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Twórczo�æ Michasia Stralcowa w kontek�cie

prozy bia³oruskiej w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku

Bia³oru� podarowa³a �wiatu wielu znakomitych pisarzy, poetów, dramatopisa-
rzy oraz krzewicieli o�wiaty, dziêki którym powstawa³a, kszta³towa³a siê i rozwija-
³a literatura narodowa. Na zawsze zapisa³ siê w niej jako pisarz, poeta, eseista oraz
krytyk literacki Micha� Stralcow. W zasadzie twórczo�æ tego wybitnego i utalento-
wanego literata nie jest w ca³o�ci zbadana. Dotychczas jego dorobkowi literackie-
mu po�wiêcono kilkadziesi¹t artyku³ów1 oraz trzy pracy naukowe2. Dopiero kilka-
na�cie lat temu zaczêto na nowo �odkrywaæ� talent Stralcowa, o czym �wiadcz¹
opublikowane na ³amach gazet i czasopism artyku³y dotycz¹ce jego twórczo�ci3.

1 Zob: Á. Áóð�ÿí, Ïåðøû êðîê � ïà÷àòàê äàðîã³, �Áåëàðóñü� 1962, nr 11, s. 28; ß. Öûáóê,

Ç àä÷óâàííåì ïðûãîæàãà, �Ïîëûìÿ� 1962, nr 12, s. 164�166; À. Âÿðö³íñê³, Ö³ ³ñíóå áëàê³íòû

âåöåð?, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 31.08.1962, s. 6; Ä. Áóãà¸¢, Ïà ïðàâó ÷ûòà÷à ³ êðûòûêà,

�Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 1.02.1966, s. 6; À. Ãàðäç³öê³, Ç àä÷óâàííåì íîâàãà, �Áåëàðóñü� 1966,

nr 2; Ó. Þðýâ³÷, Ñâoé ïóíêò ãëåäæàííÿ, �Ïîëûìÿ� 1966, nr 3; Ó. Ìåõà¢, ×ûñòû ïîäûõ

òàëåíòó, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 23.08.1966, s. 6; À. Ãàðäèöêèé, Êðèòè÷åñêèå çàìåòêè

ïðîçàèêà, �Âîïðîñû ëèòåðàòóðû� 1966, nr 5; Ä. Áóãà¸¢, Òàëåíàâ³òàå ³ àäíàñòàéíàå, �Ïîëûìÿ�

1966, nr 12, s. 171�175; À. Ïñ³êà¢, ² çðàçóìå¢ ÿ..., �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 25.01.1967, s. 6;

Â. Í³ê³ôàðîâ³÷, Êí³ã³à ³ ÿå ãåðî³, �Áåëàðóñü� 1967, nr 3; Ì. Âûøûíñê³, Êí³ãà äóøý¢íàÿ,

÷àëàâå÷íàÿ, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 30.08.1968, s. 6; Ó. Ñêàïà, Áàãàööå ïà÷óööÿ¢ äóìàê,

�Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 4.11.1968, s. 6; Â. Íèêèôîðîâè÷, Ñïðîñèòü ñåáÿ..., �Íåìàí� 1969,

nr 3, s. 160�162; À. Êó÷àð, Òðûâîæíàÿ ïàìÿöü. Íàòàòêè ïðà íîâûÿ òâîðû, �Ïîëûìÿ� 1969,

nr 10, s. 197�218; À. Àëåêñèí, Äîâåðèå ê ÷èòàòåëþ, �Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà� 20.11.1969, s. 20;

Ó. Þðýâ³÷, Òàåìí³öà Ìàêñ³ìà êí³æí³êà, �Ïîëûìÿ� 1969, nr 11 i in.
2 Zob.: Ò. È. Øàìÿêèíà, Îñíîâíûå ñòèëåâûå íàïðàâëåíèÿ ñîâðåìåííîé áåëîðóññêîé ïðîçû

(Íà ìàòåðèàëå òâîð÷åñòâà È. Ïòàøíèêîâà, Ì. Ñòðeëüöîâà, È. ×èãðèíîâà), Ìèíñê 1975;

Â. Èâàùåíêî, Êðóãè íàäåæäû è äîáðà, [w:] Â. Èâàùåíêî, Êðóãè íàäåæäà è äîáðà.

Ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèå ñòàòüè, Ìèíñê 1983; Ï. Â. Âàñþ÷ýíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢ (1937�1987),

[w:] Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XX ñòàãîääçÿ, t. 3, cz. 2, Ì³íñê 2003.
3 Zob: À. Ñÿì¸íàâà, Áýçàâû ïîïåë. Ôðàãìåíò ç êí³ã³, �Áåëàðóñü� 1991, nr 1, s. 31�32;

Í. Êóçüì³÷, ×àëàâåê øóêàå ñÿáå. Ë³ðû÷íûÿ ìàòûâû ¢ ïðîçå Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, ÿêîìó

ñ¸ëåòà áûëî á 60 ãàäî¢, �Ìàëàäîñöü� 1992, nr 3, s. 231�237; Ï. Äçþáàéëà, ×àñ ñòðà÷àíûõ

³ëþç³é, �Ïîëûìÿ� 1993, nr 11, s. 235�249; Â. Àêóäîâ³÷, Âóñö³øíàñöü áûööÿ, �Êðûí³öà� 1994,

nr 9, s. 27�28; À. Àñòàøîíàê, Çà ìÿæîþ çâû÷àéíàãà, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 19;

Ð. Áàðàäóë³í, Êîíü ãóëÿ¢ ïà ïîë³, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 22�25; Ë. Äðàíüêî-Ìàéñþê,

Âûãíàíû ïàòðûöûé, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 3�14; Þ. Çàëîñêà, Ñîíå÷íû Ñòðàëüöî¢,

�Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 10�17; À. Ðàçàíà¢, Íàñòóïíû, ÿø÷ý íå àá�ÿ¢ëåíû, çìåñò, �Êðûí³öà�
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W czasie debiutu literackiego Stralcowa4 literatura bia³oruska znajdowa³a siê
na kolejnym etapie rozwoju, który odegra³ znacz¹c¹ rolê w jej kszta³towaniu.

