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З а  пролетарскую літаратуру
Мы жывем і творым у дні, калі ў самых глыбінях жыцьця—у 

гаспадарцы, культуры, побыце—адбываюцца вялізарнейшыя па свайму 
значаньню процэсы соцыялістычнае рэволюцыі, творцамі якіх зьяў- 
ляюцца сапраўды мільёны працоўных.

У другі год пяцігодкі пролетарыят Савецкага Саюзу ўвайшоў з 
вялікімі дасягненьнямі ў соцыялістычным будаваньні ў галіне эконо- 
мікі: збудованы і будуюцца моцныя гіганты-заводы, электрастанцыі; 
вырасьлі і ўзрастаюць кожны дзень новыя і новыя гіганты-колектывы 
ў сельскай гаспадарцы. Партыя правільнасьцю сваёй політыкі, падма- 
цованай жыцьцём, змагла павярнуць асноўныя масы сялянства ад 
стпрога капіталістычнага шляху разьвіцьця да новага, соцыялістычнага.

У краіне йдзе соцыялістычная перабудова ўсяе народнае гаспа- 
даркі. А побач з гэтым ідзе няўхільна і перабудова культуры. У другі 
год пяцігодкі пролетарыят увайшоў з вялікімі дасягненьнямі і ў справе 
культурнае рзволюцыі, у справе будаваньня пролетарскае культуры і 
аднэй з яе дзялянак—пролетарскае літаратуры.

Пасьпяховае будаваньне соцыялізму йдзе ва ўмовах абвостранага 
клясавага змаганьня. Як у галіне гаспадаркі, гэтак і ў галіне культуры 
разгортваецца, прымаючы розныя і ўсё больш утончаныя формы, кля- 
савае змаганьне.

Асаблівасьць сучаснага стану клясавага змаганьня ў нашай краіне 
ў тым, што комуністычная партыя прывяла пролетарыят, на грунце 
пасьпяховага будаваньня соцыялізму, да непасрэднага выкарчоўваньня 
ўва ўсёй краіне карэньняў капіталізму, а ў вёсцы ад політыкі абме- 
жаваньня эксплёататарскіх тэндэнцый кулацтва да політыкі ліквідацыі 
кулацтва як клясы, што зьяўляецца ажыцьцяўленьнем задачы выкар- 
чоўваньня карэньняў капіталізму.

Але выкарчоўваньне карэньняў капіталізму ў экономіцы павінна 
ісьці побач з выкарчоўваньнем карэньняў капіталізму і ў галіне гра- 
мадзкае псыхолёгіі, у галіне ідэолёгіі, культуры. Без барацьбы з 
індывідуалістычнай і ўласьніцкай псыхолёгіяй селяніна, без барацьбы 
з прыватна-гаспадарчай „устаноўкай" агронома, організатара, эконо- 
містага немагчыма соцыялістычная перабудова сялянскае гаспадаркі.

Мастацкая літаратура—адзін з вялізарнейшых сродкаў уплыву на 
псыхоідэолёгію чалавека і формаваньня яе, формаваньня сьветапогляду 
чалавека.
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Пролегарыяту патрэбна формаваньне і ў сябе і ў масах працоў- 
нага сялянства марксыцка-ленінскага, матэрыялістычнага сьветапогляду. 
Значыць пролетарыяту патрэбна такая мастацкая літаратура, якая-б 
выконвала гэтўю задачу. Гэтая літаратура будзе пролетарскай.

Пролетарыят і працоўныя масы сялянства на чале з компартыяй 
працуюць над выкананьнем пяцігадовага пляну. Пролетарская літара- 
тура павінна паказам гворчага ўздыму мас, мастацкім паказам гэроізму 
соцыялістычных будкяў, паказам клясавага змаганьня дапамагаць 
партыі мобілізаваць пролетарыят і працоўнае сялянства для яшчэ 
больш напружанае працы, да перамогі цяжкасьцяй, якія вынікаюць 
пры гэтым, дапамагаць пролетарыяту, занятаму перабудовай усяе гас- 
падаркі й культуры, канчаткова „пераапрацоўваць“ мільённыя масы 
сялянства і сябе, іхную і сваю псыхоідэолёгію.

Літаратура—гэта політыка, гэта адна .з складанейшых галін полі- 
тыкі. Пагэтаму літарлтура стала і адным з вучасткаў абвостранага 
клясавага змаганьня, якое праходзіць у самых утончаных формах. 
Вось чамупытаньне стварэньня і змаганьня за беларускую пролетарскую 
літаратуру набывае вялізарнае значэньне, патрабуе да сябе большае 
ўвагі з боку пролетарскіх мас.

Посьпехі беларускай пролетарскай літаратуры за апошнія часы 
справаджаюцца ростам буржуазна-капіталістычнае рэакцыі ў белару- 
скай мастацкай літаратуры, якая (рэакцыя) выступае ў формах літара- 
турнае творчасьці. Мы ня раз, і даволі часта за апошнія два гады 
чулі выразную, то захованую пад маскай беларускага нацыянал-дэмо- 
крагызму, то адкрытую пропаганду буржуазнае ідэолёгіі з балонак 
асобных твораў.

БелАГТП, працуючы пад непасрэдным кіраўніцтвам комуністычнае 
партыі, побач з заваёвамі ўсё большых творчых позыцый, правёў 
вялікую работу па змаганьню з буржуазнымі і нацыянал-дэмократыч- 
нымі ішступленьнямі ў беларускай мастацкай літаратуры. Партыяй 
выкрыты і разьбіты антысавецкія, буржуазныя выступленьні асобных 
беларускіх пісьменьнікаў і поэтаў; выкрыта варожая пролетарыяту 
сутнасьць нацыянал-дэмократычных выступленьняў, ім дадзены бязь- 
літасны бой, але мы ні на хвіліну не павінны заспакойвацца, забы- 
вацца на змаганьне з вылазкамі клясавага ворага ў літаратуры. Мы 
гэта вельмі добра разумеем. БелАПП будзе і ў далейшым, з яшчэ 
большай энэргіяй весьці змаганьне за беларускую пролетарскую літа; 
рагуру, будзе няшчадна выкрываць і даваць бязьлітасны адпор усяля- 
кім спробам ворага атакаваць нас з літаратурнага фронту. Аўадносінах 
да тых, хто шчыра хоча йсьці з пролетарыятам і часамі робіць 
памылкі, БелАПП будзе паказваць на памылкі, выкрываць іх соцыяль- 
ную сутнасыдь і будзе дапамагаць такім пісьменьнікам яшчэ больш 
наблізіцца да пролетарыяту і яго літаратуры.

Аднэй з характэрных рыс БелАПП'у зьяўляецца яго сувязь з пра- 
оўнымі масамі. Дзякуючы ёй БелАПП змог заваяваць свае сёньняшнія 
озыцыі ў беларускай літаратуры. Але гэтая сувязь усё яшчэ недастат-
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ковая. Усё яшчэ недастаткова прасякла беларуская пролетарская 
літаратура ў масы рабочых і працоўнага сялянства, усё яшчэ недастат- 
ковы іх удзел у будаваньні пролетарскае літаратуры.

Ленінскі Комсамол Беларусі пачаў 3-месячнік беларускае і 
нацменаўскае пролетарскае культуры. БелАПП горача адгукнуўся на 
ініцыятыву комсамолу: створана ударная брыгада, праводзяцца літа- 
ратурныя выступленьні яе на фабрыках і заводах, выезды ў раёньь 
вёскі, калгасы. 3-месячнік яшчэ больш пасіліць сувязь пролетарскае 
літаратуры, усіх яе нацыянальных атрадаў з рабочай клясаіі і пра- 
цоўным сялянствам.

Побач з яшчэ большым зрастаньнем пролетарскае літаратуры 
з рабочай клясай і працоўным сялянствам, галоўнейшай задачай про- 
летарскага пісьменьніка зьяўляецца: даць высока мастацкую пролетар- 
скую творчасьць, творчасьць, якая-б дапамагала пролетарыяту Беларусі 
ў яго гэроічнай творчай працы па будаваньню соцыялізму і ў яго 
змаганьні са сваімі ворагамі.

Узмацненьне сувязі беларускага і нацменаўскага пролетарскага 
нісьменьніка з рабочай клясай, яшчэ большая сувязь яго з комсамо- 
лам дадуць яму яшчэ большыя магчымасьці чэрпаць сілы і энэргію 
для творчай працы, пазнаць наша жыцьцё ва ўсёй яго складанасьці 
і даваць яго ў сваёй творчасьці.

Адным з лёзунгаў удзелу БелаПГТу ў трохмесячніку будзе: яшчэ 
большая сувязь з масамі працоўных.

Выкананьне задачы—даць высока мастацкую пролетарскую твор- 
часьць—патрабуе ад пролетарскага пісьменьніка вялізарнае вучобы 
тэорытычнай і творчай. Пролетарскі пісьменьнік павінен імкнуцца стаць 
„подлннным выразнтелем, учнтелем н просветнтелем нашнх основных 
классов11 (Фрычэ). Для гэтага патрэбна настойлівая, упартая, сур‘ёз- 
ная праця над сабою і сваёй творчасьцю. Патрэбна шляхам бальша- 
віцкае самакрытыкі самае няшчаднае змаганьне з безадказнасьцю ў твор- 
чай працы, якая прыводзіць да зьяўленьня нізка-якасных твораў, зма- 
ганьне за мастацкія творы, якія-б цалкам захаплялі, якія-б абуджалі 
пролетарыят і працоўнае сялянства да іх цяжкае працы па перабудове 
сваёй псыхоідэолёгіі і ня менш цяжкае працы па перабудове ўсяго 
нашага жыцьця на новых, соцыялістычных падставах.

Яшчэ адным з лёзунгаў удзелу БелАПП'у ў 3-месячніку будзе:
Упартая, настойлівая і сыстэматычная вучоба.

Актыўнейшаму змагару за беларускую проле- 
тарскую культуру, Комсамолу Бгларусі— гарачае 

вітаньне ад БелАПП(у!
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Платон Галавач

В і н а в а т ы
Аповесьць

Частка першая
Калі дайшла чарга да Шаўца, ён падаў праз вакенца свае дакуман- 

ты, усунуў, наколькі магчыма было, туды голаў і нарыхтаваўся нешта 
сказаць. Але чалавек за вакенцам, не пазіраючы на Шаўца, павольна 
разгледзеў дакуманты, глянуў у альфабэтную кніжку, пазяхнуў, шыро- 
ка разявіўшы рот, і, не адрьгоаючы погляду ад папер, падаў дакуман- 
ты назад.

