
БАРЫС ВАСІЛЬЕВІЧ СТРАЛЬЦОЎ 
(Да 70-годцзя з дкя нараджэння)

Памятаю тыя далёкія, нялёгкія студэнцкія гады: 
нястомныя пошукі начной працы, самыя апошнія 
(камчацкія) лаўкі і сон пад манатоннае чытанне выклад- 
чыка. А на кароткіх перапынках студэнты, як заўжды, 
збіраліся купкамі. У кожнай •— свой Васіль Цёркін: смех, 
жарты, анекдоты і... дым слупам. Як зараз бачу: сярод 
адной студэнцкай купкі ля вялізнага акна, што на апошнім 
паверсе цяперашняга геафака (побач са знакамітай 58 
аўдыторыяй), выдзяляецца студэнту ваеннай вопратцы... 
3 таго часу — мы знаёмы з Барысам Васільевічам 
Стральцовым, якому 1 сакавіка споўнілася 70 гадоў. Тады, 
вядома, ён яшчэ не быў доктарам філалагічных навук, 
прафесарам, выдатным даследчыкам газетных жанраў, 
вядомым пісьменнікам, бліскучым выкпадчыкам: тады ён 
быў проста Барысам, крыху старэйшым за нас, шматчаго 
паспытаўшым у жыцці. У яго можна было “стральнуць" 
цыгарэту, перахапіць “пару капеек" да чарговай стыпендыі. 
Усё ў свой час...

Нарадзіўся Барыс Васільевіч у в. Хутар Быхаўскага 
раёна ў сялянскай сям'і. Як у многіх сялянскіх хлопчыкаў 
заняткі ў школе ўлетку дапаўняліся працай у калгасе. 
Восьмы клас скончыў у 1941 г. (Чавусы). У цяжкае ваеннае 
ліхалецце — не да вучобы; і толькі ў час службы ў арміі 

скончыў дзевяты клас, а атэстат сталасці атрымаў ужо ў бабруйскай вячэрняй школе. Далей — вучоба 
на філалагічным факультэце (1951-1956), спачатку завочная. 1953/1954 навучальны год сустрэў 
студэнтам стацыянара БДУ, але цяжкое матэрыяльнае становішча зноў прымусіла пайсці працаваць. 
T ры гады сумяшчаў Барыс Васільевіч вучобу са штатнай пасадай літсупрацоўніка, загадчыка аддзела 
газеты “Чырвоная змена”. Потым некалькі гадоў (1958-1969) — у газеце “Звязда”: літаратурны 
супрацоўнік, загадчык адцзела літаратуры і мастацтва. Чытачы старэйшага пакалення яшчэ і дагэтуль 
памятаюць яго змястоўныя аналітычныя артыкулы па пытаннях беларускай літаратуры і мастацтва, 
цікавыя рэпартажы, пякучыя фельетоны.

Днём карпатлівая праца над маіэрыяламі для газеты, ноччу не менш карпатлівая даследніцкая 
праца: у той час Барыс Васільевіч распрацоўваў пытанні, звязаныя з тэмай “Газета І мараль”. Трэба 
адзначыць, што гэта была першая спроба (і спроба ўдалая!) у журналісцкай навуцы — прасачыць 
уплыў друкаванага слова на выхаванне сапраўднага грамадзяніна. Матэрыялы даследавання сталі 
асновай кандыдацкай дысертацыі (абараніўу 1968 г.).

A ў хуткім часе (верасень 1969 г.) Барыс Васільевіч зноў вярнуўся ў БДУ. Цяпер ужо ў новай 
якасці •— выкладчыка факультэта журналістыкі. У лістападзе таго ж 1969-га ён узначаліў кафедру 
тэорыі і практыкі савецкай журналістыкі. Тут па-сапраўднаму раскрыўся талент Барыса Васільевіча як 
арганізатара навукі і выхавацеля — дзесяткі адрэдагаваных навуковых кніг па праблемах сучаснай 
журналістыкі, дванаццаць кандыдатаў навук падрыхтавана асабіста Барысам Васільевічам, шмат выс- 
тупленняў на абаронах дысертацый і навуковых канферэнцыях. Без перабольшвання можна сказаць: 
з імем Барыса Васільевіча Стральцова звязана станаўленне і развіццё беларускай журналісцкай навукі.