1994, nr 9, s. 27; À. Ñòàíþòà, Àñòàòíÿå � ó ìà¢÷àíí³, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 25�27;

À. Ñÿì¸íàâà, Áýçàâû ïîïåë. Ýï³ñòàëÿðíà-ïðûâ³äíû ¢ñïàì³í, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 35�86;

Â. Òàðàñ, Ì³øà, Ì³øà..., �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 20�21; Ô. ßô³ìà¢, ßñíàå ñâÿòëî ç ñóñåäíÿé

âóë³öû, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 21�22; Å. Ìàñëî, Ãðóñòíàÿ çâåçäà ïîýòà, �7 äíåé� 2.03.1996,

s. 15; Í. Ãðûá, Íàïåðàäçå � íåâÿäîìàå (×àñ ó àïîâåñö³ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà �Àäç³í ëàïàöü,

àäç³í ÷óíü�), �Ïåðøàöâåò� 1996, nr 6, s. 87�89; Â. Ìàñëî¢ñê³, Òðû ñóñòðý÷û, �Ë³òàðàòóðà

³ ìàñòàöòâà� 14.02.1997, s. 6; Ë. Ðóáëå¢ñêàÿ, ²ìïðýñ³¢íû ïàðòðýò. Ïàâîäëå àäíàãî âåðøà,

�Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 14.02.1997, s. 6; À. Ìÿñí³êî¢, Çàãàäêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà. 14 ëþòàãà

âûäàòíàìó ìàéñòðó áåëàðóñêàãà ñëîâà ñïî¢í³ëàñÿ á øýñöüäçåñÿò ãàäî¢, �Çâÿçäà� 15.02.1997,

s. 6; À. Æóê, Ïàìÿöü àá ðàäàñö³, �Ïîëûìÿ� 1997, nr 2, s. 263�270; À. Êóäðàâåö, Çà äàëüí³ì

ïðû÷àëàì, �Ïîëûìÿ� 1997, nr 2, s. 254�262; Í. Êóçüì³÷, Âÿðòàííå, àëüáî êëþ÷ íà äàëîíÿõ

âîñåí³, �Ïåðøàöâåò� 1998, nr 5, s. 112�116; Í. Ðàáîòà, Ìóäðýö, äàðàä÷ûê, ïàýò, �Ðîäíàå

ñëîâà� 1998, nr 7, s. 53; Í. Êóçüì³÷, Ë³ðû÷íàÿ ïðîçà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, �Âåñíèê Áðåñòñêîãî

óíèâåðñèòåòà� 1999, nr 3, s. 78�80; Â. Ñàëàìàõ, Ìíîãî çâàíûõ, äà ìàëî èçáðàííûõ, �Ñîâåòñêàÿ

Áåëîðóññèÿ� 13.04.1999, s. 6; À. Àâðóòèí, Ïîä ñîçâåçäèåì, �Áåëîðóññèÿ� 16�18.06.1998, s. 8;

Ó. Ñàëàìàõà, Íÿìà ³íàêøàé ìóäðàñö³ äëÿ íàñ, �×ûðâîíàÿ çìåíà�, 22.10.1999, s. 6;

Ë. Òóðáèíà, Áóäòî êòî-òî ñòîèò çà åãî ñïèíîé..., �Ïåðøàöâåò� 1999, nr 12, s. 67�68;

Í. Áóøûëà, �Òðýáà áûöü ïà-÷àëàâå÷û äîáðûì ³ ìóæíûì...�, �Ðîäíàå ñëîâà� 2002, nr 3, s. 49�52;

Ð. Áàðàäóë³í, Íà ñ³í³õ ëóãàõ ìàëåíñòâà. Ñëîâà ïðà ñÿáðà, �Ïîëûìÿ� 2002, nr 3�4, s. 205�210;

À. Ìàêì³ë³í, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢ � ïàýò ó ïðîçå ³ ïàýç³³, �Òýðìàï³ëû� 2002, nr 6; À. Ê³ðâåëü,

Äçå áóäàâàöü õðàì? (Íå çóñ³ì ðýöýíç³ÿ), �Íàøà ñëîâà� 25.06.2003, s. 4; Ë. Äðàíüêî-Ìàéñþê,

Îäèíî÷åñòâî çâåçäû, �Ñîâåòñêàÿ Áåëîðóññèÿ� 13.08.2004, s. 8; Â. Áàðç³ÿí, Ìàíàëîã

ó ýñý³ñòû÷íûõ òâîðàõ ß. Áðûëÿ. Ë³ðûçì ó ñ³ñòýìå ýñòýòû÷íûõ ïîãëÿäà¢ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà,

Ìàòýðûÿëû 6-é Ì³æíàðîäíàé íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, ïðûñâå÷àíàé 60-ãîääçþ

ôàêóëüòýòà æóðíàë³ñò³ê³ (Ì³íñê 2-3 ñíåæíÿ 2004), �Æóðíàë³ñòûêà� 2004; Ò. Äàñàåâà,

Ë³ðûçì ó ñ³ñòýìå ýñòýòû÷íûõ ïîãëÿäà¢ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, Ìàòýðûÿëû 6-é Ì³æíàðîäíàé

íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, ïðûñâå÷àíàé 60-ãîääçþ ôàêóëüòýòà æóðíàë³ñò³ê³

(Ì³íñê 2-3 ñíåæíÿ 2004), �Æóðíàë³ñòûêà� 2004, c. 108�110; Ì. Ö³êîöê³, �Äç³öÿ÷ûÿ âî÷û�

ìàñòàêà ñëîâà. Äà ïûòàííÿ ïðà âîáðàçíàå ¢ñïðûìàííå ðý÷à³ñíàñö³ (íà ïðàêëàäçå òâîðà¢

Ìàêñ³ìà Áàãäàíîâ³÷à, Ìàêñ³ìà Ãàðýöêàãà, ßíê³ Êóïàëû, Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà), �Ðîäíàå ñëîâà�

2005, nr 10, s. 25�27; À. Ìÿñí³êî¢, Ì³õañü Ñòðàëüöî¢, �Çâÿçäà� 14.02.2007, s. 6; À. Áàäàê,

Çîðêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 16.02.2007, s. 15; Ó. Äàìàøýâ³÷, ßø÷ý

àäíà çàãàäêà, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 16.02.2007, s. 15; ². Ãî¢ç³÷, �Êàë³ ìà¢÷ûöü äóøà, ã³áåå

ðîçóì íàø��, �Ðîäíàå ñëîâà� 2007, nr 2, s. 35�43; Â. Áóðëî, Ñòûë³ñòû÷íûÿ ïðû¸ìû

àäëþñòðàâàííÿ ðý÷àñòíàñö³ ¢ àïàâÿäàíí³ Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà �Ñìàëåííå âåïðóêà� (1973),

�Âåñòí³ê ÁÄÓ 2007�, nr 2, cåð. 4, s. 24�28; ². Ãî¢ç³÷, �Êaçê³ æûööÿ� ßêóáà Êîëàñà

³ ñòûë¸âûÿ ïîøóê³ ëiòàðàòóðû äðóãîé ïàëîâû XX ñò. (íà ïðûêëàäçå òâîð÷àñö³

ïðàäñòà¢í³êî¢ �ô³ëàëàã³÷íàãà ïàêàëåííÿ�), [w:] ßíêà Êóïàëà ³ ßêóá Êîëàñ ó ñûñòýìå

äçÿðæà¢íà-êóëüòóðíûõ ³ äóõî¢íà ýñòýòû÷íûõ ïðûÿðûòýòà¢ XXI ñòàãîääçÿ. Ìàòýðûÿëû

Ì³æíàðîäíàé íàâóêîâà-ïðàêòû÷íàé êàíôåðýíöû³, Ì³íñê 26�27 âåðàñíÿ 2007, s. 137�142;

Í. Äàìáðî¢ñêàÿ, Ïðîçà Â. Àäàì÷ûêà ³ Ì. Ñòðàëüöîâà: ðîäàâà-æàíðàâàå ³ ³äýéíà-

òýìàòû÷íàå ïàäàáåíñòâà, Øîñòûÿ ðýñïóáë³êàíñê³ÿ Êàëåñí³êà¢ñê³ÿ ÷ûòàíí³. Ñëîâà àá ïàëêó