— Пачакайце...
Шавец хацеў нешта вытлумачыць чалавеку за в-акенцам.
—  Таварыш! Я ў вас ужо быў на тым тыдні, вы казалі...
— Я кажу; пачакайце. Я высьвет;.ю...
Мужчына, які стаяў у чарзе за Шаўцом, прасунуў локцем руку на- 

перад Шаўца і адціснуў яго.
Хтосьці запытаў:
— Ну, як у цябе?
— Нічога. Сказалі чагось пачакаць.
Шавец адышоў ад чаргі, азірнуўся на незнаёмых людзей, нагле- 

дзеў вольнае месца, падышоў, прытуліўся плячыма да сьцяны і стаў.
Улева ад яго ног, каля сьцяны на памосьце, сядзяць двое дарослых 

мужчын. У абоіх вялікія русыя бароды. Адзін, што бліжэй да Шаўца, 
утрое оклаўся седзячы, ногі свае каленкамі да грудзей прытуліў, на 
калені паклаў абедзьве рукі і, схіліўшы крыху голаў, нібы дрэмле. На 
ім замурзаная, калісьці ружовая, кашуля. Каўнер кашулі расшпілены 
і, пад кашуляй, відаць Шаўцу, чорныя ад пылу і поту, аброслыя вала- 
самі грудзі і такая-ж чорная ад пылу і загару патыліца. Шавец пера- 
водзіць погляд на другога. У таго ў руцэ тоўстая самадзелкавая папя- 
роса. Ён глыбока, паважна зацягваецца дымам, потым гэтак-жа па- 
важна выпускае клубочкі густога белага дыму праз рот і два струмені 
праз нос; за кожным разам, як смактане папяросу, адкашліваецца і цыр- 
кае праз зубы на памост перад сабою сьліну. Памост забруджаны пяс- 
ком, запляваны, закіданы недакуркамі папярос. Пад стольлю ў пакоі 
плавае клубкамі белаваты дым і паціху растае і зьнікае. 3 дымам носіц- 
ца па пакоі дурманячы галаву гостры, едкі смурод ад папрэлых ног. 
Смурод няпрыемна казыча ноздры; пасьля таго, як удыхнеш яго, хо-
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чацца адплявацца. Баліць галава. Боль пасіляецца ад нясьціхаючай у 
пакоі гамонкі, лая»кі і крыкаў у чарзе. Усё гэта стамляе Шаўца, пера- 
шкаджае думаць, парушае суцэльнасьць думак. Ён усё яшчэ, вось ужо 
другі тыдзень, жыве надзеяй на працу. Яму ўспамінаецца далёкі горад 
і апошнія дні жыцьця ў ім: галодныя, без кватэры. Там ён зарабляў 
тое-сёе выпадкова і начаваў па чарзе ў знаёмых, сяброў, а то і ў садзе. 
Няпрыемна ўспамінаць, занадта крыўдна робіцца ад успамінаў. Шавец 
сплюскае вочы і прымушае сябе ду.маць пра другое, пра тое, як ехаў 
сюды.

... Вагон паціху ўздрыгваў, грымеў коламі. А ад вагону адплываў 
усё далей і далей і хутка зьнік у засланай густым туманам і змрокамі 
далячыні горад з агнямі. Стала шкода гораду. Зразумеў, што пакінуў 
яго назаўсёды, і ад гэтага прытуліў шчыльна да шыбы вагоннай гара- 
чы твар, напружваў зрэнкі і ўглядаўся туды, дзе зьнік горад. А да вакна 
з другога боку гэтак-жа шчыльна прытулілася цёмная ноч. Яна не 
адстае ад цягніка. Ціх-та-тах! Ціх-та-тах!— бяжыць наўскочкі цягнік, 
і побач, махаючы поламі чорнай вопраткі, сеючы дзіўныя шолахі, 
імчыцца ноч. Паўз вокны вагону, насустрач, ляцяць маленькія агень- 
чыкі, плоймы палахлівых, патухаючых у халоднай густаце ночы, іска- 
рак ад паравозу. Паравоз губляе ў полі клубкі шызага дыму, дым сьце- 
лецца па зямлі. Цягнік дымам за сабой сьлед замятае. Здаецца, што 
цягнік не па рэйках імчыцца, а ў паветры, сярод воблака й зор... 
Ціх-та-тах... Ціх-та-тах... Гур-р-р Гур-р-р... Шу-ш-ш-ш-ш... Шу-ш-ш-ш... 
У вагоне прахладна. Бяжыць наўскочкі цягнік, а з 'ім навыперадкі ко- 
ціцца па-над лесам, па-над палямі ўстаўшае сонца, Насустрач цягніку, 
ля дарогі, мільгаюць непарыўнымі пасачкамі краскі: жоўтыя, сінія, 
белыя і, пераплятаючыся з густой зялёнай муравой, з дзятлінай і му- 
рагом, ткуць прыгожыя, квяцістыя беларускія паясы. Насустрач цяг- 
ніку выходзяць з-за ўзгоркаў маладыя алешыны, дубы, хвоі, імчацца 
сьпярша адзінкамі, сыходзяцца густой сьцяною, падыходзяць блізень- 
ка да цягніка, заглядаюць у вокны, ківаюць гольлем, лісьцямі, поўняць 
усё наўкола зялёнай ласкавай мякацьцю праводзяць цягнік гучным шо- 
лахам і зьнікаюць ззаду ўжо за новымі ўзгоркамі. За імі насустрач 
сьцелюцца палявыя сумныя прасторы, і на іх усплываюць шэрыя сала- 
мяныя стрэхі, потым такія-ж шэрыя сьцены хат, хлявоў... Ціх-та-тах, 
ціх-та-тах!.. 3 грукатам і ляскатам імчыцца цягнік, і ўжо няма ў памяці 
далёкага гораду з агнямі...

Ад дыму, смуроду і гом ан у  баліць галава. Ад стаяньня млеюць 
ногі. Вочы ня хочуць расплюскацца. Млоспа ад гарачыні і ад таго, 
што не пасьнедаў. Ногі падгінаюцца, дрыжаць. Плечы ўсё шчыльней 
’ шчыльней туляцца да сьцяны. Шаўцу хочацца паволі, не расплюска- 
ючы воч, асунуцца ўніз і сесьці на памост, хоць на брудны, запляваны, 
закіданы недакуркамі папярос. Нехта патрос яго за плячо. Шавец пад- 
няў вочы, глянуў. Перад ім стаіць старэнькая гаопадыня, падае ліст. 
—Штампель на пакеце, казённы, мусіць, ды мо’ экстраны: на, прачытай!.
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. ПЛАТОН ГАЛАВАЧ

Шавец узяў ад гаспадыні пакет, нават забыўся падзякваць. Дры- 
мэлі пальцы, як абрываў ражок конвэрту, і доўга ня мог папасьці 
алоўкам у парванае месца, каб разарваць зусім. 3 конвэрту выняў не- 
вялічкі, складзены ўдвое, кавалачак паперы, і вочы ўлавілі надрука- 
ванае вялікімі літарамі слова «Выпіска». Адышоў ад сьцяны і ніяк нн 
мог чытаць далей. Выпіска... Вьгаіска... Выпіска з пратаколу пася- 
джэньня... Кантрольнай камісіі КП(б)Б... Выпіска... Вялікія літары гэтага 
слова мітусіліся, рабіліся вялізнымі, аддаляліся і засланялі сабою да- 
лейшыя словы. Ён вышаў за дзьверы. На тротуары яго штурхануў у бок 
праходзячы міма чалавек і з-пад локця выпаў конвэрт. Вецер падхапіў 
яго, скінуў з тротуару на брук і паціхеньку пагнаў. Шавец зірнуў 
усьлед конвэрту, сышоў на брук і, ідучы, прачытаў выпіску. Потым 
склаў яе ў чатыры столкі і, трымаючы ў руцэ, пайшоў па бруку далей. 
Уперадзе перад ім вецер гнаў разам з пылам конвэрт. Вочы сачылі за 
конвэртам.

«Значыць, правільна... Правільна!..».
У выпісцы быў адказ на пытаньне, якое мучыла Шаўца ўжо больш 

месяца.
Вуліца зьвіцела трамвайнымі званкамі. Гудзелі аўто, хтосьці ззаду 

крычаў: сьцеражэцеся!
Шавец спыніўся, аглянуўся назад на рамізьніка і сышоў на тро- 

туар. Па тротуары сьпяшаліся людзі, абміналі яго, чаплялі локцямі, пра- 
сілі прабачэньня, а ён моўчкі ішоў і сачыў поглядам за белым конвэр- 
там на бруку.

Дзесьці на будоўлі перасякалі рэйку; стукала сталь аб сталь, і рэйка 
зычна зьвінела.

* *

Дзяніс Смачны, трыццаці сямі год мужчына, служыць у аднэй 
цэнтральнай установе.

Ен кожны вечар акурат а палове дванаццатай кладзецца спаць. 
Перад гэтым перачытвае абавязкова апошнюю старонку мясцовае га- 
зэты і за гарбатай гутарыць з жонкай пра апошнія навіны, пра дзён 
ныя здарэньні ў горадзе і ў сваёй установе. Раніцою акурат а восьмай 
ён }^стае, п’е гарбату з самадзелкавым (выраб н<онкі) пячэньнем і ідзе 
ў установу, дзе служыць. У пяць хвілін дзесятай ён ужо ў сваім 
габінэце.

Чынам Смачны ня то, што-б надта вялікі, але ўсё-ж служыць у цэн- 
тральнай установе і ўсё-ж мае евой уласны габінэт. А ў габінэце стол 
з лесбелаўскага магазыну, за сто сорак рублёў, чатыры вэнскіх крэслы 
адтуль-жа, два простых, вешалка ў куце, і яго крэсла шырокае, зробле- 
нае так, што можна на ручкі з боку локці пакласьці, калі адпачываеш.

У габінэце Смачны пераглядае нейкія паперы і паперачкі, час ад 
часу прымае наведвальнікаў, а ў хвіліны паміж паперкамі і людзьмі, 
што-кольвек думае. Ці-ж мала ёсьць у чалавечай галаве думак?



