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Białoruś podarowała światu wielu znakomitych pisarzy, poetów, dramatopisa- 
rzy oraz krzewicieli oświaty, dzięki którym powstawała, kształtowała się i rozwija
ła literatura narodowa. Na zawsze zapisał się w niej jako pisarz, poeta, eseista oraz 
krytyk literacki Michaś Stralcow. W zasadzie twórczość tego wybitnego i utalento
wanego literata nie jest w całości zbadana. Dotychczas jego dorobkowi literackie
mu poświęcono kilkadziesiąt artykułów1 oraz trzy pracy naukowe2. Dopiero kilka
naście lat temu zaczęto na nowo „odkrywać” talent Stralcowa, o czym świadczą 
opublikowane na łamach gazet i czasopism artykuły dotyczące jego twórczości3.

1 Zob: E. Eyp’aH, Hepmu KpoK -  nanamaK dapozi, „Eeiapycb” 1962, nr 11, s. 28; H. U,bi6yK, 
3 adnyeauueM npbizoxaza, „noibiMa” 1962, nr 12, s. 164-166; A. BappiHCKi, U,i icuye Suamumbi 
eeąep?, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 31.08.1962, s. 6; ^ .  Eyraey n a  npaey Humana i KpumuKa, 
„HiTapaTypa i MacTapTBa” 1.02.1966, s. 6; A. Tapa3ipKi, 3 adnyeauueM uoeaza, „Eeiapycb” 1966, 
nr 2; y. ropaBin, Ceou nyuKm zued^auun, „noibiMa” 1966, nr 3; y. Mexay, H ucmu nodux 
maueumy, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 23.08.1966, s. 6; A. TapaHpKHH, KpumunecKue saMemKu 
nposauKa, „Bonpocbi iHTepaTypbi” 1966, nr 5; ^ . Eyraey, Taueuaeimae i aduacmauuae, „nojibiMa” 
1966, nr 12, s. 171-175; A. nciKay, I  3pa3yMey n..., „HiTapaTypa i MacTapTBa” 25.01.1967, s. 6; 
B. HiKi^apoBin, Kuizia i ne zepoi, „Eeiapycb” 1967, nr 3; M. BbimbiHcKi, Kuiza dyMzyuan, 
najaeenuan, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 30.08.1968, s. 6; y  CKana, Bazaąąe nanyąąny dyMaK, 
„HiTapaTypa i MacTapTBa” 4.11.1968, s. 6; B. HHKH^opoBHn, Cnpocumb ceSn..., „HeMaH” 1969, 
nr 3, s. 160-162; A. Kynap, Tpueowuan naMnąb. HamamKu npa uoeun meopu, „nojibiMa” 1969, 
nr 10, s. 197-218; A. AieKcHH, ffoeepue k numameuw, „HnrepaTypHaa ra3eTa” 20.11.1969, s. 20; 
y  ropaBin, TaeMuiąa MaKciMa Kui^uma, „nojibiMa” 1969, nr 11 i in.

2 Zob.: T. H. fflaMaKHHa, Ocuoeuue cmuueeue uanpaeueuun coepeMeuuou SeuopyccKou nposu 
(Ha Mamepuaue meopnecmea H. nmamuuKoea, M. Cmpeubąoea, H. Huzpuuoea), M h h c k  1975; 
B. HBa^eHKo, Kpyzu u a d e x d u  u doSpa, [w:] B. HBa^eHKo, Kpyzu u a d e x d a  u doSpa. 
.numepamypuo-KpumunecKue cmambu, M h h c k  1983; n . B. BacronaHKa, Mixacb Cmpaubąoy (1937-1987), 
[w:] ricm opun SeuapycKau uimapamypu XXcmazoddsn, t. 3, cz. 2, MiHcK 2003.

3 Zob: A. CaMeHaBa, B33aeu noneu. 0pazMeum 3 Kuizi, „Eeiapycb” 1991, nr 1, s. 31-32; 
H. Ky3bMin, HauaeeK myKae cnSe. Jlipunubin M am ueu y  npose Mixacn Cmpaubąoea, nKoMy 
ceuema 6uuo S 60 zadoy, „M aiaaocpb” 1992, nr 3, s. 231-237; n . ^3ro6aHia, Hac cmpanauux 
iu№3iu, „nojibiMa” 1993, nr 11, s. 235-249; B. AKy^oBin, Bycąimuacąb Suąąn, „KpbiHipa” 1994, 
nr 9, s. 27-28; A. AcTamoHaK, 3a M n xo w  sebinauuaza, „Kpbmipa” 1994, nr 9, s. 19; 
P. Eapa^yJiiH, Koub zyuny na noui, „KpbiHipa” 1994, nr 9, s. 22-25; H. .BpaHbKo-MaHcroK, 
Bbizuaubi nam puąuu, „KpbiHipa” 1994, nr 9, s. 3-14; ro . 3aiocKa, Couenuu Cmpaubąoy, 
„KpbiHipa” 1994, nr 9, s. 10-17; A. Pa3aHay, Hacmynuu, nmn3 ue a S ’nyueubi, 3Mecm, „KpbiHipa”
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W czasie debiutu literackiego Stralcowa4 literatura białoruska znajdowała się 
na kolejnym etapie rozwoju, który odegrał znaczącą rolę w jej kształtowaniu.