²ãàðàâûì ó ë³òàðàòóðû ³ äóõî¢íàé êóëüòóðû ñëàâÿíñê³õ íàðîäà¢, Áðåñò 2008, s. 53�55;

Â. ×àðíÿ¢ñê³, Òðàäûöû³ Ìàêñ³ìà Ãàðýöêàãà ¢ ïðîçå Ì³õàñÿ Ñòàëüöîâà, XVI Ãàðýöê³ÿ ÷ûòàíí³

(Ì³íñê, 15 ëþòàãà 2008), Ì³íñê 2008, s. 141�144; Í. Êóçüì³÷, À¢òàð-àïàâÿäàëüí³ê àä

ñàìàïàçíàííÿ äà ñàìàâûÿ¢ëåííÿ. Íà ìàòýðûÿëå àïàâÿäàííÿ¢ Ñåíà íà àñôàëüöå ³ Ñìàëåííå

âåïðóêà Ì³õàñÿ Ñòðàëüöîâà, �Ðîäíàå ñëîâà� 2009, nr 6.
4 M. Stralcow zadebiutowa³ w roku 1957 opowiadaniem Äîìà opublikowanym w czasopi�mie

�Ìàëàäîñöü�, nr 1, s. 20�24.
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Niejednokrotnie badacze literatury, a w�ród nich Sierafim Andrajuk5, Pawe³ Dziu-
baj³o6, Dzmitryj Bugajou7, Michai³ Lazarczuk8, Micha� Tyczyna9, Eugeniusz Ada-
mowicz10 i inni podkre�lali, ¿e w drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych i w latach
sze�ædziesi¹tych literatura bia³oruska mia³a znacz¹ce osi¹gniêcia, szczególnie w ga-
tunkach lirycznych i epickich. Przewa¿a³a tematyka wojenna, historyczna, wiejska
i spo³eczno-obyczajowa, ale pojawia³a siê równie¿ proza urbanistyczna, produk-
cyjna, fantastycznonaukowa, sensacyjna oraz kryminalna. Znane by³y ju¿ opowie-
�ci Iwana Szamiakina (Íåïà¢òîðíàÿ âÿñíà), Michasia £yñkowa (Âeêàïîìíûÿ
äí³), Alesia Ku³akowskiego (Íÿâåñòêà; Äà óñõîäó ñîíöà; Äàáðàñåëüöû), U³a-
dzimira Szachowca (Ïàñëÿ âÿñåëëÿ), Jauhiena Ramanowicza (Ãàë³íà Çâàíöîâà),

Alaksieja Karpiuka (Äçÿ¢÷ûíà ç Âàëêàâûñêà), Iwana Ptasznikawa (×û÷ûê) i in-
nych. Powstawa³y nowe utwory prozatorskie m.in. Iwana Miele¿a, Janki Bryla,
Wasila Bykowa, Iwana Nawumienki, U³adzimira Karatkiewicza, Miko³y Lobana,
Arkadzi Czarnyszewicza, Alesia Adamowicza, Borysa Saczanki, Wiaczas³awa
Adamczyka, Antola Kudrawca.

 Bia³oruscy pisarze coraz �mielej przedstawiali stany emocjonalne, prze¿ycia
psychiczne oraz dylematy moralno-filozoficzne. Zwiêkszone zainteresowanie
�wiatem wewnêtrznym cz³owieka, moralno-estetycznym problemami oraz d¹¿enie
do filozoficznej interpretacji rzeczywisto�ci wp³ynê³o na kszta³towanie istniej¹cej

5 Ñ. Àíäðàþê: Æûöö¸. Ë³òàðàòóðà. Ãåðî³, Ì³íñê 1973; Âûâÿðàþ÷û æûöö¸ì, Ì³íñê

1976; Òðàäûöû³ ³ ñó÷àñíàñöü, Ì³íñê 1981; Æûöü ÷àëàâåêàì. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ

àðòûêóëû, Ì³íñê 1983; À æûöö¸ � âûøýé çà ¢ñ¸. Âûáðàíàå. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ

àðòûêóëû. Íàðûñ òâîð÷àñö³, Ì³íñê 1992; Ï³ñüìåíí³ê³. Êí³ã³. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ

àðòûêóëû, Ì³íñê 1997.
6 Ï. Äçþáàéëà: Âîáðàç íàøàãà ñó÷àñí³êà ¢ ïðîçå, Ì³íñê 1977; Ó âÿë³êàé äàðîçå.

Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, Ì³íñê 1981; ×àñ ñòðà÷àíûõ ³ëþç³é, �Ïîëûìÿ� 1993,

nr 11, s. 235�249; Ã³ñòàðû÷íû âûáàð ï³ñüìåíí³êà¢ Áåëàðóñ³. Ñó÷àñíû ýòàï. 1955�95 ãàäû,

�Ïîëûìÿ� 1996, nr 6, s. 235�274.
7 Ä. Áóãà¸¢: Øìàòãðàííàñöü. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû ³ ðýöýíç³³, Ì³íñê

1970, s. 152�168; Ñïðàâåäë³âàå ñëîâà. Ë³òàðàòóðíàÿ êðûòûêà, óñïàì³íû, Ì³íñê 2001;

Ñëóæýííå Áåëàðóñ³. Ïðàáëåìíûÿ àðòûêóëû, ë³òàðàòóðíûÿ ïàðòðýòû, ýñý, óñïàì³íû, Ì³íñê

2003.
8 Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ñàâåöêàé ë³òàðàòóðû 1941�80 ãã., ðýä. Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñå-

ìÿíîâ³÷, cz. 2, Ì³íñê 1983; Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XIX � ïà÷àòàê XX ñò., ðýä.

Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñåìÿíîâ³÷, Ì³íñê 1998; Ã³ñòîðûÿ áåëàðóñêàé ë³òàðàòóðû XX ñòàãîääçå

(20�50-ÿ ãàäû), ðýä. Ì. À. Ëàçàðóê, À. À. Ñåìÿíîâ³÷, Ì³íñê 2000.
9 Ì. Òû÷ûíà: ×àñ ïðîçû. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, Ì³íñê 1988; Êàðàí³

Êðîíà. Ôàëüêëîð ³ íàöûÿíàëüíàÿ ñïåöûô³êà ë³òàðàòóðû, Ì³íñê 1991, s. 165�171; ²ñö³ ¢ ñâåò

� íå ãóáëÿöü ñÿáå: Áåëàðóñêàÿ ïðîçà àïîøí³õ ãàäî¢, �Ðîäíàå ñëîâà� 1997, nr 7, s. 12�20; ²ñö³

¢ ñâåò � íå ãóáëÿöü ñÿáå: Áåëàðóñêàÿ ïðîçà àïîøí³õ ãàäî¢, �Ðîäíàå ñëîâà� 1997, nr 8, s. 52�

�64; Íà ïàâàðîöå. Áåëàðóñêàÿ ë³òàðàòóðà êàíöà XX ñòàãîääçÿ, �Ðîäíàå ñëîâà� 2001, nr 4,

s. 8�11.
10 ß. Ê. Àäàìîâ³÷, Ãàðìîí³ÿ àáñòàâ³í � ãàðìîí³ÿ äóøû. Áåëàðóñêàå àïàâÿäàííå 50�60-õ

ãàäî¢, Ì³íñê 1998.
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ju¿ we wcze�niejszych latach prozy poetyckiej. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w czasie
�odwil¿y� politycznej zakorzenione w literaturze �my� ustêpowa³o miejsca mó-
wi¹cemu �ja�. Zrywano w ten sposób z obowi¹zuj¹cym modelem narracji aukto-
rialnej na rzecz narracji personalnej. Fenomen prozy poetyckiej ujawni³ drama-
tyczny proces poszukiwania warto�ci uniwersalnych. Pisarze mieli mo¿liwo�æ
powrotu do swojego ¿yciowego do�wiadczenia i prze¿yæ, a w ich utworach czê-
�ciej mo¿na by³o dostrzec autorski �wiatopogl¹d, który stawa³ siê bardziej widocz-
ny i niezale¿ny. Twórcy chcieli opowiadaæ czytelnikom o wydarzeniach, w któ-
rych uczestniczyli b¹d� byli ich �wiadkami, o stanie duszy, swoich pragnieniach
i marzeniach, o przyrodzie i ca³ym otaczaj¹cym �wiecie.

Na pocz¹tku lat sze�ædziesi¹tych proza poetycka11 znajdowa³a siê w polu zain-
teresowania zarówno m³odych pisarzy, jak i zas³u¿onych twórców literatury bia³oru-
skiej. W owym czasie du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³y siê utwory Maksima Bahdanowi-
cza, Jakuba Ko³asa, Michasia Zareckiego, Zmitroka Biaduli, Ku�my Czornego,
Michasia £yñkowa. Dzie³a tych pisarzy ró¿ni³y siê stylem, fabu³¹, kompozycj¹,
�rodkami stylistycznymi, ale we wszystkich mo¿na by³o zauwa¿yæ cechy w³a�ciwe
dla prozy poetyckiej. Liryczno�æ by³a widoczna tak¿e w utworach Janki Bryla,
U³adzimira Karatkiewicza, Iwana Czyhryna, Iwana Ptasznikawa, Miachasia Stralco-
wa, Janki Sipakowa oraz we wcze�niejszych dzie³ach epickich Iwana Nawumienki.

W³a�nie proza poetycka sta³a siê ulubionym gatunkiem Stralcowa. Niespe³na
po trzech latach od momentu debiutu prozatorskiego pisarz stworzy³ opowiadanie
Áëàê³òíû âåöåð12, w którym wyczuwa siê cechy w³a�ciwe dla owej prozy. Jak
s³usznie zaznacza literaturoznawca Piotr Wasiuczenka, w wy¿ej wspomnianym
utworze �çë³ë³ñÿ íåàäìåííû ë³ðûçì, ÿê³ çàáÿñïå÷âàåööà ïðûñóòíàñöþ

ë³ðû÷íaãà ãåðîÿ, íàäçåëåííàãà àäâå÷íàé ðýôëåêñ³ÿé, ïà÷óöö¸ì ìàêñ³ìàë³çìó,

àñ³íõðîííàñöü óçðîñòà¢ àïàâÿäàëüí³êà ³ ãåðîÿ, à çíà÷íûÿ äðàìàòû÷íûÿ àáî

ýï³÷íûÿ æ ïàäçå³ àäñóòí³÷àþöü. Ãýòà àäíîçí³âàå ÿãî àä ýêç³ñòýíöûéíà

íàñû÷àíàé ôàêòóðû òâîðà¢ àäíàãîäêà¢ � Ó. Êàðàòêåâ³÷à, ². Ïòàøí³êàâà,

Â. Êàçüêî, à òàêñàìà ñòàðýéøûõ � Â. Áûêàâà, À. Àäàìîâ³÷à, äçå ýï³÷íàñöü

11 Nale¿y przypomnieæ, ¿e szczególnie w po³owie lat sze�ædziesi¹tych termin �proza poetycka�
(liryczna) wzbudzi³ zainteresowanie w literaturach radzieckich. Pocz¹tkowo nazywano tak utwory
epickie o tematyce wiejskiej. Wtedy prozê poetyck¹ kojarzono z takimi pisarzami, jak Wiktor Asta-
fiejew, Wasilij Bie³ow, Fiodor Abramow, Michai³ Aleksiejew, Wiktor Lichonosow, Eugeniusz Nosow,
Wasilij Szukszyn. Ów termin nie by³ popularny zbyt d³ugo (chocia¿ niekiedy mo¿na go spotkaæ
i w dzisiejszych czasach), a jego miejsce zajê³o umowne pojêcie �proza wiejska�.

12 Opowiadanie to zosta³o opublikowane 7.02.1961 w gazecie �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà�. Warto
zwróciæ uwagê, ¿e niektóre �ród³a, (zob.: Ïðà Ìÿíå, �Êðûí³öà� 1994, nr 9, s. 3�6 i Ï. Â. Âàñþ-

÷ýíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢..., s. 405) podaj¹ b³êdn¹ informacjê, i¿ by³ to debiut prozatorski pisarza
z 1957 r.
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ñóïàäàå ç äðàìàòû÷íàñöþ ³ ýêç³ñòýíöûéíàñöþ�13. W opowiadaniu Áëàê³òíû
âåöåð mamy do czynienia z wszechwiedz¹cym narratorem prezentuj¹cym tylko
okre�lon¹ sytuacjê fabularn¹. Przedstawia on wy³¹cznie kilka godzin z ¿ycia m³o-
dego nauczyciela, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na jego �wiat wewnêtrzny. Narra-
tor doskonale przenika do �wiadomo�ci g³ównej postaci, przedstawiaj¹c my�li
i uczucia, które przybieraj¹ kszta³t opisu psychologicznego. Poza portretem psy-
chologicznym bohatera, monologami wewnêtrznymi i wspomnieniami pojawiaj¹
siê opisy przyrody i otaczaj¹cego �wiata, które niejednokrotnie robi¹ wra¿enie
impresjonistycznego obrazu.

Wracaj¹c do dorobku literackiego Stralcowa, mo¿na powiedzieæ, i¿ lata sze�æ-
dziesi¹te to najbardziej p³odny okres w jego pracy twórczej. W roku 1960 wysz³o
opowiadanie Äâîå ¢ ëåñå, rok pó�niej � Ñóñåäç³14 ³ Ïåðàä äàðîãàé, za� w kolej-
nym ukaza³ siê pierwszy tom prozy pod nazw¹ Áëàê³òíû âåöåð15. W sk³ad
zbioru wesz³y cztery wy¿ej wspomniane opowiadania oraz trzy wcze�niej napisa-
ne utwory: Äîìà (1956), Âîñåíüñê³ ¢ñïàì³í (1958) i Ìàöååâû äðîâû (1959).
Wszystkie dzie³a prozatorskie pochodz¹ce z tomu Áëàê³òíû âåöåð zosta³y napi-
sane w podobnym stylu i ujawniaj¹ ogólne cechy gatunkowo-stylistyczne prozy
Stralcowa.