17 сакавіка 192... году Смачны быў здароў і таму, як і заўжды, 
халі'быў здароў, прыйшоў ва ўстанову. У калідоры, непадалёк ад 
дзьвярэй яго габінэту, стаяў стары, год шэсьцьдзесят, селянін. ё н  па- 
кланіўся Смачнаму і адышоў да сьцяны.

Калі Смачны распрануўся і, адхаркаўшыся над плявальніцай, сеў 
за стол, селянін азірнуўся наўкола па чалідору, падышоў бліжэй 
да дзьвярэй, падгладзіў рукой яшчэ раз бараду, пастаяў хвілю, пера- 
ступаючы з нагі на нагу, каля дзьвярэй, потым рашуча зьняў з галавы 
шалку, узяўся за клямку і асьцярожна, каб ня ляпнуць дзьвярыма, зд- 
чыніў іх і зайшоў у габінэт Смачнага. Пакланіўся яшчэ раз і падыйттюў 
бліжэй да стала.

— Вырас ты як? А я-ж цябе, Дзяніска, яшчэ зусім малым памятаю, 
зусім яшчэ малым...

Смачны ўглядаецца ў твар старога, у яго сівую бараду, лысіну— 
пажоўклую, маршчатую і не па?нае, ніяк ня можа лрыпомніць, хто такі 
гэта.

— Сядайце. Так, так, я быў малы дома, зусім малы. Сядайце...
— іМы прывыкшы, дзякуем... Да цябе я, Дзяніска, са справай 

аднэй, з вялікай справай...
—  3 чым-жа гэта?
— Мне дома тіараілі. Едзь, кажуць, да Дзяніса. ён усё можа, дык я 

проста да цябе, як да свайго...
— Ага?..
— ... А было гэта... ехаў я пазалетась да дачкі Арыны, што ў 

Ліпэвічах замужам. На вогзале, пакуль чакаў цяпніка, захацеў есьці... 
Ну, зіма. дык я ў рукаўках быў, дзе-ж яно бяз рукавак зімото. Я, гэта 
скінуў рукаўкі, каб яньт згарэлі, можна-б было іх і пад ттаху'ўзяць, дый 
паклаў іх на стол, дзе гарбату прадаюць. Выняў. гэта я хлеб, каб адла- 
маць скібачку. а мяне і заштрапавалі на тры рублі: на што. кажутть, 
рукяўкі паклаў на стол?.. запыталі, хто я, ну я сказаў, а адрэсы не ска- 
заў сваёй. а на Любанічы паказаў, ня думаў, што гзтак будзе. А ў гэ- 
тым годзе мяне знайшлі і яшчэ за ’бман аштрапавлі, ды пеню, дык 
усяго на 10 рублёў і 43 капейкі... А дзе-ж іх узятіь? Ці-ж я зарабтю? 
А сыны-ж ня хочуць плаціць... Я думаў, мо’ людзі жартуюць, бо рукаў- 
кі-ж стала таго ня зьелі, аж ’тпчэ і за ’бман... Дык памажы ўжо, 
птто-ж мне рабіць?..

— А тьт адкуль-жа, дзедзька?
— Ды з Саёніч-жа, мы з тваім бацькам б’ала ў дзялянках казакі 

ставілі... Арынін бацькз...
— Ага...
— Дык што-ж мне рабіць?..
Старога непакоіў штраф. 3-за яго стары пайшоў. пехацыію аж за 

семдзесят кілёмэтраў у горад дг свайго чалавека з надзеяй, што гэта 
дапаможа. ? зараз ён чакаў адказу. стаяў перад сталом Смачнага і мір- 
гаў вачыма, пытліва пазіраў яму ў твар. Смачнаму стала сьмешна ад 
таго, што сказаў стары.



— Ха-ха-ха!.. Штраф за рукаўкі! Ха-ха-ха!..
— Няво-ж за другое,—за рукаўкі...
— Ха-ха-ха!.. Добра. Хоць мяне і ня тычыцца гэтая справа, але я 

ўжо сам вазьмуся, ня варта вас пасылаць у належныя ўстановы, будзе- 
це хадзіць, хадзіць і нічога ня выхадзіце... У нашых установах, дзядок, 
цяжка дабіцца чаго... Я сам вазьмуся, справа гэта цікавая. Факт тыпо- 
вага бюрократызму. Штраф за рукаўкі!.. Ха-ха-ха!..

— Няво-ж... За рукаўкі...
Стары крыху зьдзіўлена пазіраў на Смачнага і ня ведаў, сьмяяцца 

і яму ці не. А Смачны тым часам зьмяніў выраз твару на зусім сур’ёзны, 
узяў асадку і пачаў нешта запісваць сабе ў блёк-нот.

— Добра... Бывайце здаровы!.. Усяго добрага... Я сам вазьмуся. 
Я запішу ваша прозьвішча... Та-ак.... Усяго добрага.

— Бьгвай здаровенек! Вось дзякую табе, Дзяніска! Добра, што лю- 
дзі параілі...

Селянін паціху бокам, трымаючыся сьпіною да сьцяны, адышоў 
да дзьвярэй і, ціхенька, шчыльна прычыніўшы іх за сабою, нячутна 
зьнік. Смачны прайшоўся па габінэту ў кут ля дзьвярэй, дзе стаіць пля- 
вальніца, намерыўся і плюнуў у самую сярэдзіну яе, потым выцер хус- 
тачкай г^'бы і зноў сеў за стол.

Было жаданьне думаць, аддацца разважаньням:
«Дзіўна! Не разумею!.. Як можна дайсьці да такой ступені сама- 

дурства, каб штрафаваць селяніна за тое толькі, што ён паклаў на бу- 
фэт свае рукаўкі? Ох, гэты наш транспарт!.. Гэты факт вымушае многа 
думаць. Пра гэта варта-б крычаць, каб счула ўся грамадзкасьць! Гэта 
яскравая, узорная, калі можна так сказаць, праява бюрократызму на 
нашым чыгуначяым транспарце!..»

I потым, калі у габінэт зайшоў беспартыйны справавод, худы, са- 
гнуты мужчына, Смачны з абурэньнем падрабязна перадаў яму гісторыю 
з рукаўкамі селяніна. Сваё апавяданьне ён скончыў нарочна пад- 
крэсьленымі, выказаньтмі з некаторай гіранічнасьцю, словамі:

\  — Гэта можа быць толькі ў нас! Толькі ў нас, у Расіі... Такі сьмеш-
ны і абураючы, ганебны факт!..

Справавод пазіраў на яго, схіляў голаў у знак згоды, усьміхаўся, 
потым паклаў перад Смачным пак папер і вышаў.

А палове адзінаццатай Смачны пераглядаў сваю пошту. Ён пера- 
біраў надасланыя пакеты і асабовыя лісты, перачытваў адрасы, угля- 
даўся ў штамп ці пячатку на конвэрце і адкладваў пакеты пакуль ня 
чытаючы. На адным з конвэртаў пазнаў почырк.

«Зноў што-кольвек?..»—падумаў ё«.
Адарваў пасачку ад конвэрту і на вузкім кавалку паперы, густа сьпі- 

саным, прачытаў сваё імя.
Дзяніс!

Так пачынаўся ліст. Смачнага ''эты непрачытаны ліст чамусьці нэр- 
ваваў.

шшвшшшшвш— шяшяшшша^шяяттшшт  ПЛАТОН ГАЛАВАЧ
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ВІНАВАТЫ

«Ну чаго ён яшчэ хоча?.. Піша... Адны толькі няпрыемнасьці...».
Пры гэтых словах Смачны скрывіўся і ўстаў з крэсла. Але чытаў 

ліст далей.
«... Я ў недаўменьні, чаму ты за ўвесь час не адказаў мне 

ні на водзін ліст? Я пытаў знаёмых, думаў—-мо' ты ў ад’езьдзе? 
Я паслаў табе чатыры лісты, а ад цябе ніводнага слова! А мне 
ў гэтыя часы так хацелася пачуць хоць адно слова ад цябе, бліз- 
кага сябра, таварыша. У такім стане, як мой, тваё слова асабліва 
каштоўна. Ты-л< комунісгы! А мо’ мае лісты няпрыемны табе? 
Можа і ты, як і некаторыя другія з маіх сяброў былых, лічыш 
мяне чужым, прымазаўшымся? Гэта няпраўда! Вядома, ты так 
ня можаш думаць, ты-ж мяне ведаеш з самых малых год, як 
комсамольца і як партыйца. Я ў адным лісьце прасіў цябе сха- 
дзіць і пагаварыць аб маёй справе, дык ты не рабі гэтага, бо му- 
сіць ня добра табе гэта рабіць... Мне ўсё чамусьці думаецца, 
што і КК ужо вырашыла маё пытаньне і пацьвердзіла тую па- 
станову. Няўжо гэта так? Гэта страшна. Я нічога не разумею. 
Гэта дзіка, дзіка! Я апынуўся чужым, выгнаным, а завошта? 
Я пытаю цябе: завошта? Няўжо трэба прызнаць і апраўдаць 
мотывы пэдсавету, апэляцыйнай камісіі? Я дасылаю табе выпіскі, 
скажы, няўжо-ж гэта правільна? Гэта-ж роўналежна таму, што 
апраўдаць голы, нічым неапраўдваемы формалізм... Я яшчэ ня 
ведаю, што са мной будзе, але я зусім не шкадую, што на праця- 
гу ўсяго часу, пачынаючы з вучнёўскае лаўкі, цікавіўся і ўдзель- 
нічаў у актыўрай грамадзкай працы, што многа чытаў, не шка- 
дуючы сваіх -сіл і здароўя для гэтае працы. Ты-ж памятаеш, 
як мы працавалі, пэўна памятаеш, як я ў аднэй кашулі, босы 
хадзіў з атрадам па лесе ў засады на бандытаў? Я многа і ад- 
дана працаваў і ў апошнія тры гады. I вось пасьля ўсяго гэтага, 
ты разумееш, як гэта дзіка!—мяне так лёгка абазвалі чужым, 
кар’ерыстым, прымазаўшымся і, калі было вырашана маё пытань- 
не ў ячэйцы, некаторыя казалі: ага, яго кар’ера скончана, і гэта 
пасьля таго, як ты-ж ведаеш, Дзяніс, я аддаваў працы ўсё, усе 
сілы, здольнасьці... Мяне абазвалі пралазай, ад мяне адвярнуліся 
некаторыя з тых, хто былі нават лепшымі сябрамі, калі я быў 

-у профкоме. Яны цураюцца мяне, кідаюцца ў жах ад мяне. Чаму 
так? Няўжо гэта патрэбна? Няўжо гэта правільна? Што-ж мне 
яшчэ зрабіць? Я ведаю, мяне ад партьті і саюзу ніхто не адарве, 
ніколі, але як-жа гэта? Вось чаму я, апынуўшыся без кватэры, 
без харчы, кінуў усё і паехаў у сьвет...»