1994, nr 9, s. 27; А. Станюта, Астатняе -  у  маучант , „Крын!ца” 1994, nr 9, s. 25-27;
A. Сямёнава, Бэзавы попел. Этсталярна-прыв1дны успамш , „Крын!ца” 1994, nr 9, s. 35-86;
B. Тарас, МШа, МШа..., „Крын!ца” 1994, nr 9, s. 20-21; Ф. Яф!мау, Яснае святло з суседняй 
вулщы, „Крын!ца” 1994, nr 9, s. 21-22; Е. Масло, Грустная звезда поэта, „7 дней” 2.03.1996, 
s. 15; Н. Грыб, Наперадзе -  невядомае (Час у  аповесщ М1хася Стральцова „Адзш лапаць, 
адзш чунь”), „Першацвет” 1996, nr 6, s. 87-89; В. Маслоуск!, Тры сустрэчы, „Л!таратура 
! мастацтва” 14.02.1997, s. 6; Л. Рублеуская, ЗмпрэЫуны партрэт. Паводле аднаго верша, 
„Л!таратура ! мастацтва” 14.02.1997, s. 6; А. Мясн!коу, Загадка М1хася Стральцова. 14 лютага 
выдатнаму майстру беларускага слова споутлася б шэсцьдзесят гадоу, „Звязда” 15.02.1997, 
s. 6; А. Жук, Памяць аб радасщ, „Полымя” 1997, nr 2, s. 263-270; А. Кудравец, За дальтм 
прычалам, „Полымя” 1997, nr 2, s. 254-262; Н. Кузьм!ч, Вяртанне, альбо ключ на далонях 
восет, „Першацвет” 1998, nr 5, s. 112-116; Н. Работа, Мудрэц, дарадчык, паэт, „Роднае 
слова” 1998, nr 7, s. 53; Н. Кузьм!ч, .Шрычная проза М1хася Стральцова, „Весник Брестского 
университета” 1999, nr 3, s. 78-80; В. Саламах, Много званых, да мало избранных, „Советская 
Белоруссия” 13.04.1999, s. 6; А. Аврутин, Под созвездием, „Белоруссия” 16-18.06.1998, s. 8; 
У. Саламаха, Няма т акш ай м у д р а с ц  для нас, „Чырвоная зм ена” , 22.10.1999, s. 6; 
Л. Турбина, Будто кто-то стоит за его спиной..., „Першацвет” 1999, nr 12, s. 67-68; 
Н. Бушыла, „Трэба быць па-чалавечы добрым i мужным...”, „Роднае слова” 2002, nr 3, s. 49-52; 
Р. Барадул!н, На сШх лугах маленства. Слова пра сябра, „Полымя” 2002, nr 3-4, s. 205-210;
A. Макм!л!н, Мiхась Стральцоу -  паэт у  прозе i паэзп, „Тэрмап!лы” 2002, nr 6; А. К!рвель, 
Дзе будаваць храм? (Не зуЫм рэцэнзiя), „Наша слова” 25.06.2003, s. 4; Л. Дранько-Майсюк, 
Одиночество звезды , „Советская Белоруссия” 13.08.2004, s. 8; В. Барз!ян, М аналог 
у  эсэштычных творах Я. Брыля. .Шрызм у  Ыстэме эстэтычных поглядау Мiхася Стральцова, 
Матэрыялы 6-й Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, прысвечанай 60-годдзю 
факультэта журналiстiкi (М тск 2-3 снежня 2004), „Журнал!стыка” 2004; Т. Дасаева, 
.Шрызм у  Ыстэме эстэтычных поглядау Мiхася Стральцова, Матэрыялы 6-й Мiжнароднай 
навукова-практычнай канферэнцыi, прысвечанай 60-годдзю факультэта ж урналiстiкi 
(Мтск 2-3 снежня 2004), „Журнал!стыка” 2004, с. 108-110; М. Ц!коцк!, „Дзщячыя вочы” 
мастака слова. Да пытання пра вобразнае успрыманне рэчаiснасцi (на пракладзе творау 
МакЫма Багдановiча, МакЫма Гарэцкага, Яню Купалы, Мiхася Стральцова), „Роднае слова” 
2005, nr 10, s. 25-27; А. Мясн!коу, Мiхaсь Стральцоу, „Звязда” 14.02.2007, s. 6; А. Бадак, 
Зорка Мiхася Стральцова, „Л!таратура ! мастацтва” 16.02.2007, s. 15; У. Дамашэв!ч, Яшчэ 
адна загадка, „Л!таратура ! мастацтва” 16.02.2007, s. 15; I. Гоуз!ч, „Калi маучыць душа, гiбее 
розум наш ...”, „Роднае слова” 2007, nr 2, s. 35-43; В. Бурло, Стылiстычныя прыёмы 
адлюстравання рэчастнасц у  апавяданш Мiхася Стральцова „Смаленне вепрука” (1973), 
„Вестн!к БДУ 2007”, nr 2, сер. 4, s. 24-28; I. Гоуз!ч, „ К а зк  ж ы цця” Якуба Коласа 
i ст ылёвы я пош укi лШ арат уры  другой паловы X X  ст. (на пры кладзе т ворчасцi 
прадстауткоу „фiлалагiчнага пакалення”) ,  [w:] Янка Купала i Якуб Колас у  сыстэме 
дзяржауна-культурных i духоуна эстэтычных прыярытэтау X X I стагоддзя. Матэрыялы 
Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi, Мтск 26-27 верасня 2007, s. 137-142; 
Н. Дамброуская, Проза В. Адамчыка i М. Стральцова: родава-ж анравае i iдэйна- 
тэматычнае падабенства, Шостыя рэспубл!канск!я Калесн!кауск!я чытанн!. Слова аб палку 
1гаравым у л!таратуры ! духоунай культуры славянск!х народау, Брест 2008, s. 53-55;
B. Чарняуск!, Традыцыi МакЫма Гарэцкага у  прозе Мiхася Стальцова, XVI Гарэцк!я чытанн! 
(М!нск, 15 лютага 2008), М!нск 2008, s. 141-144; Н. Кузьм!ч, Аутар-апавядальшк ад 
самапазнання да самавыяулення. На матэрыяле апавяданняу Сена на асфальце i Смаленне 
вепрука Мiхася Стральцова, „Роднае слова” 2009, nr 6.