Ksi¹¿ka m³odego pisarza nie zosta³a pominiêta przez krytyków literatury bia-
³oruskiej. Pierwsza recenzja pod tytu³em Ïåðøû êðîê � ïà÷àòàê äàðîã³ ukaza³a
siê w czasopi�mie �Áåëàðóñü�16. Ju¿ na wstêpie autor artyku³u zaznaczy³, ¿e ¿ycie
codzienne w opowiadaniach zosta³o przedstawione w sposób rzeczywisty, bez
uci¹¿liwego podkre�lania piêkna, a tak¿e wskaza³ na podteksty, które siê tam
pojawiaj¹. Jednocze�nie Borys Burjan zwróci³ uwagê na to, ¿e nie ka¿demu
czytelnikowi bêdzie dane zrozumieæ ukryte znaczenia poetyckiej wypowiedzi, dla-
tego te¿ dzie³a te mog¹ byæ odebrane powierzchownie � tylko jako opis zwyk³ego
epizodu z ¿ycia wsi.

W artykule Ç àä÷óâàííåì ïðûãîæàãà17 Joachim Cybuk s³usznie zauwa¿y³,
¿e Stralcow przedstawia dobrych i szczerych ludzi, os¹dza chciwo�æ, sk¹pstwo
oraz czerstwo�æ duszy ludzkiej, koncentruj¹c siê przede wszystkim na emocjach
bohaterów. W opowiadaniach wyczuwa siê rytmiczno�æ i muzyczno�æ jêzyka,

13 Ï. Â. Âàñþ÷ýíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢..., s. 405�406.
14 Utwór Ñóñåäç³ w 1985 r. zosta³ dopracowany przez Stralcowa i pod nowym tytu³em

Âîëüêà wszed³ w sk³ad ostatniej ksi¹¿ki pisarza (Ì. Ñòðàëüöî¢, Âûáðàííàå. Ïðîçà. Ïàýç³ÿ. Ýñý,

Ì³íñê 1987, s. 49�66).
15 Ì. Ñòðàëüöî¢, Áëàêiòíû âåöåð. Àïàâÿäàííi, Ì³íñê 1962.
16 Á. Áóð�ÿí, op. cit., s. 28.
17 ß. Öûáóê, op. cit., s. 164�166.
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zdania s¹ starannie wyszlifowane, dopracowane, maj¹ charakter filozoficzny � co
niew¹tpliwie by³o ciekawym eksperymentem w ówczesnej prozie.

Autorka artyku³u Äàëó÷ýííå äà ñâÿòëà18, Tatiana Szamiakina, stwierdza, ¿e
opowiadanie Áëàê³òíû âåöåð jest wa¿ne dla zrozumienia twórczo�ci Stralcowa.
To ono m.in. okre�la styl pisarza. G³ówny bohater utworu, £agacki, to wiejski
cz³owiek obecnie mieszkaj¹cy w mie�cie, lecz psychicznie nieprzygotowany do
nowego stylu ¿ycia.

Po wydaniu pierwszej ksi¹¿ki Stralcow pracowa³ nad kolejnymi utworami
epickimi. W roku 1962 napisa³ opowiadanie Íà âàêçàëå ÷àêàå à¢òîáóñ, w 1963
� Òðûïö³õ; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé i Ñåíà íà àñôàëüöå, w 1964 � Äîáðàå

íåáà; Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû; Øòî áóäçe ñí³ööà; Ðîçäóì i Äçåíü

ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, za� rok pó�niej stworzy³ nastêpne dwa utwory: ² çíî¢,
çíî¢ ãîðàä19 ³ Ñâåò ²âàíàâ³÷, áûëû äîíäæóàí. Wy¿ej wymienione opowiadania
wesz³y w sk³ad drugiego zbioru prozy pt. Ñåíà íà àñôàëüöå20. Tu¿ po jego
wydaniu pojawi³a siê pierwsza praca krytyczna napisana przez badacza literatury
bia³oruskiej Dmitryja Bugajowa21. Podkre�li³ w niej, ¿e Stralcow dobrze wyczuwa
emocjonalne mo¿liwo�ci s³owa, umiejêtnie i dok³adnie przedstawia ludzkie uczu-
cia, nie pozostaj¹c obojêtnym wobec problemów spo³ecznych. Kreuje typ inteli-
genta nie tyle z racji wykonywanego zawodu, lecz ukszta³towania duszy, jako
delikatnego marzycielskiego romantyka z subtelnym i g³êbokim uczuciem.

Wankarem Nikifarowicz22 zaznaczy³, ¿e bohater literacki Stralcowa znajduje
siê w trudnym okresie i ró¿nie znosi ¿yciowe problemy. Szczególn¹ uwagê recen-
zent zwróci³ na utwór Äçåíü ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, który wed³ug niego bardziej
odpowiada normom eseju ni¿ zwyczajnym notatkom podró¿niczym, poniewa¿
pojawiaj¹ siê tam subiektywne sformu³owania i wyznania autora na temat literatu-
ry i filozofii.

Opowiadania Stralcowa z lat sze�ædziesi¹tych XX wieku charakteryzuje nar-
racja trzecioosobowa i narrator z nieograniczon¹ wiedz¹ o �wiecie przedstawio-
nym (Áëàê³òíû âåöåð; Äâîå ¢ ëåñå; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé; Äîáðàå íåáà;

Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû; Øòî áóäçå ñí³ööà i in.). W dorobku prozatorskim
Stralcowa znajduje siê te¿ piêæ opowiadañ z narracj¹ pierwszoosobow¹ (Òðûïö³õ,

Ñåíà íà àñôàëüöå, Äçåíü ó øýñöüäçåñÿò ñóòàê, Ðîçäóì i Ñâåò ²âàíàâ³÷,

18 Ò. Øàìÿê³íà, Äàëó÷ýííå äà ñâÿòëà, �Ìàëàäîñöü� 1975, nr 11, s. 173�179.
19 Pocz¹tkowo utwór nosi³ tytu³ Ãîñöü i po raz pierwszy zosta³ opublikowany w roku 1965 w cza-

sopi�mie �Ïîëûìÿ� (nr 5�6, s. 106�111). Pó�niej nazwa zosta³a zmieniona na ² çíî¢, çíî¢ ãîðàä.
20 Ì. Ñòðàëüöî¢, Ñåíà íà àñôàëüöå. Àïàâÿäàííi, Ì³íñê 1966.
21 Ä. Áóãà¸¢, Òàëåíàâ³òàå ³ àäíàñòàéíàå..., s. 171�175.
22 Â. Í³ê³ôàðîâ³÷, op. cit., s. 26.
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áûëû äîíäæóàí). Narrator odgrywa w nich znacz¹c¹ rolê, staj¹c siê jednym ze
�rodków relacji. Dominuj¹ce miejsce zajmuj¹ intymne wyznania narratora-bohate-
ra, analiza psychologiczna oraz rozwa¿ania filozoficzne o otaczaj¹cym �wiecie
przyrody i kultury.