Смачны дачытаў ліст, згарнуў яго і сунуў у кішэню. «Гэтая гісто 
рыя шкодзіць маім нэрвам. Чаго ён ад мяне хоча? Павінен-жа разу- 
мець, што заступіцца за яго я не магу, я комуністы, партыец, а ён ака- 
заўся чужым, соцыяльна чужьтм... Не магу я. Я партыец».

Пасядзеў крыху гэтак, разважаючы, можа ці ня мо'жа чым дапа- 
магчы свайму былому сябру. Сябра свайго Смачны добра ведаў, і таму
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на міг у яго зьяўлялася пачуцьцё абароны сябра, жаданьне заступіцца 
за яго, але на зьмену гэтаму пачуцьцю йшлі халодныя разумо'выя раз- 
важаньні, і Смачны прыходзіў да зусім адваротнага вываду. Разва- 
жаючы так, Смачны пераглядаў паперы, перачыгваў іх і забыўся пра 
ліст.

Хутка праходзяць гадзіны. У калідоры гадзіньнік адзваніў тры 
разы. ён пасядзеу яшчэ крыху, склаў паперы ў скрыначку стала, апра- 
нуўся і пайшоў дадому. На тротуары Смачны спрытна абыходзіў іду- 
чых уперадзе, удала разьмінаўся з сустрэчнымі. Ад таго, што хутка бу- 
дзе ў кватэры, у яго быў узьняты радасны настрой. Але прайшоўшы 
вуліцу, ён цьвёрда ступіў з бруку на тротуар. Плітка на тротуары пад 
нагой асела і з-пад яе струменем брызнула пад калошыну штаноў ха- 
лодная вада. Ад гэтага адразу зьмяніўся настрой. Усплыў у памяці ня- 
прыемны ліст.

«Бяда дый толькі ад такіх сяброў. Чорт яго ведае, прывязаўся 
дый... Яно трохі й шкода, але-ж партыйны абавязак...».

Пасьля гэтага разважаньня з самім сабою у Смачнага зноў зьявіла- 
ся самаздаволеньне, што ён, комуністы Смачны, змог званьне партыйца, 
рэволюцыянэра паставіць вышэй пачуцьцяў сяброўскіх, хай самых 
моцных.

Чакаючы абеду, Смачны выняў з кішэні ліст і паказаў жонцы.
— Вось, зноў! Чаго ён ад мяне хоча, я не разумею. Я-ж сябра 

партыі, я-ж не магу.
Жонка сядзела насупроць, падпёрла шчаку рукою, узьнялася над 

стулам.
— А можа-б ты... шкода яго вельмі, малады яшчэ...
-— Ты не разумееш. Я не магу. Я не магу пайсьці супроць свайго 

партыйнага сумленьня... У мяне перш за ўсё пачуцьці грамадзкія. пар- 
тыйныя, а потым усе другія.

— Не, дык я-ж не папракаю цябе, не...
Смачны выцер хустачкай перад ядою рот і змоўк. ё н  лічыў, што 

пераканаў жонку ў правільнасьці сваіх разваг і адчуваў сябе ад гэтага 
зусім апраўданым за тое, што ня ўступаецца за сябра. Ліст сябра ён 
парваў і кінуў кавалачкі ў пячурку.

* *
*

За вакном паціху шамацела апошнімі лісьцямі старая ліпа. Яна 
вырасла зусім блізка каля вакна і засланіла яго густым ужо гольлем.

Мікіта піша да хаты ліст. Ён раз-по-разу мочыць кончык алоўка 
аб кончык языка і выводзіць на паперы роўнымі літарамі радкі слоў. 
Словы радкамі адно за другім, з кожным новым радком, паўзуць угару 
наўскасяк па паперы. Мікіта стаміўся, ён на хвіліну спыняе пісаньне, 
думае, што пісаць далей, перачытвае напісанае і потым піша зноў:

—• «Ты пішаш, дарагая жонка, што ацялілася лысая карова. Дык я 
думаю так, каб не прадавалі вы цяляці, а каб гадавалі яго для сябе,
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оо лысая-ж добрая карова шмат малака дае, а цяля, як ты пішаш, у яе 
пайшло. Няхай лепш гадуецца...».

Зно> спыніў пісаньне, адклаў у бок аловак і пачаў перачытваць 
яшчэ раз ліст жонкі. У лісьце, у першых яго радкох, пісала жонка пра 
тое, што дома усе, слава богу, жывы і здаровы, чаго й яму жадаюць. 
Далей жонка перадавала ўклоны ад бацькі, сясьцёр, усёй радні і знаё- 
мых. За ўклонамі паведамляла, што ў тую нядзелю, як ехаў бацька 
з гораду, кабыла на цьвік капыт прабіла і кульгае, і няма як на ёй 
езьдзіць з-за гэтага. А за тым было напісана, што ў сераду выйшла за- 
муж за Тарэнту Агапа ГІрузыніна.

і ліст і ліпа за вакном ды вузоры, напісаныя сонцам і ценьню галін 
ліпавых па памосьце, напомнілі родную хату. Ад напісаных крывымі 
літарамі слоў пахла сьвежым звараным малодзівам лысай каровы, 
пахла старым угноеным хлевам. Забыўся пра сваркі, якія былі дома 
з бацькам і час ад часу з жонкай; уяўлялася ціхае, мірнае жыцьцё 
у хаце. Чамусьці бачыў усю сям’ю ў хаце каля стала за вячэрай і на 
комінку сьвятло ад смольнай лучыны.

Калі далей друг ад дружкі людзі, гады лепей адзін пра другога 
думаюць, забываюцца пра злосьць, болей адзін другога любяць.

Мікіта сядзеў і думаў пра дом. У гэты час да яго прышоў весганы 
ад ротнага.

— Іх благародзьдзя прасілі зараз-жа прыйсьці.
Веставы казырнуў, павярнуўся і пайшоў з хаты.
Мікіта за добрую службу выйшаў у эфрэйгары. Служыў ён ужо 

даўно, хутка дадому варочацца, але Мікіта яшчэ ня вырашыў для сябе, 
ці дадому пойдзе, ці застанецца на службе далей, зьверх тэрміну. Цяпер 
ён уклаў ліст у конвэрт, апрануў шынэль, падперазаў папругу, падпра- 
віў складкі шынэлі ззаду, адцягнуў яе тужэй на грудзёх і, ііаправіўшы 
шапку на галаве так, каб яна крыху болей была на правым баку, пайшоў 
за веставым. У пакой да ротнага ён зайшоў, пастукаўшы ў дзьверы. 
Каля дзьвярэй узяў пад казырок і спыніўся сярод пакою.

— Гірапанавалі зьявіцца, ваша бла-родзьдзя?
— Так... Хачу я пагутарыць з табою... Ты хутка адслужыш?
— Так гочна, Ваша бла-родзьдзя!
—• Ну і куды думаеш пасьля службы?
— Ня ведаю яшчэ, Ваша бла-родзьдзя.
— Дадому хочаш ці паслужыць яшчэ? А?
— Яно няма да чаго і ехаць дадому.
Так, ня думаючы, нечакана для сябе вырашыў Мікіта, што не па- 

едзе дадому.
— Правільна. Сям'я твая пэўна галадуе дома, працаўнікоў там без 

цябе мусіць хапае і ратоў, каб есьці, таксама пэўна... Я хачу памагчы та- 
бе за добрую службу. Хачу прыстроіць цябе куды.

— Дзякую, Ваша бла-родзьдзя! Ніколі не забудуся...
Ротны пераклаў адну нагу на другую, строс з папяросы попел, 

адарваў зубамі кавалачак папяросы і выплюнуў яго на памост пад ногі
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Мікіту. Мікіту зрабілася няёмка. Ён пераступіў нагамі, зірнуў на выплю- 
нуты яму пад ногі кончык папяросы, потым зноў перавёў погляд на 
ротнага і моўчкі чакаў, што той скажа яшчэ. Ротны зірнуў на вакно, 
потым лоўка пстрыкнуў пальцамі недакурак папяросы ў бок вакна, 
і недакурак упаў у гаршок вазону. Мікіта перавёў погляд на вазон 
і ветліва ўсьміхнуўся ў бок ротнага на яго спрыт. Ад непатушанай па- 
пяросы павольна ўздымаўся белаваты дымок і абвалакваў лісты і галін- 
кі вазона. Ротны загаварыў далей.

— Служыў ты сумленна, нічога за табой гэтакага ня было... Та- 
кія людзі з народу і патрэбны радзіме... Калі ты будзеш згодзен, дык 
я спішуся з адным знаёмым, ён начальнік сакрэтнай канцэлярыі поліцыі 
ў В. Падумай пра гэта, а пасьля скажаш мне... Можаш ісьці...

— Я рад буду, Ваша бла-родзьдзя... Дзякаваць век буду... Дома 
наша жыцьцё якое? Цёмнае, нямытае...

— Ну, дык я напішу...
— Рад старацца, Ваша бла-родзьдзя.
Мікіта ўзяў пад казырок, павярнуўся спрытна наўкола і аыйшаў.

* **
У чарговым сваім данясеньні ад 27-га ліпеня 190... году «Его Пре- 

восходнтельству Г. Дпректору Департаменга Полнцнн», палкоўнік 
Усесьвяцкі, начальнік В... ахраннага аддзяленьня, пісаў:

«Як я ўжо меў гонар паведаміць Вам, горад В. налічвае 
многа яўрэйскага насельніцтва, майстравых і соцыялістых, ад 
чаго тут бываюць часта парушэньні парадку. Учора да памяш- 
каньня Дваранскага Сабраньня падышоў узброены натоўп, які 
налічваў больш сотні рабочых. Мною былі прыняты зараз-жа 
належныя меры да арышту кіраўнікоў, але натоўп захаваў іх, 
і калі поліцыя на чале з надзірацелем пачалі дабівацца выдачы 
галоўных злоўмысьнікаў, дык з натоўпу пачалі страляць у полі- 
цыю. 3 чыноў поліцыі злоўмысьнікамі, пасьпеўшымі схавацца, 
паранены кулявымі ранамі паставы гарадавы Аржэўскі ў нагу 
і акалотачны надзірацель Пятніцкі ў ляшку. Акрамя гэтага, стра- 
ляў у 'пісара штабу N палку Усевіча з рэвольвэра загатоўшчык 
Абрам Гуранц, які затрыманы на месцы ўчынку.