4 M. Stralcow zadebiutował w roku 1957 opowiadaniem Дома opublikowanym w czasopiśmie 
„Маладосць”, nr 1, s. 20-24.
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Niejednokrotnie badacze literatury, a wśród nich Sierafim Andrajuk5, Paweł Dziu- 
bajło6, Dzmitryj Bugajou7, Michaił Lazarczuk8, Michaś Tyczyna9, Eugeniusz Ada
mowicz10 i inni podkreślali, że w drugiej połowie lat pięćdziesiątych i w latach 
sześćdziesiątych literatura białoruska miała znaczące osiągnięcia, szczególnie w ga
tunkach lirycznych i epickich. Przeważała tematyka wojenna, historyczna, wiejska 
i społeczno-obyczajowa, ale pojawiała się również proza urbanistyczna, produk
cyjna, fantastycznonaukowa, sensacyjna oraz kryminalna. Znane były już opowie
ści Iwana Szamiakina (HenaymopHan encHa), Michasia Łyńkowa (BeKanoMHun 
dni), Alesia Kułakowskiego (HneecmKa; ffa ycxody coHąa; ffaópacenbąu), Uła- 
dzimira Szachowca (nacnn encennn), Jauhiena Ramanowicza (Tanina 3eanąoea), 
Alaksieja Karpiuka (̂ nnyHuma 3 BanKaeucKa), Iwana Ptasznikawa (HumuiK) i in
nych. Powstawały nowe utwory prozatorskie m.in. Iwana Mieleża, Janki Bryla, 
Wasila Bykowa, Iwana Nawumienki, Uładzimira Karatkiewicza, Mikoły Lobana, 
Arkadzi Czarnyszewicza, Alesia Adamowicza, Borysa Saczanki, Wiaczasława 
Adamczyka, Antola Kudrawca.

Białoruscy pisarze coraz śmielej przedstawiali stany emocjonalne, przeżycia 
psychiczne oraz dylematy moralno-filozoficzne. Zwiększone zainteresowanie 
światem wewnętrznym człowieka, moralno-estetycznym problemami oraz dążenie 
do filozoficznej interpretacji rzeczywistości wpłynęło na kształtowanie istniejącej

5 C. AH^paroK: X u î î e. Uimapamypa. Tepoi, MiHCK 1973; B uenpaonu w u tf tfeM, MiHCK 
1976; Tpaduąui i cyuacnacąb, MiHCK 1981; M uąb  HanaeeKaM. .AimapamypHa-KpumuHHun 
apmuKynu, MiHCK 1983; A x u ą ą e  -  eum zu 3a yce. BuópaHae. .AimapamypHa-KpumuHHun 
apmuKynu. H apuc meopnacąi, MiHCK 1992; nicbMeHHim. KHizi. .AimapamypHa-KpumuHHun 
apmuKynu, MiHCK 1997.

6 n . ^3ro6anna: Bo6pa3 Hamaza cyuacmKa y  npo3e, MiHCK 1977; V  enniKau dapo3e. 
MmapamypHa-KpumuHHun apmuKynu, MiHCK 1981; Hac cmpanaHux ino3iu, „nonbiMa” 1993, 
nr 11, s. 235-249; ricmapuuHu euóap nicbMeHHiKay Eenapyci. CyuacHu zman. 1955-95 zadu , 
„nonbiMa” 1996, nr 6, s. 235-274.

7 Eyraey: WMamzpaHHactfb. .UimapamypHa-KpumuHHun apmuKynu i p3^H3ii, MiHCK 
1970, s. 152-168; Cnpaeednieae cnoea. UimapamypHan KpumuKa, ycnaMiHu, MiHCK 2001; 
Cnyx3HHe Eenapyci. npaóneMHun apmuKynu, nimapamypHun napmpzmu, zcz, ycnaMiHu, MiHCK 
2003.

8 Ticmopun óenapycKau caee^au  nimapamypu 1941-80 zz., pa^. M. A. ,Ha3apyK, A. A. Ce- 
MSHOBin, cz. 2, MiHCK 1983; Ticmopun óenapycKau nimapamypu X IX  -  nauamaK X X  cm., pa^. 
M. A. ,Ha3apyK, A. A. CeMSHOBin, MiHCK 1998; Ticmopun óenapycKau nimapamypu X X  cmazodd.3e 
(20-50-n zadu), pa^. M. A. ,Ha3apyK, A. A. CeMSHOBin, MiHCK 2000.

9 M. TbinbiHa: Hac npo3u. UimapamypHa-KpumuuHun apmuKynu, MiHCK 1988; KapaHi 
KpoHa. 0anbKnop i HaąunHanbHan cneąutpiKa nimapamypu, MiHCK 1991, s. 165-171; Icąi y  ceem 
-  He zyónnąb cnóe: EenapycKan npo.3a anomHix zadoy, „Po^Hae CnoBa” 1997, nr 7, s. 12-20; Icąi 
y  ceem -  He zyónnąb cnóe: EenapycKan npo.3a anomHix zadoy, „Po^Hae CnoBa” 1997, nr 8, s. 52
-64; Ha naeapoąe. EenapycKan nimapamypa K a ^a  X X  cmazodd.3n, „Po^Hae CnoBa” 2001, nr 4, 
s. 8-11.