W wiêkszo�ci utworów epickich Stralcow siêga po monologi wewnêtrzne,
które czasami przechodz¹ we wspomnienia domu rodzinnego, ukochanych miejsc
bohatera oraz reminiscencji z dzieciñstwa, niekiedy siêgaj¹cych czasów drugiej
wojny �wiatowej. Narrator doskonale przenika do �wiadomo�ci ka¿dej postaci,
zarówno kilkuletniego ch³opca, m³odej wdowy, jak i samotnego starca, uwydatnia-
j¹c tym samym ich stany psychiczne. W. Nikifarowicz23 s³usznie nazywa Stralco-
wa mistrzem psychoanalizy. Rzeczywi�cie, wszystkie jego utwory epickie charak-
teryzuj¹ siê spor¹ dawk¹ psychologizmu. Pisarz posiada³ wyj¹tkowy dar,
doskonale zna³ siê na ludzkiej psychice, dlatego tak trafnie przedstawi³ �wiat
wewnêtrzny oraz prze¿ycia bohaterów. Niewykluczone, ¿e wp³yw na pog³êbiony
psychologizm w dzie³ach Stralcowa, jak zreszt¹ na ca³¹ prozê psychologiczn¹
XX wieku wywar³y koncepcje psychologii i psychiatrii. Mam tu na uwadze teorie
Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga i Charlesa Maurona24. Mo¿liwe, ¿e owe
idee oraz dzie³a bia³oruskich, rosyjskich i �wiatowych pisarzy równie¿ mia³y
wp³yw na psychologizm utworów Stralcowa. W swoich dzie³ach bia³oruski pisarz
zmierza do przedstawienia prze¿yæ wewnêtrznych, ukrytych motywacji, marzeñ
sennych oraz trudno�ci bohatera w kontaktowaniu siê z innymi lud�mi. Mówi¹c
o prozie Stralcowa, nie mo¿na nie wspomnieæ o starannym dobieraniu s³ów. Naj-
czê�ciej s¹ to metafory, symbole b¹d� hiperbole (np. cêðûãàòàë³, àäíàñòàéíà

øîðãàë³ æîðíû; êàëÿðîâû, êðyãëû, ç òî¢ñòàé ñàðöàâ³íàé êàðàíäàø; àçûçëû

òâàð; òâàð, ÿê ïå÷àíû ÿáëûê; ãîéñàå çàâ³ðóõà; äçûíêíó¢ ïîñóä i in.).
W literaturze wspó³czesnej psychologizm posi³kuje siê tzw. strumieniem �wia-

domo�ci i w³a�nie po tak¹ formê narracji siêga Stralcow w utworach: Áëàê³òíû
âåöåð; Íà âàêçàëå ÷àêàå à¢òîáóñ; Òàì, äçå çàö³øàê, ñïàêîé i ² çíî¢, çíî¢

ãîðàä. Narrator, oprócz portretu psychologicznego bohatera, prezentuje opisy
przyrody i otaczaj¹cego �wiata (np. miasto, wie�, podwórko, chatê), wspomina
równie¿, jak bawi siê wieczorami wiejska m³odzie¿, co niew¹tpliwie �wiadczy
o jego dobrej znajomo�ci obyczajów wsi bia³oruskiej. Nale¿y przy tym podkre�liæ,

23 Ibidem, s. 26.
24 Wydaje siê, ¿e propozycje Ch. Maurona by³y bli¿sze Stralcowowi dlatego, ¿e w odró¿nieniu

od swoich poprzedników zajmowa³ siê on psychoanaliz¹ dzie³a literackiego. Mauron pragn¹³ �ujaw-
niæ oraz przebadaæ w tekstach relacje, które nie by³y przemy�lane czy zamierzone w sposób �wia-
domy przez autora�. Wiêcej na temat psychoanalizy Z. Mitosek, Nie�wiadomo�æ i jêzyk (psychoana-

liza), [w:] Teorie badañ literackich, Warszawa 2005, s. 182�205.
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¿e Stralcow koncentrowa³ siê na powojennej wsi, na codziennych domowych
obowi¹zkach, ciê¿kim ¿yciu owdowia³ych kobiet, jak równie¿ zapomnianych
przez dzieci starych rodziców. Poruszy³ tak¿e problem masowego wyjazdu do
miast m³odzie¿y wiejskiej, wypierania siê rodzimych miejsc, a tak¿e wszystkiego,
co jest zwi¹zane z wsi¹.

W roku 1966 spod pióra Stralcowa wysz³a opowie�æ Àäç³í ëàïàöü, àäç³í

÷óíü25, któr¹ trzy lata pó�niej opublikowa³ w osobnym wydaniu26. W tym samym
roku ukaza³ siê pierwszy tom prozy Stralcowa przet³umaczony na jêzyk rosyjski27.

Opowiadaj¹cy o problemach powojennej wsi oraz cierpieniach ludzi ró¿nych
pokoleñ zwi¹zanych z wojn¹ utwór pt. Àäç³í ëàïàöü, àäç³í ÷óíü zosta³ przyjêty
z aprobat¹ przez czytelników i krytyków. Za tê opowie�æ w roku 1970 autor
otrzyma³ nagrodê czasopisma Äðóæáà íàðîäîâ28. Stralcow by³ dzieckiem wojny,
dlatego tak naturalnie przedstawi³ prze¿ycia najm³odszego bohatera opowie�ci, co
niejednokrotnie by³o podkre�lane przez badaczy literatury bia³oruskiej. W po�wiê-
conym swoim rówie�nikom eseju Äçÿö³íñòâà, ÿêîå ìû ïîìí³ì29 wyzna³, ¿e
utwory Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû i Àäç³í ëàïàöü, àäç³í ÷óíü posiadaj¹ cechy
autobiograficzne. W odró¿nieniu od innych twórców nie koncentrowa³ siê na
opisywaniu spalonych i zniszczonych wsi, lecz skupia³ siê na ludzkich prze¿yciach
i emocjach. W opowie�ci znalaz³y zastosowanie wypracowane wcze�niej techniki
narracji. W utworze mamy wiêc do czynienia z narratorem nie nale¿¹cym do
�wiata przedstawionego, posiadaj¹cym wszechwiedzê i prowadz¹cym narracjê
w trzeciej osobie. Jako neutralny obserwator odkrywa on �wiat wewnêtrzny Iwan-
ki, przedstawia jego zmartwienia, rozczarowania oraz siln¹ wiê� z dziadkiem
Micha³k¹. Koncentruje siê na ciê¿kim ¿yciu mieszkañców wsi i ich codziennych
obowi¹zkach. Po raz pierwszy zosta³ tu poruszony w¹tek religijny, który od po-
cz¹tku XX wieku by³ tematem tabu w krajach Zwi¹zku Radzieckiego. Z wypo-
wiedzi narratora dowiadujemy siê, ¿e dziadek jest najbardziej religijn¹ osob¹ spo-
�ród cz³onków rodziny. To on ci¹gle odwo³uje siê do Boga, prosz¹c o lepsze ¿ycie
dla wnuka i córki. Narrator przytacza w mowie pozornie zale¿nej ca³¹ spowied�
i pro�bê dziadka Micha³ki, która jednocze�nie jest swoistym apelem samego pisa-
rza. W opowie�ci tej pojawia siê sporo monologów wewnêtrznych, niekiedy prze-
chodz¹cych w strumieñ �wiadomo�ci, opis psychologiczny, wspomnienie czy roz-