Яго манаграфіі, артыкулы вядомы за межамі Беларусі. Гэта манаграфіі “Газета і мараль" (1971), 
“Публіцыстычнасць інфармацыйных жанраў” (1973), “Аналітычныя жанры" (1974), “Публіцыстыка. Жан
ры. Майстэрства" (1977), “Дзесятая пяцігодка ў беларускім нарысе” (1980), “Фельетон: тэорыя і практыка 
жанра” (1983), “Основы публицистики. Жанры” (1990), “Свет и тени” (1991), кнігі, напісаныяўсааўтарст- 
ве, — "За газетным радком" (1973), “Друк і праблемы навукова-тэхнічнага прагрэсу" (1976), "Прабле- 
матыка газетных выступленняў (2 часткі, 1980,1982), “Эфектыўнасць партыйнай публіцыстыкі" (1989), 
сотні артыкулаў, эсэ, нарысаў.

У 1978 г. Барыс Васільевіч паспяхова абараніў доктарскую дысертацыю на тэму “Праблемы 
мадыфікацыі функцый і прадмета публіцыстыкі ў газетных жанрах”, а ў наступным годзе яму было 
прысвоена званне прафесара.

Паглядзіш на ўсё зробленае Барысам Васільевічам Стральцовым і здзіўляешся: і калі гэты чалавек 
паспеў столькі зрабіць? Але ж гэта не ўсё: Барыс Васільевіч вядомы чытачам як таленавіты пісьменнік, 
аўтар мастацкіх твораў... Аднойчы, недзе ў канцы 70-х, Барыс Васільевіч пры сустрэчы папрасіў:

-  Пачытай, калі ласка, што я тут нашкрэбаў... і, неяк саромечыся, падае рукапіс.
Я ўжо дагэтуль быў добра знаёмы з яго мастацкай творчасцю: чытаў зборнікі апавяданняў 

"Наследнік” (1963), “Сходзяцца бальшакі і прасекі" (1969). Надта добрае ўражанне пакінула на мяне 
аповесць “Вячэрняя планета” (1975).

-Добра, Барыс Васільевіч, — адказваю. — 3 прыемнасцю. Толькі праз тыдзень-другі. Зараз чытаю 
аб'ёмістую кандыдацкую...

Але ноччу, перад сном, не вытрымаў, рашыў паглядзець, аб чым рукапіс. “Між крутых берагоў" — 
раман, — прачытаў...

Перагарнуў адну старонку, другую, апошнюю— насвітанку: такзахапіўмяне лёс герояў, мастацкія 
знаходкі, сюжэтная канва твора. Асобным выданнем раман выйшаўу 1980 г. і атрымаў добрую ацэнку 
ў друку. У 1985 г. апублікавана аповесць “Метраном памяцГ'...



У гэтай кароткай нататцы можна было б ставіць шматкроп'е: наперадзе ў яго новыя манаграфіі, 
артикулы, мастацкія творы, Але ніяк нельга не нагадаць яшчэ аб некаторых баках таленту гэтага 
надзвычай сціплага чалавека. Пяру Барыса Васільевіча належаць сцэнарыі дакументальных фільмаў 
“Рэпартаж аднаго дня”, “Спасціжэнне тайны”, “Старавойтаў адказвае Сі-эн-эн", “Запрашае Беларусь”. 
I яшчэ — наш юбіляр склаў некалькі цудоўных альбомаў: “Беларусь", “Пад шчаслівай зоркай”, “Росквіт 
Рэспублікі маёй”, “Дарогай Кастрычніка”, “Рытмы стварэння”.

Вялікая працоўная дзейнасць Б.В. Стральцова адзначана шматлікімі Ганаровымі Граматамі 
Вярхоўнага Савета рэспублікі, граматамі міністэрстваў і ведамстваў.

Доктар філалагічных навук, прафесар, выдатны пісьменнік і публіцыст Б.В. Стральцоў— у дарозе. 
Шчаслівага табе, дружа, шляху, здароўя, добрых поспехаў у навуцы і мастацкай творчасці.

П.І. Ткачоў