Пасьля гэтага мною былі выкліканы салдаты з N драгун- 
скага палка, якія хутка расьсеялі натоўп. У выніку паранена 
сямёра штацкіх. ГІа высьвятленьні ўсіх акалічнасьцяй мною для 
спыненьня на будучы час такіх непарадкаў ужыты наступныя 
мерапрыемствы: 1) зроблена распараджэньне аб арышце і апраў- 
праўленьні ў турму 12 вызначаных з натоўпу; 2) зроблена распа- 
раджэньне аб адпраўленьні ў турэмную больніцу параненых, 
і, акрамя гэтага, ужыты мерапрыемствы для раскрыцьця і зьлік- 
відаваньня існуючае ў горадзе тайнай, праступнага характару, 
організацыі...».
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У той час, калі палкоўнік Усесьвяцкі пісаў гэгае данясеньне, яму 
сказалі, што да яго хоча зайсьці нейкі эфрэйтар з асабовым лістом. 
Палкоўнік прыказаў пусьціць.

— Хай зойдзе.
Чыноўнік, які паведаміў аб эфрэйтары, ьыйшаў, а ў дзьверы ўвай- 

шоў Мікіта. Ён па прывычцы спыніўся сярод пакою і ўзяў пад казырок. 
Пасьля падаў палкоўніку пакет.

—- Даручэньне ад ротнага камандзіра, ваша высока бла-родзьдзя!
Усесьвяцкі ўзяў ад яго пакет, разарваў конвэрт і пачаў чытаць. Мі- 

кіта, не кратаючыся з месца, стаяў і сачыў поглядам за палкоўнікам. 
Яго палохала раскош убраньня габінэту палкоўніка, баяўся, што пры- 
нёс сюды з ботамі гразі і запэцкае падлогу. Стаяў як укопаны, каб не 
варухнуць нагою, каб не абсыпаць з ботаў на падлогу ладсохшую ўжо 
гразь. Палкоўнік прачытаў ліст, глянуў на Мікіту і паказальным паль- 
цам левай рукі націснуў лёганька на стале белы гузічак. За плячыма 
ў Мікіты зараз-жа зьявіўся нейкі чыноўнік. Палкоўнік, не зьвяртаючы 
на яго ўвагі, загаварыў да Мікіты.

— Ты з роты Сонцава?.. Маладзец, маладзец. Працаваць будзеш 
у нас, мы цябе залічым сёньня-ж...

Потым зьвярнуўся да ўвайшоўшага.
— Зрабеце належнае распараджэньне ад майго імя.
Палкоўнік схіліўся над паперамі. Мікіта ўзяў пад казырок, павяр-

нуўся наўкола і пайшоў усьлед за чыноўнікам. У суседнім пакоі той 
ныклікаў да сябе другога чыноўніка і, паказваючы на Мікіту, гаварыў:

— Начальнікам прапанавана залічыць на службу. На першы час 
дайце дробныя заданьні па канцэлярыі і гірымацуйце яго да Зубковіча, 
як да больш вопытнага.

Новы знаёмы Мікіты павёў яго у канцэлярыю, узяў Мікітавы да- 
куманты, нешта выпісваў з іх, заносіў у кніжку і аддаў Мікіту разам 
з яго дакумантамі яшчэ адзін новы. Да гэтага дакуманту запрапанаваў 
заўтра-ж прынесьці дзьве фотографічныя карткі. Паказаў і столік, за 
якім Мікіту сядзець у канцэлярыі. Тут-жа сядзелі яшчэ двое: у куце 
малады, курносы, з кучаравымі валасамі на галаве, памагаты і ў мун- 
дзеры, з блішчастымі медзянымі гузікамі, стараваты ўжо начальнік 
канцэлярыі. Мікіта атрымаў дакуманты, агледзеў пакой канцэлярыі 
і пайшоў у горад.

Раніцою на другі дзень з ім доўга гутарыў начальнік канцэлярыі. 
Растлумачваў унутраны распарадак службы ў аддзяленьні і якімі па- 
вінны быць паводзіны ў горадзе, а погым даў Мікіту сінюю картонную 
папку з справай Міхаля Шклянкі, мешчаніна з гораду Барысава, і пака- 
заў, што адтуль выпісаць. Мікіта гэтым пачаў сваю службу ў ахран- 
ным аддзяленьні. Ён уважліва перачытваў адкрэсьленыя сінім алоўкам 
месцы на зжоўклых ужо старонках справы мешчаніна з Барысава 
і перапісваў іх на белую сьвежую паперу. Гэтым пачыналася новая 
справа мешчаніна Шклянкі і новае жыцьцё эфрэйтара Мікіты.



шяш ІІЛАТОН Г'АЛАВАЧ

Праз гадзіну Мікіту выклікаў да сябе той самы чыноўнік, што 
прывёў яго ўчора ў канцэлярыю, і пазнаёміў з маладым, прыгожым го- 
леным мужчынам:

— Знаёмцеся. Табе, Зубковіч, даручаецца пазнаёміць яго з працай 
і прыцягнуць да выкананькя непасрэдных заданьняў.

— Іірыспасобіць, знацца, трэба? Добра, добра, пастараемся! Калі 
пан эфрэйтар паслухмяны будзе, ды старацельны, дык прыспасобім 
хутка...

Ен зьмерыў Мікіту вачмі, скрывіўся і зарагатаў.
— Чаму-ж гэта пан з эфрэйтараў—ды ў жандармы? Ці ня было 

надзей у афіцэры выйсьці? У нас, пан эфрэйтар, не лягчей, чыноў не 
набярэш...

Гэта не спадабалася Мікіце. Тон Зубковіча крыўдзіў яго. А той 
не змаўкаў.

— Можна прыспасобіць, любога можна. А я бачу, што ён куме- 
каць што ні што здолен. Зробім адным словам з яго чалавека.

— Ты дзе жыць будзеш?—зьвярнуўся ён да Мікіты.
— Пакуль у гасьціньніцы, у нумары.

— У нумары нашаму брату ня зусім зручна. Жыві са мною, пакой 
у мяне—во, хоць пяцярых сялі.

Мікіту крыху палохала гэтае запрашэньне, але пярэчыць ён не 
асьмеліўся, каб ня ўкрыўдзіць Зубковіча.

Жыў Зубковіч на ўскраіне гораду ля «старых могілак». Калі ішлі 
яны з Мікітам на кватэру, Зубковіч нібы зусім зьмяніўся, гаварыў улсо 
па другому.

— Ну, вось і будзем жыць. Зесялей і мне будзе, лепей разам. 
А' то я ўсё адзін, брат. Спадабаўся ты мне, праўду кажу.

Ты з якіх мссц?
— 3-пад Менску.
— А я Менскі. Бацька крамку невялікую мае там. Падвучыў ён 

мяне грамаце і прыспасобіў, я яшчэ ў Менску служыў у ахранцы, а сам 
салам займаецца. Ты з мужыкоў?

— 3 мужыкоў.
— А многа гэтай самай зямлі дома?
— Так, трохі... На адзінаццаць душ чацьвярціна.
— Дык што, за хлеб пайшоў служыць?
— Мне хоць куды было пайсьці, а ротны сюды параіў, наяісаў 

ліст начальніку, рэкамяндацыю даў...
— Што-ж, добра. Будзем служыць...
Ішлі тротуарам. Зубковіч уперадзе крыху, Мікіта зьлева. Зубковіч 

павесялеў, ён знайшоў для сябе добрага слухача, новага, нявопыт- 
нага, які ўсё слухае, ні-юму не пярэчыць, усяму дзівіцца. I Зубковіч да- 
ваў свайму вучню першы вурок.

— Яно так: паступіў—знацца служыцьмеш. Я ўжо шосты год слу- 
жу, на многіх опэрацыях пабыў. О-го! Служба наша, брат, ня лёгкая і 
хітрая вельмі... Былі і справы. У-га!.. Спрыт трэба перш усяго

16



ВІНАВАТЫ

і хітрасьць, галава, каб, робячы што, самому не ііапасьціся.... 1 цяжка. 
у  людзях такое пайшло, шго ня любяць нас. ГІрыходзілася... Хіт- 
расьць трзба і каб бяз душы быў ты, калі на гэта йдзеш. У нашай служ- 
бе бяз душы трэба. Ты з салдат, вымуштраваны, нагледзеўся, а як хто 
сьвежанькі прыходзіць, ды калі жаласьлівы ён, дык потым ночы ня 
сьпіць... Бяз душы трэба. Калі жаласьлівы, ды шкадаваць чалавека 
будзеш, дык і ня зробіш нічога, а ў нас не за гэта грошы плоцяць. Жа- 
ласьлівае сэрца—-дзеўкам трэба, у нас яго не паважаюць. У нас трэба, 
каб ня верыць чалавеку. Бачыш чалавека, здаецца, што добры ён, а ты 
ня вер, ня вер...

1 са мной гэта здаралася. Ходзіш па вуліцы і многа людзей на ёй. 
Усе яны, ці старыя, ці малыя, добра пазіраюць на цябе, у кожнага з іх 
ці весялосьць у ваччу, калі добра чалавеку, ці злосьць, калі няўдача 
якая, і нічога ня ўбачыш ты, ці думае чалаеек такое што недазволенае. 
А трэба бачыць, трэба прачытаць гэта па ваччу яго. ГІрачытаць па вач- 
чу ў чалавека, хто ён такі. Я ўжо, брат, наўчыўся гэтаму... Ідзе чалавек 
па вуліцы, як і другія йдзе, не сьпяшаецца, ня го што-б ціха і нібы нічога 
ў яго ад другіх людзей не схавана, а ты ўгадаць павінен, што ў яго. 
I я магу. Я адрозьню яго ад другіх. Я прачытаю. Адзін такі момант 
бывае. Ідзе ён і ўспомніць, што на нячыстую справу йдзе, недазволенае 
думае і, бывае, вокам, як міргне, ці бяз дай прычыны голаў у бок 
паверне так, зірне, я і ўгадаю, ды за ім як улягу, як улягу, дык гля- 
дзіш, яно так і ёсьць, знайду тое-сёе. Потым сам думаеш і дзівішся, та- 
кое часам выкрыецца. Вось брат!