25 Ì. Ñòðàëüöî¢, Àäçií ëàïàöü, àäçií ÷óíü. Àïîâåñöü, �Ìàëàäîñöü� 1966, nr 11, s. 52�93.
26 Ì. Ñòðàëüöî¢, Àäçií ëàïàöü, àäçií ÷óíü. Àïîâåñöü, Ì³íñê 1970.
27 ×òî áóäåò ñíèòüñÿ. Ðàññêàçû, ïåð. Ý. Êîðïà÷åâ, Ìîñêâà 1968.
28 À. Ñÿì¸íàâà, Øëÿõ äà ñàìàãî ñÿáå, [w:] Ãàðà÷û ñëåä òàëåíòó. Ë³òàðàòóðíà-êðûòû÷íûÿ

ýöþäû, Ì³íñê 1979, s. 76.
29 Ì. Ñòðàëüöî¢, Äçÿö³íñòâà, ÿêîå ìû ïîìí³ì, [w:] Ïÿ÷àòêà ìàéñòðà. Ë³òàðàòóðíà-

êðûòû÷íûÿ àðòûêóëû, ýñý, Ì³íñê 1986, s. 187�188.
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wa¿anie filozoficzne. Doskonale zosta³y równie¿ wyeksponowane emocje oraz
prze¿ycia dziecka wychowanego bez ojca. Pierwsze próby takiej narracji mia³y
miejsce w opowiadaniu Íà ÷àöâ¸ðòûì ãîäçå âàéíû.

Nastêpne chwyty kompozycyjne, po który siêgn¹³ Stralcow w utworze Àäç³í

ëàïàöü, àäç³í ÷óíü, to sen ma³ego ch³opca, list doros³ego Iwanki do przyjaciela
oraz wiersz we wstêpie i zakoñczeniu opowie�ci. List charakteryzuje siê du¿ym
autobiografizmem, my�li bohatera ci¹gle powracaj¹ do dzieciñstwa, choæ s¹ zanali-
zowane ju¿ przez doros³ego cz³owieka. Natomiast w wierszach wyczuwa siê g³os
pe³en têsknoty za minionym �wiatem, chêæ powrotu do lat dzieciêcych oraz roz-
pacz i smutek zwi¹zany z niemo¿liwo�ci¹ cofniêcia czasu.

Kolejna opowie�æ Stralcowa Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à (1968) jest ostatnim dzie-
³em epickim powsta³ym w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku. Uznawana jest za
najwa¿niejsze osi¹gniêcie w dorobku pisarza. Utwór zosta³ po�wiêcony najm³od-
szemu klasykowi bia³oruskiej literatury Maksimowi Bahdanowiczowi. W utworze
fikcja przeplata siê z cechami w³a�ciwymi dla pracy naukowej, eseju i poezji. I jak
s³usznie zauwa¿a Wiaczes³aw Iwaszczanka30, w³a�nie dlatego trudno jest oddzieliæ
krytyka Stralcowa od prozaika i poety.

Badacz literatury bia³oruskiej Piotr Wasiuczenka31 zaznacza, ¿e w owym
utworze prozatorskim Stralcow bardzo przejrzy�cie formu³uje sens �zagadki Bah-
danowicza�. Przybli¿a czytelnikowi fenomen twórcy wychowuj¹cego siê z dala od
Bia³orusi, w rosyjskojêzycznym �rodowisku, który jednak potrafi³ nauczyæ siê
rodzimego jêzyka i ju¿ w wieku dwudziestu lat sta³ siê klasykiem literatury bia³o-
ruskiej. Stralcowa interesowa³o nie tylko poszukiwanie odpowiedzi, a g³ównie sam
proces poszukiwania, podczas którego do tekstu do³¹cza³ coraz to nowe artystycz-
ne i ¿yciowe realia.

W opowie�ci Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à mamy do czynienia z fikcyjnym podmio-
tem autorskim nie nale¿¹cym do rzeczywisto�ci przedstawionej. Narrator wszech-
wiedz¹cy prezentuje punkt widzenia samego autora na temat przedstawionej rze-
czywisto�ci i opisywanych postaci. W niektórych momentach, szczególnie na
pocz¹tku utworu, opowiadanie narratora przechodzi w monolog wewnêtrzny sa-
mego Bahdanowicza. Subiektywne pogl¹dy Stralcowa dotycz¹ce literatury i twór-
czo�ci znakomitego bia³oruskiego klasyka oraz swobodne przej�cie od rzeczywi-
sto�ci ¿yciowej do literackiej pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e Çàãàäêà Áàãäàíîâ³÷à

balansuje pomiêdzy opowie�ci¹ a esejem. W niektórych rozdzia³ach odnajdujemy
analizê literack¹ wierszy Bahdanowicza, niejednokrotnie dla przyk³adu podawane

30 Â. ²âàø÷àíêà, ×àêàííå ðàäàñö³, �Ïîëûìÿ� 1977, nr 5, s. 200�214.
31 Ï. Âàñþ÷åíêà, Ì³õàñü Ñòðàëüöî¢..., s. 416�417.
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s¹ wersje rosyjsko- lub bia³oruskojêzyczne. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ naukowej
przenikliwo�ci, poczucia piêkna, a tak¿e doskona³ego rozumienia losu Bahdanowi-
cza i jego wk³adu w literaturê bia³orusk¹.

Stralcow mia³ wszechstronne zainteresowania. Oprócz opowiadañ i opowie�ci
pisa³ tak¿e artyku³y oraz recenzje pojawiaj¹cych siê ksi¹¿ek U³adzimira Dubo-
uki32, Pilipa Piestraka33, Aleny Wasilewicz34, Janki Sipakowa35 i innych twórców.
Dokonywa³ równie¿ t³umaczeñ na jêzyk bia³oruski. W latach sze�ædziesi¹tych
przet³umaczy³ utwory pisarzy gruziñskich36, ormiañskich37, rosyjskich38, uzbec-
kich39 i ¿ydowskich40.

