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Мой Максім Багдановіч 

 

Добра быць коласам, але шчаслівы той, каму давялося быць васільком. Бо 

нашто каласы, калі няма васількоў? 

М. Багдановіч 

Кожны паэт па-свойму ўнікальны і цікавы, але я яшчэ не сустракала 

настолькі незвычайных і шматгранных творчых асоб, як Максім Багдановіч. 

Максім Багдановіч – недасягальная зорка на небасхіле беларускай паэзіі. 

Імя гэтага знакамітага пісьменніка ўвайшло ў гісорыю беларускай літаратуры 

як паэта-наватара, празаіка, выдатнага перакладчыка, тонкага і ўдумлівага 

крытыка, гісторыка і тэарэтыка літаратуры, публіцыста… Яго творчасць 

асабіста для мяне – гэта свет прыгажосці, гармоніі, якая прыцягвае чароўнай 

навізной і адвагай. Лірыка Максіма Багдановіча па сённяшні дзень выклікае 

боль роздумаў і трапяткіх пачуццяў, яна працягвае натхняць шматлікіх паэтаў, 

мастакоў і музыкантаў. 

Нездарма Максіма Багдановіча называюць «песняром красы і гармоніі», 

так як яму ўласціва пачуццё прыгожага. У творчасці Багдановіча 

пераклікаюцца розныя тэмы. Гэта і тэма кахання, мастацтва, тэма  любові да 

Радзімы і інш.  

Маім любімым вершам з’яўляецца верш «Па-над белым пухам вішань», 

які напісаны з вялікім майстэрствам. У творы паэт тонка перадае музыку 

сінякрылага матылька, які спявае песню-гімн вясне. Такая ж песня 

нараджаецца ў гэты час у душы паэта. Варта нагадаць яшчэ адзін цудоўны 

верш «Зімовая дарога». У гэтым вершы пейзаж зімовай дарогі гарманіруе з 

перажываннямі Максіма Багдановіча, раскрывае яго вольналюбівыя імкненні: 

«Сумна бомы звіняць над дугой, звіняць пад дугой, маркотнага месяца рожкі». 

Тэме мастацтва таксама адводзіцца асобнае месца ў творчасці 

пісьменніка. Патрэбна адзначыць вершы «Песняру», «Музыка».   

Лепшыя вершы Багдановіча аб каханні і дружбе могуць быць аднесены 

да шэдэўраў сусветнай паэзіі. У вершы «Маладыя гады» паэт услаўляе сілу і 

прыгажосць чалавечых пачуццяў. Першыя 3 страфы верша ‒ успамін 

лірычнага героя аб сваім юнацтве, аб шчасці перажытага ў тыя незабыўныя 

гады. Апошняя страфа гучыць як гімн жыццю. Сярод вершаў аб дружбе і 

каханні вылучаецца раманс «Зорка Венера» ‒ гэта вельмі лірычны твор. Ён 

кранае нас сваёй задушэўнасцю, глыбінёй і шчырасцю пачуццяў юнака, які 

спазнаў шчасце кахання, а цяпер засмучаны тым, што растаецца з любай 

дзяўчынай. Усё гэта напаўняе душу героя і асацыіруецца з вобразам зоркі 

Венеры. 

Верай у гiстарычную перспектыву беларускага нацыянальна-

вызваленчага руху i лепшую будычуню народа прасякнуты верш «Памiж 

пяскоў Егiпецкай зямлi... », дзе аўтар паказаў сябе выдатным майстрам санета. 



Спяшаючыся, прадчуваючы, што вельмi мала часу адмерана яму, каб нязгасна 

запалаў яго паэтычны талент, М. Багдановiч сеяў промнi жыватворнага святла. 

Такім чынам, вера ў шчаслівую будучыню заўсёды жыла ў душы паэта. 

Ёй прасякнуты нават, здавалася б, самыя складаныя і бязрадасныя перыяды 

жыцця пісьменніка. І мне вельмі шкада, што Максім Багдановіч так рана 

пакінуў гэты свет, паколькі ён мог бы стварыць яшчэ мноства цудоўных 

шэдэўраў. 

 