Мікіта ўважліва слухаў і ніводным словам не пярэЧыў. Зубковіч 
зацікавіў яго. Толькі калі ён змоўк, дык Мікіга спытаў:

— I многа іх ловяць?
— Бывае! I ловяць і ссылаюць, і вешаюць, а яны ўсё ёсьць... Каб 

іх ня было,—-сфілёзофстваваў той,—і нас-бы ня было, ні да чаго-б 
мы тагды...

**
Праз дванаццаць дзён у канцэлярыю да Мікіты зайшоў Зубковіч 

і паклікаў яго за сабою. Апранут Зубковіч быў чыста, крыху тіа сьвя- 
гочнаму.

На вуліцы яны зайшлі ў харчэўню, і там, калі на стале зьявіліся 
дзьве бутэлькі з півам, Зубковіч сказаў:

—- Зараз на вогзал паедзем, першы вурок табе на практыцы.
Мікіта ўслухаўся.
— Прыяжджае сюды адна паненка з іхніх. Чаго?—Невядома, але 

на прыкмеце яна ўжо даўно, і нам даручана прасачыць. Можа ў цябе 
рука шчасьлівая, тады-б здорава выйшла.

Выпілі піва, нанялі рамізьніка і паехалі на вогзал. Дарогай Зубко- 
віч выняў з портмонэ каптку-мада^ой дзяўчыны і падаў Мікіту.
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■ШШЁШОМШМ ІІЛАТОН 1АЛАВАЧ

Мікіта бачыў на каріцы дзяўчыну у шапачцы, паліто, нечым закла- 
почаную. Пазірала яна кудысьці ў бок. Мікіта дагадаўся, што сфото- 
графавалі дзяўчыну без яе згоды.

— Яна? Чаго-ж такая?.. Маладая...
— У іх бываюць такія, усё больш маладыя. Часамі добрыя...
— 3 якіх яна?
— Дачка аднаго тутэйшага доктара ці вучонага нейкага.
Картку Зубковіч зноў схаваў у портмонэт. На пэроне, куды зайшлі

Зубковіч з Мікітам, людзей было яшчэ мала. Мікіту зрабілася няёмка. 
Яму чамусьці здалося, што ўсе на пэроне падазрона ўглядаюцца ў яго 
і Зубковіча і ўгадваюць, хто яны такія, чаго прышлі. Мікіта нэрваваўся 
ад гэтага, ня ведаў, як трымаць сябе. Ён хадзіў усьлед за Зубковічам па 
пэрону, зьбіваўся з нагі, ня ведаў, аб чым гутарыць. А на пэрон тым 
часам заходзілі ўсё новыя людзі, і Мікіту ўсё здавалася, што кожны з іх 
таксама перш усяго аглядае яго й Зубковіча. Зьявілася жаданьне ўцячы 
адсюль, схавацца.

Калі недалёка паказаўся падыходзячы цягнік, і людзі кінуліся да 
пляцформ, Зубковіч крануў за рукаў Мікіту і павёў усьлед за натоўпам.

— Яна мусіць будзе праходзіць тут, пэўна спаткае хто-кольвеч яе, 
а мы паглядзім ды потым...

Цягнік аношні раз бразгнуў буфэрамі і спыніўся. 3 усіх вагонаў 
дайшлі: мужчыны ў чорных новых паліто з чамаданамі, портфэлямі, 
дзеці, сяляне ў лапцях, армяках; майстравыя з струмэнтамі, жанчыны 
па рознаму апранутыя, з дзяцьмі, клункамі, чамаданчыкамі. Іх суетра- 
калі людзі з пэрону—і ўсё мяшалася ў кучу. Мікіта ўжо думаў, што 
яны ніяк ня змогуць у такой грамадзе людзей спазнаць ні разу нябача- 
ную жанчыну. У гэты момант Зубковіч ціхенька крануў яго за локаць 
і шапнуў:

— Вунь! 3 пятага вагону йдзе. 1 яшчэ адна... Іх сустракае нейкі 
хлапец... Незнаёмы... Бач.... Каб вочы адвесьці...

I Мікіта пазнаў адразу малады прыгожы дзявочы твар, бачаны на 
картцы. Вось яны прайшлі зусім блізка ля Мікіты. Ён счуў пах духоў, 
крануўся ісьці ўсьлед. Але Зубковіч прытрымаў.

Калі-ж тыя ўтраіх селі ў каламашку і крануліся ехаць, Зубковіч 
махнуў свайму рамізьніку і, як селі, прыказаў ехаць усьлед за кала- 
машкай. У яго быў радасны ўзьняты настрой ад першай удачы, і ён 
разгаварыўся.

— Птушка гэтая—«опытная, брат, відаць. Бач, нават віду не па- 
казвае, што ведае і думае пра нас, а я ўпэўнен, што яна ведае. Яно 
часта гэтак. Нібы адзін другога ловім. Ведаем, што пазналі друг 
дружку і хаваемся. Хітрасьць, брат, трэба. Гэная— спрактыкаваная. 
Другі з іх, як прыедзе, дык яго ня шукай, а знойдзеш, сам сябе выкажа 
паводзінамі, а гэная бач як...

Ен не дакончыў. Пярэдняя каламашка спачатку ехала ўсё шпар- 
чэй, і іхны рамізьнік таксама паганяў каня, каб не застацца ззаду.
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ВІНАВАТЫ Я

Цо'гьш каламашка нечакана сьдішыла язду, і Мікіта пачуў уперадзе, зу- 
сім блізка, вясёлы рогат.

Іхны рамізьнік, відаць, нарошна, то наганяў каня рысьсю, то сьці- 
шаў да зусім павольнага кроку, і Зубковіч прымушан быў сачыць за 
гэтым і раз за разам хапаць за плячо свайго рамізьніка, каб той то гш- 
ганяў каня шпарчэй, то сваячасова сьцішаў яго. Зубковіч зразумеў, 
што з ім дражняцца, злаваў ад гэтага, але пакінуць гэтай гульні не 
хацеў.

— Дражняцца, чэрці, нарошна,—мармытаў ён сам сабе. Ад гэтага 
зрабілася нядобра і Мікіце. Яго спалохала, што дзяўчына з пярэдняй 
каламашкі ведае, што яны шпегі.

Тым часам пярэдняя каламашка павярнула ўлева ў завулак і адна 
з дзяўчын павярнулася галавой назад і памахала ім хустачкай. Зубко- 
віч плюнуў і вылаяўся.

— Як гончыя за ваўкамі, а ваўкі і не палохаюцца.
Ен сказаў рамізьніку ехаць проста вуліцай, але за рогам адразу 

спыніў яго, заплаціў і адпусьціў.
Мікіта стаяў ля магазыну і дзівіўся на выстаўленыя ў магазыне за 

вакном рэчы. Зубковіч пайшоў у завулак. I Іраз пяць хвілін ён зьвяр- 
нуўся і павёў Мікіту вуліцай назад. Калі праходзілі каля завулку, ён 
паказаў рукой на нізенькі драўляны домік у завулку.

— Вось у тым з белымі вакяніцамі. Яны ўсе там... Пабачым, хго 
каго цяпер перахітрыць! Ты дадому ідзі, ня трэба, каб яны сёньня ця- 
бе гут бачылі. ГІасьля будзеш весьці іхную ўсю справу, а сёньня 
я пасачу.

Цяпер ужо Мікіту брала зацікаўленасьць. У яго нават зьявілася 
трывога, што Зубковіч нарошна хоча адаслаць яго дадому, а сам тут 
застаецца, зьявілася нават трывога, што Зубковіч адзін хоча зарабіць 
ка гэтай справе. У ім ужо зусім афармляўся народжаны шпег, і шпег 
пачынаў перамагаць чалавека. На кватэру Мікіта пагэтаму пайшоў 
неахвотна.

У хаце Мікіта доўга сядзеў ля вакна, пазіраў на вуліцу. Там на- 
супроць вакна, каля плоту, забаўляліся дзеці. Самае меншае сядзела 
ў пяску, набірала ручкамі пясок і насыпала яго сабе ў прыпол. Ста- 
рэйшыя стаялі «обач, і адзін аб нечым настойліва ўпрашваў дзяўчынку. 
Яна хавала ручку, сьціснутую ў кулачок, за сьпіну і адмоўна ківала 
галоўкай. Тады хлопчык адышоў ад яе, стаў насупроць маленькага, 
разьвярнуў пальцамі нагі пясок, набраў пяску нагой і сыпануў яго ў 
прыпол маленькаму. Той рымзануў, замахаў ручкамі. Але хлопчык не 
пакінуў яго, набраў яшчэ раз пяску і з усёй сілай ужо сыпануў яго на 
маленькага. Пясок папаў таму за каўнер, у твар, запарушыў вочы. Ма- 
ленькі моцна заплаікаў. Па шчоках цяклі сьлёзы, ён кулачкамі, замурза- 
нымі ў пясок, цёр вочкі. Пясок, размочаны сьлязьмі, цёк па шчоках мут- 
нымі струменькамі. Дзевачка падышла да малога, падняла яго з зямлі 
і злосна глянула ў бок хлопчыка. А той адвярнуўся, ён ішоў у двор, 
скрывіў твар, паказаў язык дзевачцы. Мікіта ня стрымаўся і зарагатаў.
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ГІЛАТОН ГАЛАВАЧ

Ен успомніў жонку, трохгадоваго сына і чамусьці ўспомніў яе, маладую 
таемную незнаёмку. У сэрцы шавяльнулася сумненьне.

«А ці добра, што на такую службу пайшоў? у хмяне-ж сын...»
Ен адышоў ад вакна і пачаў пісаць жонцы ліст. Хацелася напі- 

саць і ёй і сыну добрыя, ласкавыя словы, многа такіх слоў. Гэта быў 
яго першы ліст адсюль. Пачаў пісаць. I калі трэ' было напісаць жонцы, 
дзе ён служыць, доўга думаў, пачаў нэрвавацца і напісаў:

«... Служу ў канцэлярыі пісарам>...
«Няхай так. Усё-ж роўна нельга праўды пісаць». А калі падумаў 

гэта, пачаў разважаць з самім сабой.
«Ня дзіва, што Зубковіч лаецца. Чаму-ж сапраўды нават радні, на- 

ват жонцы сваёй нельга напісаць пра гэтую службу? Чаму мы так 
баімся людзей?»