10 3 . K. A^aMoBin, TapMoHin aócmaeiH -  zapMoHin dymu. EenapycKae anaendaHHe 50-60-x 
zadoy, MiHCK 1998.
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już we wcześniejszych latach prozy poetyckiej. Należy zaznaczyć, że w czasie 
„odwilży” politycznej zakorzenione w literaturze „my” ustępowało miejsca mó
wiącemu „ja”. Zrywano w ten sposób z obowiązującym modelem narracji aukto- 
rialnej na rzecz narracji personalnej. Fenomen prozy poetyckiej ujawnił drama
tyczny proces poszukiwania wartości uniwersalnych. Pisarze mieli możliwość 
powrotu do swojego życiowego doświadczenia i przeżyć, a w ich utworach czę
ściej można było dostrzec autorski światopogląd, który stawał się bardziej widocz
ny i niezależny. Twórcy chcieli opowiadać czytelnikom o wydarzeniach, w któ
rych uczestniczyli bądź byli ich świadkami, o stanie duszy, swoich pragnieniach 
i marzeniach, o przyrodzie i całym otaczającym świecie.

Na początku lat sześćdziesiątych proza poetycka11 znajdowała się w polu zain
teresowania zarówno młodych pisarzy, jak i zasłużonych twórców literatury białoru
skiej. W owym czasie dużą popularnością cieszyły się utwory Maksima Bahdanowi- 
cza, Jakuba Kołasa, Michasia Zareckiego, Zmitroka Biaduli, Kuźmy Czornego, 
Michasia Łyńkowa. Dzieła tych pisarzy różniły się stylem, fabułą, kompozycją, 
środkami stylistycznymi, ale we wszystkich można było zauważyć cechy właściwe 
dla prozy poetyckiej. Liryczność była widoczna także w utworach Janki Bryla, 
Uładzimira Karatkiewicza, Iwana Czyhryna, Iwana Ptasznikawa, Miachasia Stralco- 
wa, Janki Sipakowa oraz we wcześniejszych dziełach epickich Iwana Nawumienki.

Właśnie proza poetycka stała się ulubionym gatunkiem Stralcowa. Niespełna 
po trzech latach od momentu debiutu prozatorskiego pisarz stworzył opowiadanie 
EnaKimnu eeiĄep12, w którym wyczuwa się cechy właściwe dla owej prozy. Jak 
słusznie zaznacza literaturoznawca Piotr Wasiuczenka, w wyżej wspomnianym 
utworze „3ninica HeaąMeHHti mpti3M, aKi 3a6acneuBaeu;u;a npticyTHacpro 
mptiHHara repoa, Haą3eneHHara aąBeHHau pa^neKciau, nauyppeM MaKciMaai3My, 
aciHxpoHHacu;B y3pocTay anaBaąantmKa i repoa, a 3HauHtia ąpaMaTtiHHtia aóo 
aniuHtia ^  naą3ei aflcyrmuaropt. T3Ta aąHo3HiBae aro aą 3K3icT3Hu;tiHHa 
HacwuaHau ^aKTypti TBopay aąHaroąKay -  y. KapaTKeBiua, I. nTammKaBa, 
B. Ka3tKo, a TaKcaMa cTap3Hmtix -  B. EtiKaBa, A. AąaMoBiua, ą3e aniuHacpt

11 Należy przypomnieć, że szczególnie w połowie lat sześćdziesiątych termin „proza poetycka” 
(liryczna) wzbudził zainteresowanie w literaturach radzieckich. Początkowo nazywano tak utwory 
epickie o tematyce wiejskiej. Wtedy prozę poetycką kojarzono z takimi pisarzami, jak Wiktor Asta- 
fiejew, Wasilij Biełow, Fiodor Abramow, Michaił Aleksiejew, Wiktor Lichonosow, Eugeniusz Nosow, 
Wasilij Szukszyn. Ów termin nie był popularny zbyt długo (chociaż niekiedy można go spotkać 
i w dzisiejszych czasach), a jego miejsce zajęło umowne pojęcie „proza wiejska”.

12 Opowiadanie to zostało opublikowane 7.02.1961 w gazecie „HiTapaiypa i MacTapTBa”. Warto 
zwrócić uwagę, że niektóre źródła, (zob.: lipa  Msme, „Kpbimpa” 1994, nr 9, s. 3-6 i n . B. Bacro- 
H3HKa, Mixacb Cmpaubąoy..., s. 405) podają błędną informację, iż był to debiut prozatorski pisarza 
z 1957 r.
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cyna^ae 3 apaMaTbinHacpro i 3K3icT3Hu;biMHacn;ro”13. W opowiadaniu BuaKimubi 
eeąep mamy do czynienia z wszechwiedzącym narratorem prezentującym tylko 
określoną sytuację fabularną. Przedstawia on wyłącznie kilka godzin z życia mło
dego nauczyciela, zwracając szczególną uwagę na jego świat wewnętrzny. Narra
tor doskonale przenika do świadomości głównej postaci, przedstawiając myśli 
i uczucia, które przybierają kształt opisu psychologicznego. Poza portretem psy
chologicznym bohatera, monologami wewnętrznymi i wspomnieniami pojawiają 
się opisy przyrody i otaczającego świata, które niejednokrotnie robią wrażenie 
impresjonistycznego obrazu.

Wracając do dorobku literackiego Stralcowa, można powiedzieć, iż lata sześć
dziesiąte to najbardziej płodny okres w jego pracy twórczej. W roku 1960 wyszło 
opowiadanie ffeoey  uece, rok później -  Cycedsi14 i nepad dapozau, zaś w kolej
nym ukazał się pierwszy tom prozy pod nazwą BuaKimubi eeąep15. W skład 
zbioru weszły cztery wyżej wspomniane opowiadania oraz trzy wcześniej napisa
ne utwory: ffoMa (1956), BoceubcK ycnaMiu (1958) i Maąeeebi dpoebi (1959). 
Wszystkie dzieła prozatorskie pochodzące z tomu BuaKimubi eeąep zostały napi
sane w podobnym stylu i ujawniają ogólne cechy gatunkowo-stylistyczne prozy 
Stralcowa.