Micha� Stralcow ¿y³ literatur¹ i dla literatury. W poszukiwaniu form, �rodków
artystycznych i w³asnej techniki literackiej, szed³ swoj¹ drog¹, stopniowo rozwija-
j¹c i doskonal¹c w³asny warsztat. Mia³ wyrobiony gust literacki, dziêki któremu
potrafi³ wychwyciæ wa¿ne procesy zachodz¹ce zarówno w literaturze bia³oruskiej,
jak i �wiatowej. By³ zwolennikiem i mi³o�nikiem opowiadania. Ta �ma³a forma�
najbardziej odpowiada³a jego talentowi i charakterowi twórczego my�lenia, w niej
swoi�cie przedstawia³ problemy nurtuj¹ce bohatera, koncentruj¹c siê g³ównie na
jego stanach emocjonalnych i duchowych. Napisane w latach sze�ædziesi¹tych
dzie³a epickie Stralcowa wyró¿niaj¹ siê na tle powsta³ych w owym czasie utworów
innych pisarzy bia³oruskich oryginalno�ci¹ wyboru tematu, gatunku i stylu. Mamy

32 Ðýö.: Ó. Äóáî¢êà, Öóäî¢íàÿ çíàõîäêà, Ì³íñê 1960, [w:] Ïàäàðîææà ¢ ñâåò êàçê³,

�Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 13.04.1960; Ó. Äóáî¢êà, Ñâåò êàçàê, Ì³íñê 1968, [w:] Ñâåò êàçàê,

�Íàñòà¢í³öêàÿ ãàçåòà� 3.01.1969; Ó. Äóáî¢êà, Êàçê³, Ì³íñê 1968, [w:] Äç³âîñíû ñâåò êàçê³,

�Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 6.05.1969

 33 Ðýö.: Ïåñòðàê Ï., Ñåðàäç³áîð, Ì³íñê 1963, [w:] Õàðàñòâî ÷àëàâå÷àé äóøû, �Ïîëûìÿ�

1964, nr 3.
34 Ðýö.: A. Âàñ³ëåâ³÷, Ïàäñëóõàëà ñýðöà, Ì³íñê 1960, [w:] Ïàäêàçàëà ñýðöà, �Áåëàðóñü�

1960, nr 9; A. Âàñ³ëåâ³÷, ß ç âàì³, Ì³íñê 1964, [w:] Ïàìÿöü âàéíû, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà�

3.04.1964.
35 Ðýö.: ß. Ñ³ïàêî¢, Ë³ðû÷íû âûðàé, Ì³íñê 1965, [w:], Ë³í³ÿ ïàýòû÷íàãà ãàðûçîíòó,

�Ïîëûìÿ� 1966, nr 5.
36 Í. Äóìáàäçå, Ëþëþ, Â³¸ëà ³ Õåì³íãóýé, �Çàäà÷à� 1967, nr 206; Ý. Ê³ë³ÿí³, Çàëàòûÿ

ðûçû; Ñ. Êëäç³ÿøâ³ë³, Äàë¸ê³ÿ çàðí³öû; Ð. Êîðê³ÿ, Ñòóäýíò; Ã. Ð÷àâóøâ³ë³, Ïàâîëüíàå òàíãà;

Ã. Øàòáåðàøâ³ë³, Ìàìàëõ³íý; Áýëüêà � àñíîâà. Àïàâÿäàíí³, [w:] Ãîðíû âàäàñïàä, Ì³íñê 1967.
37 Ì. Àðàç³, Ñîíöà. Òàâàðûø Ìóêó÷, Ì³íñê 1964; Â. Òàòàâåíö, Çíî¢ ó ãýòû ïðàêëÿòû

ãîðàä. Ìàðàí. Àïàâÿäàíí³, Ì³íñê 1964.
38 Ì. Ãðûáà÷î¢, Æí³âåíüñê³ÿ çîðû. Àïàâÿäàííå, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 11.08.1961;

idem, Æí³âåíüñê³ÿ çîðû. Àïàâÿäàííå, �Ì³íñêàÿ ïðà¢äà� 18.08.1961; À. Àäàìîâ³÷, Ïðàøó öÿáå,

âûïëûâ³. Óðûâàê ç àïîâåñö³ �Àñÿ�, �Ë³òàðàòóðà ³ ìàñòàöòâà� 22.01.1965; Â. Òàðàñ, Íîñ

àäç³íîòû. Àïàâÿäàííå, �Ïîëûìÿ� 1965, nr 12; À. Àäàìîâ³÷, Â³êòîðûÿ. Àïîâåñöü,

�Ìàëàäîñöü� 1966; Ï. Þðýâ³÷, Ï. Êàáçàðý¢ñê³, Áðîíçàâàÿ ìàã³ëà. Ã³ñòàðû÷íàÿ áûëü,

�Ìàëàäîñöü� 1969, nr 8.
39 Ä. Àáäóëàõàíà¢, Ñóõ³ ñòýï. Óçáåêñê³ÿ àïàâÿäàíí³, Ì³íñê 1966; Ó. Óìàðáåêà¢,

Ïàäàðóíàê. Àïàâÿäàííå, �Ìàëàäîñöü� 1967, nr 5.
40 Õ. Ìàëüö³íñê³, Ð. Ðýëåñ, Àäíààêòîâûÿ ï�åñû, Ì³íñê 1964.
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w nich do czynienia z lirycznym bohaterem swobodnie przemieszczaj¹cym siê
w czasie (powraca on do przesz³o�ci i przenosi do �wiata przysz³o�ci), kr¹¿¹cym
miêdzy miastem i wsi¹, a tak¿e prze¿ywaj¹cym, martwi¹cym siê i poddaj¹cym
analizie swoje czyny oraz dotychczasowe ¿ycie. Niew¹tpliwie uzyskiwana poprzez
dok³adne dobieranie s³ów i starannie wyszlifowane zdania rytmiczno�æ i muzycz-
no�æ jêzyka w opisach przyrody, otoczenia i �wiata wewnêtrznego bohatera wp³y-
wa na nastrój utworów.

Micha� Stralcow zdo³a³ stworzyæ ciekaw¹ prozê wyró¿niaj¹c¹ siê indywidual-
nym liryzmem, ówcze�nie nazywanym stralcowskim, co wp³ynê³o na niepowta-
rzalno�æ utworów tego bia³oruskiego pisarza.

 Ðåçþìå

Òâîð÷åñòâî Ìèõàñÿ Ñòðåëüöîâà â êîíòåêñòå áåëîðóññêîé ïðîçû

øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ XX âåêà

Ïðåäìåòîì àíàëèçà â íàñòîÿùåé ñòàòüå ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå òâîð÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè áåëîðóññêîãî ïèñàòåëÿ, ïîýòà, êðèòèêà è ýññåèñòà Ìèõàñÿ Ñòðåëüöîâà. Íà

îñíîâàíèè ðàáîò, íàïèñàííûõ â ïåðèîä øåñòèäåñÿòûõ ãîäîâ XX âåêà ìîæíî ïîäòâåðäèòü

òåçèñ, ÷òî Ì. Ñòðåëüöîâ æèë ëèòåðàòóðîé è äëÿ ëèòåðàòóðû. Îñíîâûâàÿñü íà ëó÷øèõ

òðàäèöèÿõ áåëîðóññêèõ, ðóññêèõ è ìèðîâûõ ïèñàòåëåé ñóìåë ñîçäàòü îðèãèíàëüíûå

ïðîèçâåäåíèÿ.

Summary

The works of Michas Stralcow in the context of Belarusian literature

in the sixties of the 20th century

The following paper is the analysis of literary works of Michas Stralcow � Belarussian writer,
poet, literary critic and translator. On the basis of his writing from the 1960�s a thesis can be drawn
that Stralcow was deeply devoted to literature. Although copying the best Belarusian, Russian and
universal traditional pieces, the writer managed to keep his originality.