Зьнікла роўнавага, набытая за гэты час на службе. Ён ня скончыў 
пісаць ліста, адклаў яго ў столік і лёг на ложак. Задрамаў. Пачаў за- 
бывацца. Надыходзячы вечар поўніў пакой цёмна-шэрымі змрокамі 
і цішынёй. 3 вуліцы даносіліся лёгкі грукат колаў і нейчы говар. 
Хтосьці крыкнуў на дварэ і змоўк. Бзымкала, б’ючыся аб шыбу вакон- 
ную, тоўстая муха. Мікіта не варушыўся. Расплюскаў вочы і падоўгу 
пазіраў у столь. Змрокі гусьцелі ў пакоі, яны наліваліся ў пакой з вулі- 
цы праз вокны, праз усе шчыліны, поўнілі яго, рабіліся цяжэй і з-пад 
столі апускаліся на ложак, на Мікіту і сплюскалі яму вочы. А скрозь 
змрокі ён бачыў свапго сына і незнаёмку. Зусім дрымаў, калі ў пакой 
увайшоў стомлены Зубковіч і вылаяўся. Мікіта расплюснуў вочы.

— Што я, сабака, каб людзей ганяць? I хоць-бы карысьць якая 
ад гэтага, а то самі ня ведаюць, за кім пасылаюць сачыць. Рэволюцыя- 
нэраў знайшлі!.. Можа проста да жаніха дзеўка прыехала, а яны— 
сачы!.

— А што такое здарылася?
Зубковіч не адказаў. А было ўсё так.
Як толькі Мікіта пайшоў на кватэру, Зубковіч завярнуў у бліжэіі- 

шую піўную. Папрасіў бутэльку піва, выпіў і праз гадзіну з чвэрткай 
прайшоў завулкам аж у другі канец. Калі павярнуўся ісьці назад, з два- 
ра, за якім ён наглядаў, вышла чацьвёра людзей. Зубковіч пайшоў 
усьлед. Праз квартал яны селі ў трамвайны вагон. Зубковіч паехаў за 
імі на рамізьніку. Потым за імі пайшоў у гарадзкі сад. Яны ішлі разам, 
аб нечым гаманілі і гульліва сьмяяліся. Сярод іх быў той-жа хлагіец, які 
спаткаў іпрыехаўшых на вогзале, і яшчэ адна новая дзяўчына. Зубковіча 
брала злосьць. Ён гэтак-жа павольна і гэтак-жа доўга хадзіў па сумеж- 
най дарожцы ў садзе і сачыў за імі. Калі яны зьвярнулі ў новую дарож- 
ку, Зубковіч пасьпяшаў за імі. Пры сустрэчах сьпяшаўся прайсьці нязь- 
мечаным, каб не пазналі, туляўся за людзей. Хутка яму такая гульня на- 
дакучыла. Ён сеў на лаўку і сачыў адтуль. Прайшло 10 хвілін. Тыя, за 
кім сачыў Зубковіч, зьніклі з воч. Ён усхапіўся і сьпяшаючыся пайшоў 
у натоўп. I акурат, калі ён сьпяшаючы менш усяго спадзяваўся спа-
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ткаць іх, яны апынуліся перад ім і дружна, весела чагось зарагаталі, 
нібы нарошна, яму ў твар. ё н  адступіўся ў бок, папрасіў прабачэньня 
і даў дарогу. Хацеў пайсьці дамоў, але мэханічна гіавярнуўся і пайшоў 
за імі. Так праходзіў яшчэ паўгадзіны.

Потым Зубковіч стаяў на рагу ля харчэўні, пакуль яны пілі каву, 
а за гэтым ізноў ішоў за імі аж на ўскраіну гораду, дзе жыў хлапец. 
Толькі пасьля гэтага ён пайшоў дадому.

Мікіта ўзьняўся і сеў на ложку. Зубковіч стаяў пасярэдзіне пакою.
— Ну й нічога... Гулялі ў садзе. I па-мойму глупства гэта ўсё 

можа быць...
Аднак, кажучы гэта, Зубковіч і сам сабе ня верыў. Ён быў упэўнен, 

што сочыць нездарма, але ніводнай прычэпкі пакуль што ня меў. Гэта 
да крыўды дражніла. Ён разумеў, што гэтая опэрацыя надоўга, мо' на- 
ват на месяц, што прыехаўшая зробіць усё, каб заспакоіць поліцыю, 
а потым у адзін з днёў зробіць усё і зьнікне. Трэба цярплівасьць, а гэ- 
тага ў Зубковіча і не хапала.

— Дык мо’ й сачыць няварта?— спытаў Мікіта.
— Сачыць варта. Загадана. Але на такой справе кукіш заробіш. 

Табе, як пачынаючаму, гэта добрая справа, ня цяжкая, і няважна, чым 
яна скончыцца, а я не магу такой опэрацыі весьці... Сачыць трэба. Ты, 
брат, толькі глядзі, каб ня выкрылі цябе, не пападайся на вочы >м. На 
паперы пісарскія плюнь. Ад іх карысьці—што з казла малака... Трэба, 
калі ўжо прадаў душу, дуць далей. Часам тады і на буйнага з іхных 
пападзеш. У іх, брат, бываюць вельмі важныя. Бывае, год ловяць ў ста- 
ліцы і нічога, выкручваецца, а тут прыедзе і з першых-жа дзён уло- 
паецца. Так... Здараецца..

Зубковіч адыйшоў да вакна і спыніўся там. Пазіраў на вуліцу, на 
асьветленыя вокны дома насупроць.

* *

А сёмай гадзіне ўвечары Мікіта прайшоўся першы раз у завулку 
з выглядам самага звычайнага чалавека, якому ні да чаго на сьвеце ў 
гэты час справы ня было. ё н  заклаў за сьпіной рукі, трымаў у руках 
упоаіерак сьпіны свой кіёк і, паціху ступаючы на шырокія камен- 
ныя пліты тротуару, ішоў у другі канец завулку, цёмны, далей ад ву- 
ліцы. Павольна перастаўляў ногі, абутыя ў да бліскучасьці навакса- 
ваныя боты, сумысьля наступаў на апаўшыя з бярэзін на тротуар лі- 
сты і ня спускаў вачэй з добра знаёмай ужо брамы. Калі ён міне гэную 
браму, тады будзе пільна слухаць ззаду за сабой : чяс ад часу азірацца 
назад.

Ужо многа дзён, як ён сочыць за Ідай.
ГІра тое, што Іда Чарняк прыехала ў В., ведг.лі толькі (_ем чалавек: 

яе родныя і трое сяброў, ды ведала ахранка, якая між іншым ня ведала 
мэты, для якой Чарняк прыехала. Два тыдні Чарняк жьтла ў горадзе, як 
звычайная шляхетная паненка з гэтага гораду. А потым горача ўзялася
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за шраву. Трэба было організаваць кватэру-экспэдыцыю з-за мяжы 
соцыял-дэмократычнай літаратуры і прыняць першую партыю гэнае 
літаратуры.

За гэты час Мікіта многа раз прагульваўся ў завулку, дзе жыла 
Чарняк. Адзін раз ён правёў яе аж да гарадзкой лазьні: яна несла ў 
клунку бялізну, а Мікіта думаў, што яна нясе нешта недазволенае. 
Другі раз раніцою правёў яе на рынак. Колькі раз праводзіў да тэатру, 
да знаемых і, здаралася, як праводзіў да знаёмых, падоўгу хадзіў ля 
кватэры, у якую заходзіла Чарняк, паглядваў у вокны, каб заўважыць, 
што робяць там. Вынікі гэнае працы Мікіты была да гэтага часу самыя 
адмоўныя. Ад гэтага нарадзілася ў Мікіты сумненьне. а ці не дарэмна 
ён сочыць? I чым больш праходзіла час\г, тым меншай рабілася надзея 
на ўдачу. А ў часы, калі Мікіта быў адзін, ўспамінаў жонку, сына, 
у яго зьяўлялася незразумелае для самога жаданьне, каб незнаёмяя 
абавязкова была соцыялісткай, каб ёй абавязкова ўдалося зрабіць што- 
кольвеч і, галоўнае каб яна хутчэй паехала з гораду. У гэты час ён 
шкадаваў незнаёмую. Гэта ў ім абуджаўся чалавек.

Аб соцыялістых у Мікіты было ўяўленьне, як аб людзях, якія ўся- 
го, і бацькаўшчыны і веры адракаліся і плятуць вакол царскай Расеі 
нябачаную сетку змоваў, каб прадаць яе, Расею, ворагам, нем- 
цам. I яшчэ ўяўляў ён раней, што ўсе соцыялктыя нейкія нязвычайныя, 
страшэнныя людзі. А тут маладая, прыгожая, і такая ласкавая выгля- 
дам, дзяўчына. Які-ж яна вораг?—думаў у такі час Мікіта.—А калі во- 
раг, дык чаму тады проста ня ўзяць яе і пасадзіць? Навошта сачыць 
вось так, тулячыся па завугольлю, навошта ганяцца за чалавекам як на 
аблаве? Ці ня грэх гэта? I пры гэтым успамінаў крыўдныя насьмешкі 
Зубковіча.

Мікіта кожны раз вечарамі апавядаў Зубковічу пра ўсё, што выве- 
даў, а Зубковіч слухае, потым часам і пачне насьміхацца:

— Пасачы, пасачы, можа й зьмеціш, як барынька да ветру хо- 
дзіць... Мікіта і зараз уопамінае гэныя насьмешкі Зубковіча. Яму 
крыўдна. Крыўдна і ад другога. У апошнім лісьне жонка ўпрашвала 
кінуць пісарства і прыехаць на зямлю: «Я цёмная, няпісьменная,— 
пісала жонка,— адна тут, а ты, у горадзе жывучы, яшчэ кінеш мяне, з пі- 
сарыхай якой сойдзешся...»

Мікіта ўспамінаў гэтыя жончыны словы і думаў:
«Пісар я. Каб ты ведала, які я пісар... Я людзей баюся, а яна— 

з пісарыхай сойдзешся... Дурная... Каб напісаць ёй...»
Усё гэта мучыла Мікіту. У гэты час у яго псыхіцы, ува ўсім ім шла 

барацьба паміж чалавекам, Мікітам селянінам, і афармляючымся шпе- 
гам, агэнтам ахранкі.