Książka młodego pisarza nie została pominięta przez krytyków literatury bia
łoruskiej. Pierwsza recenzja pod tytułem nepwbi KpoK -  nanamaK dapozi ukazała 
się w czasopiśmie „Eeiapycb”16. Już na wstępie autor artykułu zaznaczył, że życie 
codzienne w opowiadaniach zostało przedstawione w sposób rzeczywisty, bez 
uciążliwego podkreślania piękna, a także wskazał na podteksty, które się tam 
pojawiają. Jednocześnie Borys Burjan zwrócił uwagę na to, że nie każdemu 
czytelnikowi będzie dane zrozumieć ukryte znaczenia poetyckiej wypowiedzi, dla
tego też dzieła te mogą być odebrane powierzchownie -  tylko jako opis zwykłego 
epizodu z życia wsi.

W artykule 3 aÓHyeauueM npbizowaza17 Joachim Cybuk słusznie zauważył, 
że Stralcow przedstawia dobrych i szczerych ludzi, osądza chciwość, skąpstwo 
oraz czerstwość duszy ludzkiej, koncentrując się przede wszystkim na emocjach 
bohaterów. W opowiadaniach wyczuwa się rytmiczność i muzyczność języka,

13 n . B. BacronaHKa, Mixacb Cmpaubąoy..., s. 405-406.
14 Utwór CyceÓ3i w 1985 r. został dopracowany przez Stralcowa i pod nowym tytułem 

BoubKa wszedł w skład ostatniej książki pisarza (M. CTpaibuoy, BbiSpauuae. npo3a. na33in. 3co, 
MiHcK 1987, s. 49-66).

15 M. CTpaibuoy, BuaKimubi eeąep. Anaendauui, MiHcK 1962.
16 E. Eyp’aH, op. cit., s. 28.
17 R. U,bi6yK, op. cit., s. 164-166.
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zdania są starannie wyszlifowane, dopracowane, mają charakter filozoficzny -  co 
niewątpliwie było ciekawym eksperymentem w ówczesnej prozie.

Autorka artykułu ffanynaHHe da cenmna18, Tatiana Szamiakina, stwierdza, że 
opowiadanie EnaKimHu eeąep jest ważne dla zrozumienia twórczości Stralcowa. 
To ono m.in. określa styl pisarza. Główny bohater utworu, Łagacki, to wiejski 
człowiek obecnie mieszkający w mieście, lecz psychicznie nieprzygotowany do 
nowego stylu życia.

Po wydaniu pierwszej książki Stralcow pracował nad kolejnymi utworami 
epickimi. W roku 1962 napisał opowiadanie Ha eamane uaKae aymoóyc, w 1963 
-  Tpunąix; TaM, d3e 3aąimaK, cnaKou i CeHa Ha accpanbąe, w 1964 -  ffoópae 
Heóa; Ha uaąeepmuM zod3e eauHu; № m o óyd3e cmąąa; Po3dyM i ff-3eHb 
y  m3^bd3ecnm cymaK, zaś rok później stworzył następne dwa utwory: I  3Hoy, 
3Hoy zopad19 i Ceem IeaHaeiu, óunu doHdwyaH. Wyżej wymienione opowiadania 
weszły w skład drugiego zbioru prozy pt. CeHa Ha acfianb^20. Tuż po jego 
wydaniu pojawiła się pierwsza praca krytyczna napisana przez badacza literatury 
białoruskiej Dmitryja Bugajowa21. Podkreślił w niej, że Stralcow dobrze wyczuwa 
emocjonalne możliwości słowa, umiejętnie i dokładnie przedstawia ludzkie uczu
cia, nie pozostając obojętnym wobec problemów społecznych. Kreuje typ inteli
genta nie tyle z racji wykonywanego zawodu, lecz ukształtowania duszy, jako 
delikatnego marzycielskiego romantyka z subtelnym i głębokim uczuciem.

Wankarem Nikifarowicz22 zaznaczył, że bohater literacki Stralcowa znajduje 
się w trudnym okresie i różnie znosi życiowe problemy. Szczególną uwagę recen
zent zwrócił na utwór ff3em  y  m3^ bd3ecnm cymaK, który według niego bardziej 
odpowiada normom eseju niż zwyczajnym notatkom podróżniczym, ponieważ 
pojawiają się tam subiektywne sformułowania i wyznania autora na temat literatu
ry i filozofii.

Opowiadania Stralcowa z lat sześćdziesiątych XX wieku charakteryzuje nar
racja trzecioosobowa i narrator z nieograniczoną wiedzą o świecie przedstawio
nym (EnaKimHu eeąep; ffeoe y  nece; TaM, d3e 3aąimaK, cnaKou; ffoópae Heóa; 
Ha uaąeepmuM zodze eauHu; № mo óydze cmąąa i in.). W dorobku prozatorskim 
Stralcowa znajduje się też pięć opowiadań z narracją pierwszoosobową (Tpunąix, 
CeHa Ha accpanbąe, ffzeHb y  macąbd3ecnm cymaK, PozdyM i Ceem IeaHaeiu,

18 T. fflaMSKiHa, j]anyH3HHe da cenmna, „ManaąoCUb” 1975, nr 11, s. 173-179.
19 Początkowo utwór nosił tytuł Tocąb i po raz pierwszy został opublikowany w roku 1965 w cza

sopiśmie „nonbiMa” (nr 5-6, s. 106-111). Później nazwa została zmieniona na 13Hoy, 3Hoy zopad.
20 M. Crpanbuoy, CeHa Ha ac<panbцe. AnaendaHHi, MiHCK 1966.
21 ^ .  Eyraey, TaneHaeimae i adHacmauHae..., s. 171-175.
22 B. HiKi^apoBiu, op. cit., s. 26.
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6biubi doudwyan). Narrator odgrywa w nich znaczącą rolę, stając się jednym ze 
środków relacji. Dominujące miejsce zajmują intymne wyznania narratora-bohate- 
ra, analiza psychologiczna oraz rozważania filozoficzne o otaczającym świecie 
przyrody i kultury.

W większości utworów epickich Stralcow sięga po monologi wewnętrzne, 
które czasami przechodzą we wspomnienia domu rodzinnego, ukochanych miejsc 
bohatera oraz reminiscencji z dzieciństwa, niekiedy sięgających czasów drugiej 
wojny światowej. Narrator doskonale przenika do świadomości każdej postaci, 
zarówno kilkuletniego chłopca, młodej wdowy, jak i samotnego starca, uwydatnia
jąc tym samym ich stany psychiczne. W. Nikifarowicz23 słusznie nazywa Stralco
wa mistrzem psychoanalizy. Rzeczywiście, wszystkie jego utwory epickie charak
teryzują się sporą dawką psychologizmu. Pisarz posiadał wyjątkowy dar, 
doskonale znał się na ludzkiej psychice, dlatego tak trafnie przedstawił świat 
wewnętrzny oraz przeżycia bohaterów. Niewykluczone, że wpływ na pogłębiony 
psychologizm w dziełach Stralcowa, jak zresztą na całą prozę psychologiczną 
XX wieku wywarły koncepcje psychologii i psychiatrii. Mam tu na uwadze teorie 
Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga i Charlesa Maurona24. Możliwe, że owe 
idee oraz dzieła białoruskich, rosyjskich i światowych pisarzy również miały 
wpływ na psychologizm utworów Stralcowa. W swoich dziełach białoruski pisarz 
zmierza do przedstawienia przeżyć wewnętrznych, ukrytych motywacji, marzeń 
sennych oraz trudności bohatera w kontaktowaniu się z innymi ludźmi. Mówiąc 
o prozie Stralcowa, nie można nie wspomnieć o starannym dobieraniu słów. Naj
częściej są to metafory, symbole bądź hiperbole (np. cKpbiraTaii, apHacTańHa 
m opraii ^opHbi; KaiapoBbi, Kpymbi, 3 ToycTań cappaBmań KapaHpam; a3bi3ibi 
TBap; TBap, aK nenaHbi adibiK; rońcae 3aBipyxa; p3biHKHyy nocyp i in.).

W literaturze współczesnej psychologizm posiłkuje się tzw. strumieniem świa
domości i właśnie po taką formę narracji sięga Stralcow w utworach: BuaKimubi 
eeąep; Ha eaK3aue naKae aymoSyc; TaM, Ó3e 3aąimaK, cnaKou i I  3uoy, 3uoy 
zopad . Narrator, oprócz portretu psychologicznego bohatera, prezentuje opisy 
przyrody i otaczającego świata (np. miasto, wieś, podwórko, chatę), wspomina 
również, jak bawi się wieczorami wiejska młodzież, co niewątpliwie świadczy 
o jego dobrej znajomości obyczajów wsi białoruskiej. Należy przy tym podkreślić,

23 Ibidem, s. 26.
24 Wydaje się, że propozycje Ch. Maurona były bliższe Stralcowowi dlatego, że w odróżnieniu 

od swoich poprzedników zajmował się on psychoanalizą dzieła literackiego. Mauron pragnął „ujaw
nić oraz przebadać w tekstach relacje, które nie były przemyślane czy zamierzone w sposób świa
domy przez autora”. Więcej na temat psychoanalizy Z. Mitosek, Nieświadomość i język (psychoana
liza), [w:] Teorie badan literackich, Warszawa 2005, s. 182-205.
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że Stralcow koncentrował się na powojennej wsi, na codziennych domowych 
obowiązkach, ciężkim życiu owdowiałych kobiet, jak również zapomnianych 
przez dzieci starych rodziców. Poruszył także problem masowego wyjazdu do 
miast młodzieży wiejskiej, wypierania się rodzimych miejsc, a także wszystkiego, 
co jest związane z wsią.

W roku 1966 spod pióra Stralcowa wyszła opowieść Adsin nanaiĄb, adsin 
nyHb25, którą trzy lata później opublikował w osobnym wydaniu26. W tym samym 
roku ukazał się pierwszy tom prozy Stralcowa przetłumaczony na język rosyjski27.

Opowiadający o problemach powojennej wsi oraz cierpieniach ludzi różnych 
pokoleń związanych z wojną utwór pt. Adsin Janaąb, adsin nym  został przyjęty 
z aprobatą przez czytelników i krytyków. Za tę opowieść w roku 1970 autor 
otrzymał nagrodę czasopisma ffpyw da napodoe28. Stralcow był dzieckiem wojny, 
dlatego tak naturalnie przedstawił przeżycia najmłodszego bohatera opowieści, co 
niejednokrotnie było podkreślane przez badaczy literatury białoruskiej. W poświę
conym swoim rówieśnikom eseju ^snąincmea, HKoe m u  noMniM29 wyznał, że 
utwory Ha uaąeepmuM zodse eaunu i Adsin Jianaąb, adsin uynb posiadają cechy 
autobiograficzne. W odróżnieniu od innych twórców nie koncentrował się na 
opisywaniu spalonych i zniszczonych wsi, lecz skupiał się na ludzkich przeżyciach 
i emocjach. W opowieści znalazły zastosowanie wypracowane wcześniej techniki 
narracji. W utworze mamy więc do czynienia z narratorem nie należącym do 
świata przedstawionego, posiadającym wszechwiedzę i prowadzącym narrację 
w trzeciej osobie. Jako neutralny obserwator odkrywa on świat wewnętrzny Iwan- 
ki, przedstawia jego zmartwienia, rozczarowania oraz silną więź z dziadkiem 
Michałką. Koncentruje się na ciężkim życiu mieszkańców wsi i ich codziennych 
obowiązkach. Po raz pierwszy został tu  poruszony wątek religijny, który od po
czątku XX wieku był tematem tabu w krajach Związku Radzieckiego. Z wypo
wiedzi narratora dowiadujemy się, że dziadek jest najbardziej religijną osobą spo
śród członków rodziny. To on ciągle odwołuje się do Boga, prosząc o lepsze życie 
dla wnuka i córki. Narrator przytacza w mowie pozornie zależnej całą spowiedź 
i prośbę dziadka Michałki, która jednocześnie jest swoistym apelem samego pisa
rza. W opowieści tej pojawia się sporo monologów wewnętrznych, niekiedy prze
chodzących w strumień świadomości, opis psychologiczny, wspomnienie czy roz

25 M. Crpanbpoy, AÖ3m nanaąb, aÖ3m uyHb. Anoeecąb, „Mana^ocpb” 1966, nr 11, s. 52-93.
26 M. Crpanbpoy, AÖ3iH nanaąb, aÖ3m uyHb. Anoeecąb, MiHCK 1970.
27 Hmo 6ydem cHumbcn. PaccKa3bi, nep. 3 . KopnaneB, MocKBa 1968.
28 A. CaMĆHaBa, W j jhx da caMazo cnóe, [w:] Tapaub cned maneHmy MmapamypHa-KpumbmHbix 

'jątodbi, MiHCK 1979, s. 76.
29 M. Crpanbpoy, j]3xąiHcmea, HKoe Mb noMHiM, [w:] HxuamKa Maücmpa. .AimapamypHa- 

KpbimbmHbin apmbKyjb, zcz, MiHCK 1986, s. 187-188.



Twórczość Michasia Stralcowa w kontekście prozy białoruskiej.. 55

ważanie filozoficzne. Doskonale zostały również wyeksponowane emocje oraz 
przeżycia dziecka wychowanego bez ojca. Pierwsze próby takiej narracji miały 
miejsce w opowiadaniu Ha ua^epmuM zodse ea m u .

Następne chwyty kompozycyjne, po który sięgnął Stralcow w utworze Adsm 
nana^ , ad3iH uym , to sen małego chłopca, list dorosłego Iwanki do przyjaciela 
oraz wiersz we wstępie i zakończeniu opowieści. List charakteryzuje się dużym 
autobiografizmem, myśli bohatera ciągle powracają do dzieciństwa, choć są zanali
zowane już przez dorosłego człowieka. Natomiast w wierszach wyczuwa się głos 
pełen tęsknoty za minionym światem, chęć powrotu do lat dziecięcych oraz roz
pacz i smutek związany z niemożliwością cofnięcia czasu.

Kolejna opowieść Stralcowa 3azadKa EazdaHoeiua (1968) jest ostatnim dzie
łem epickim powstałym w latach sześćdziesiątych XX wieku. Uznawana jest za 
najważniejsze osiągnięcie w dorobku pisarza. Utwór został poświęcony najmłod
szemu klasykowi białoruskiej literatury Maksimowi Bahdanowiczowi. W utworze 
fikcja przeplata się z cechami właściwymi dla pracy naukowej, eseju i poezji. I jak 
słusznie zauważa Wiaczesław Iwaszczanka30, właśnie dlatego trudno jest oddzielić 
krytyka Stralcowa od prozaika i poety.

Badacz literatury białoruskiej Piotr Wasiuczenka31 zaznacza, że w owym 
utworze prozatorskim Stralcow bardzo przejrzyście formułuje sens „zagadki Bah- 
danowicza”. Przybliża czytelnikowi fenomen twórcy wychowującego się z dala od 
Białorusi, w rosyjskojęzycznym środowisku, który jednak potrafił nauczyć się 
rodzimego języka i już w wieku dwudziestu lat stał się klasykiem literatury biało
ruskiej. Stralcowa interesowało nie tylko poszukiwanie odpowiedzi, a głównie sam 
proces poszukiwania, podczas którego do tekstu dołączał coraz to nowe artystycz
ne i życiowe realia.

W opowieści 3azadKa Eazdaweiua mamy do czynienia z fikcyjnym podmio
tem autorskim nie należącym do rzeczywistości przedstawionej. Narrator wszech
wiedzący prezentuje punkt widzenia samego autora na temat przedstawionej rze
czywistości i opisywanych postaci. W niektórych momentach, szczególnie na 
początku utworu, opowiadanie narratora przechodzi w monolog wewnętrzny sa
mego Bahdanowicza. Subiektywne poglądy Stralcowa dotyczące literatury i twór
czości znakomitego białoruskiego klasyka oraz swobodne przejście od rzeczywi
stości życiowej do literackiej pozwalają na stwierdzenie, że 3azadKa EazdaHoeiua 
balansuje pomiędzy opowieścią a esejem. W niektórych rozdziałach odnajdujemy 
analizę literacką wierszy Bahdanowicza, niejednokrotnie dla przykładu podawane

30 B. łBamnaHKa, HaKaHHe padac^ , „nonbiMa” 1977, nr 5, s. 200-214.
31 n . BaCroneHKa, Mixacb C m panb^y ..., s. 416-417.
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są wersje rosyjsko- lub białoruskojęzyczne. Nie można nie zauważyć naukowej 
przenikliwości, poczucia piękna, a także doskonałego rozumienia losu Bahdanowi- 
cza i jego wkładu w literaturę białoruską.

Stralcow miał wszechstronne zainteresowania. Oprócz opowiadań i opowieści 
pisał także artykuły oraz recenzje pojawiających się książek Uładzimira Dubo- 
uki32, Pilipa Piestraka33, Aleny Wasilewicz34, Janki Sipakowa35 i innych twórców. 
Dokonywał również tłumaczeń na język białoruski. W latach sześćdziesiątych 
przetłumaczył utwory pisarzy gruzińskich36, ormiańskich37, rosyjskich38, uzbec
kich39 i żydowskich40.

Michaś Stralcow żył literaturą i dla literatury. W poszukiwaniu form, środków 
artystycznych i własnej techniki literackiej, szedł swoją drogą, stopniowo rozwija
jąc i doskonaląc własny warsztat. Miał wyrobiony gust literacki, dzięki któremu 
potrafił wychwycić ważne procesy zachodzące zarówno w literaturze białoruskiej, 
jak i światowej. Był zwolennikiem i miłośnikiem opowiadania. Ta „mała forma” 
najbardziej odpowiadała jego talentowi i charakterowi twórczego myślenia, w niej 
swoiście przedstawiał problemy nurtujące bohatera, koncentrując się głównie na 
jego stanach emocjonalnych i duchowych. Napisane w latach sześćdziesiątych 
dzieła epickie Stralcowa wyróżniają się na tle powstałych w owym czasie utworów 
innych pisarzy białoruskich oryginalnością wyboru tematu, gatunku i stylu. Mamy

32 Pap.: y. ^y6oyKa, Uydoyuan 3uaxodKa, MiHcK 1960, [w:] n a d a p o x x a  y  ceem Ka3Ki, 
„HiTapaTypa i MacTapTBa” 13.04.1960; y. ^y6oyKa, Ceem Ka3aK, MiHcK 1968, [w:] Ceem Ka3aK, 
„HacTayHipKaa ra3eTa” 3.01.1969; y. ^y6oyKa, Ka3Ki, MiHcK 1968, [w:] ff3ieocubi ceem Ka3Ki, 
„HiTapaTypa i MacTapTBa” 6.05.1969

33 Pap.: necTpaK n ., Cepad3iSop, MiHcK 1963, [w:] Xapacmeo Hauaeenau dywbi, „noibiMa” 
1964, nr 3.

34 Pap.: A. BaciieBin, nadcuyxaua c3pąa, MiHcK 1960, [w:] nadKa3aua c3pąa, „Eeiapycb” 
1960, nr 9; A. BaciieBin, H  3 eaMi, MiHcK 1964, [w:] naMnąb eauubi, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 
3.04.1964.

35 Pap.: R. CinaKoy, Xipbmubi ebipau, MiHcK 1965, [w:], Xiuin nasmbinuaza zapbi3oumy, 
„noibiMa” 1966, nr 5.

36 H. ^yM6ap3e, Bieua i XeMiuzysu, „3apana” 1967, nr 206; 3 . KiiiaHi, 3auambin
pbi3bi; C. Kip3iamBim, ffaueKin 3apuiąbi; P. KopKia, Cmydsum; r. PnaBymBiii, naeoubuae mauza; 
r. fflaT6epamBim, MaMauxiu3; BsubKa -  acuoea. Anaendauui, [w:] ropubi eadacnad, MiHcK 1967.

37 M. Apa3i, Couąa. Taeapbiw MyKyn, MiHcK 1964; B. TaTaBeHp, 3uoy y  zsmbi npaKunmbi 
zopad. Mapau. Anaendauui, MiHcK 1964.

38 M. rpbi6anoy, MuieeubcKin 3opbi. Anaendauue, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 11.08.1961; 
idem, MuieeubcKin 3opbi. Anaendauue, „MiHcKaa npaypa” 18.08.1961; A. ApaMoBin, npaw y ąnSe, 
ebinubiei. YpbieaK 3 anoeecąi „Acn”, „HiTapaTypa i MacTapTBa” 22.01.1965; B. Tapac, Hoc 
ad.3iuombi. A naendauue, „no ib iM a” 1965, nr 12; A. ApaMoBin, BiKmopbin. A noeecąb, 
„M aiapocpb” 1966; n . ropaBin, n . Ka63apaycKi, Bpou3aean Maziua. ricmapbm uan SbUb, 
„M aiapocpb” 1969, nr 8.

39 ^ .  A6pypaxaHay, Cyxi cmsn. Y3SeKcKin anaendauui, MiHcK 1966; y. yMap6eKay, 
nadapyuaK. Anaendauue, „M aiapocpb” 1967, nr 5.

40 X. MaibpiHcKi, P. Paiec, AduaaKmoebin n ’ecbi, MiHcK 1964.
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w nich do czynienia z lirycznym bohaterem swobodnie przemieszczającym się 
w czasie (powraca on do przeszłości i przenosi do świata przyszłości), krążącym 
między miastem i wsią, a także przeżywającym, martwiącym się i poddającym 
analizie swoje czyny oraz dotychczasowe życie. Niewątpliwie uzyskiwana poprzez 
dokładne dobieranie słów i starannie wyszlifowane zdania rytmiczność i muzycz
ność języka w opisach przyrody, otoczenia i świata wewnętrznego bohatera wpły
wa na nastrój utworów.

Michaś Stralcow zdołał stworzyć ciekawą prozę wyróżniającą się indywidual
nym liryzmem, ówcześnie nazywanym stralcowskim, co wpłynęło na niepowta
rzalność utworów tego białoruskiego pisarza.

Резюме

Творчество Михася Стрельцова в контексте белорусской прозы 
шестидесятых годов X X  века

П редм етом  ан ализа  в настоящ ей  статье является  п редставлен и е творческой  
деятельности белорусского писателя, поэта, критика и эссеиста Михася Стрельцова. На 
основании работ, написанных в период шестидесятых годов XX века можно подтвердить 
тезис, что М. Стрельцов жил литературой и для литературы. Основываясь на лучших 
традициях белорусских, русских и мировых писателей сумел создать оригинальные 
произведения.

Summary

The works o f  Michas Stralcow in the context o f  Belarusian literature 
in the sixties o f  the 20th century

The following paper is the analysis o f literary works o f Michas Stralcow -  Belarussian writer, 
poet, literary critic and translator. On the basis o f 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.