Другі раз ужо вяртаўся Мікіта з цёмнага канца завулку. Ішоў ён 
паціху, зусім нячутнымі крокамі і як толькі падыходзіў да знаёмай 
брамы, з-за яе ўлавіў толькі некалькі слоў:

— ... Не наскочаць. Я не дала ніводнае прычапкі...
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Гаварыў жаночы голас. I за гэтым пад самым носам у Мікіты 
з брамы выйшаў малады мужчына, зьдзіўлена зірнуў на Мікіту і шпар- 
кім крокам пайшоў у процілеглы Мікіту оок. Мікіта пайшоў у ранен- 
шым напрамку. Але ён здагадваўся, што жанчына, якая гутарыла з 
гэтым мужчынам, была тэй незнаёмай, за якой ён сочыць, што яна 
гаварыла аб паліцыі. Ён пачынаў разумець, што цяпер ён знайшоў адзін 
з кончыкаў нейкае патаемнае справы, што з гэтым у яго руках цяпер 
знаходзіцца і лёс гэтых людзей, і калі толькі ня выпусьціць з рук канца, 
дык можна, пэўна, выкрыць усю справу, мо’ якую страшэнную змову 
супроць дзяржавы...

Мікіту ахапіла радаснае хваляваньне. Ён можа выкрыць змову, 
можа папярэдзіць вельмі вялікае злачынства, і тады... узнагарода гра- 
шыма, а калі вельмі важнае што, дык і павышэньне чынам. Гэтыя думкі 
цалкам аўладалі Мікітай. ГТэрспэктыва вабіла, радасна хвалявала.
І адразу згінулі ўсякія сумненьні, а на месца жаласьці да незнаёмай 
якая часам зьяўлялася, прышло ўпартае жаданьне выкрыць яе дзей- 
насьць ва што-б то ні стала, бо зараз з яе імем і дзейнасьцю была 
зьвязана яго будучына; упусьціць з сваіх рук незнаёмую цяпер—зна- 
чыла ўпусьціць самому з сваіх рук грашовую ўзнагароду, а можа й чын, 
а ў гэтым цяпер Мікіта бачыў усю будучыну. У канцы завулку Мікіта 
зьвярнуў V вуліцу і пайшоў у напрамку да дому. Больш у завулак ён не 
пайшоў, папершае, таму, што баяўся спаткацца яшчэ раз з мужчынам, 
з якім спаткаўся ля брамы, ён ведаў, што той мужчына захоча зьвяр- 
нуцца і пасачыць за ім, а падругое, таму, што галоўнае ён ужо ведаў.

Горад у гэты час быў асабліва ажыўлены. Па тротуарах усьлед 
і насупроць Мікіты йшлі людзі. Яны ў гэты час адпачываюць, пэўна 
кожны з іх думае пра сваё жыцьцё, пра сваю будучыну. 'Гак ва ўсякім 
выпадку думаў пра іх Мікіта. Ён сумысна не сьпяшаўся ісьці, было 
прыемна думаць аб будучыне. І Мікіта ўяўляе... Ноч. Дом незнаёмай. 
Мікіта пазірае праз вакно ў яе пакой, а там некалькі чалавек і кнігі, 
кнігі... Мікіта ведае, што соцыялістыя заўжды маюць справу з забаро- 
ненымі царскімі законамі кнігамі... Праз вакно добра відаць усё, што 
робяць у пакоі... Мікіта напружвае мозг і думае: што маглі-б рабіць 
соцыялістыя з кнігамі? Ну, вядома, яны чытаюць забароненыя кніжкі 
і хаваюць іх, парашае Мікіта. Але за гэтым зьяўляецца другая думка: 
калі толькі кнігі, дык гэта невялікая справа, і ўзнагарода малая будзе. 
Яны павінны рабіць нешта іншае. Але Мікіта доўга ня можа прыдумаць, 
што могуць рабіць яшчэ соцыялістыя? Ага, яны яшчэ хаваюць бомбы— 
парашае ён.—Вось ён бачыць, як яны робяць бомбы і хаваюць іх... 
у кішэні. Гэта вельмі важна, гэта нават страшна, і Мікіту нэват страх 
бярэ, што калі будуць бомбы, а ён будзе адзін, дык соцыялістыя могуць 
яго забіць. Гэта ня добра, гэта страшна, а ён павінен быць адзін, бяз 
нікога, каб і ўзнагароды ні з кім не падзяліць. Гэта не здавальняе. 
Трэба нешта яшчэ іншае Бомбы, але нешта іншае, каб не маглі забіць 
яго. Мікіта думае яшчэ. Ага, вось так... Ён падслухаў, як соцыялісгыя

23



ПЛАТОН ГАЛАВАЧ

ўмаўляюцца забіць генэрал-губэрнатара. (Аб такіх забойствах Мікіта 
калісьціі чытаў у аднэй з кніжок, гэта было яшчэ ў вёсцы...). Мікіта со- 
чыць за імі. У нядзелю, калі губэрнатар паехаў слухаць імшу, соцы- 
ялістыя таксама зьявіліся да царквы і чакаюць. Мікіта бачыць, як яны 
шэггчуцца паміж сабой, ён ня спускае з іх вачэй. Каля царквы многа 
людзей. Выходзіць губэрнатар, і соцыялісты мерыцца, каб кінуць у гу- 
бэрнатара бомбу, але Мікіта бачыць гэта і сваячасова хапае соцыялі- 
стага за рукі і крычыць...

Мікіта настолькі выразна ўяўляе ўсё гэта сабе, што яму нагоўп 
на тротуары пачынае здавацца натоўпам ля царквы, і ён мерыцца 
крычаць. Потым, апамятаўшыся, зноў працягвае разважаньні сам 
з сабою.

На крык азіраюцца людзі, пазірае спыніўшыся губэрнатар, а ён 
трымае соцыялістага за рукі і растлумачвае, у чым справа. Соцыялі- 
стага бяруць і хутка з рук і з кішэнь яго вынімаюць бомбы. Па пака- 
заньню Мікіты затрымліваюць і яшчэ двох. Тады генэрал-губэрнатар 
падыходзіць да Мікіты, абыймае яго, цалуе тры разы, дзякуе за рату- 
цак жыцьця і вешае на грудзі Мікіту нейкі ордэн і... і тут-жа апавя- 
шчае аб павышэньні Мікіты ў чыне. Наўкола людзі. Яны пазіраюць на 
губэрнатара і Мікіту і таксама дзякуюць Мікіту, хваляць... Мікіта, азі- 
раючыся на людзей, становіцца ў фронт перад губэрнатарам і бярэ 
пад казырок...

Захоплены зусім выабражэньнем, Мікіта мэханічна спыніўся на 
хвілю і паднёс руку да казырка. А ў гэты момант мужчьгна ў капялюшы 
і паліто, які йшоў насустрэч Мікіце, ня зьмеціў яго і >не пасьпеўшы 
спыніцца стукнуўся ў грудзі Мікітавы, балюча ўразіў мазоль на левай 
яго назе. Мікіта, зьмеціўшы перад вачмі капялюш, хацэў хутчэй састу- 
піць з дарогі, папрасіць прабачэньня, але аступіўся правай нагой у 
канаву ля тротуару і ўпаў на тэлеграфны слуп. Чалавек у капялюшы 
пайшоў далей. Мікіта ўзьняўся, памацаў голаў і, вылаяўшыся, пайшоў 
праз брук на другі бок вуліцы. Нехта зарагатаў усьлед яму.

Рогат абразіў. Мікіта шпаркім крокам пайшоў дадому, пахвілінна 
мацаючы рукою голаў. У пакой увайшоў злосным. Балела галава. Пе- 
рад гэтым ён, выціраючы на ганках боты, успомніў Зубковіча і не раз- 
думваючы парашыў, што сёньня аб бачаным Зубковічу праўды ня 
скажа.

Зубковіч п яны ляжаў на ложку. ён  спаткаў Мікіту лаянкай.
— Нюхаеш усё, сабака? Сочыш? Сачы, сачы!.. Можа барынька па- 

шкадуе цябе і плюне ў морду тваю паганую... Сачы... Каб дала барынька 
цалковы, дык ты-б ручку ёй цалаваў, на каленках-бы перад ёю поўзаў, 
але яна цалковага ыя дасьць, я>на плюне табе ў морду... А ты падзякуй, 
падстаў ёй сваю морду паскудную, гэта гонар для цябе будзе... 
Падстаў...

Мікіта змаўчаў. Ён хуценька разуўся, патушыў лямпу і лёг у ложак. 
Крыху аканфуджаны Зубковічам і злосны ад здарэньня на вуліцы, 
аб якім прыпамінаў боль на галаве, Мікіта хутка заснуў.
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ВІНАВАТЫ

А ў сьне бачыў зноў соцыялістых і губэрнатара. Ноччу позна прач- 
нуўся ўстрывожаны. Нехта хадзіў па пакоі. Чутны былі поступы босых 
ног, потым пачуўся гарачы шэгіт, нібы чалавек аб нечым кагось упраш- 
лаў. Мікіта стаіў дыханьне і глянуў на пакой. У пакоі густая цемра. 
Чуць-чуць можна зьмеціць крыху сьвятлейшыя плямы вакон. І насу- 
проць вакна недалёка ад ложку згінаецца і разгінаецца над памостам 
вялізная постаць чалавека, які стаіць на каленках. Постаць нізка, да 
самага памосту згінаецца ў бок да кута, дзе над сталом вобраз Ільлі • 
прарока, уздымаецца зноў, шырока ўзмахвае ў паветры рукой—хрысь- 
ціцца, зноў згінаецца і ціха, горача неразборліва шэпча словы малітвы.

Мікіта пазірае на чалавека на памосьце, ведае, што гэта Зубковіч, 
і аднак ня можа паварухнуцца, ляжыць прыкаваны страхам да ложку. 
ІІа целу бегаюць казытлівыя мурашкі.

Зубковіч тым часам узьняўся з кален, на цыпачках падыйшоў да 
ложку і ціханька лёг. Ложак рыпнуў. Ён ад гэтага стаіўся і слухае, 
ці не прасьнецца Мікіта. Мікіта маўчыць і, таксама стаіўшыся, слухае. 
Але яму страшна ад начных паводзін Зубковіча, ён ня можа заснуць 
і праз колькі хвілін пытае.

— Ты чаго гэта, брат, а?..
Зубковіч яшчэ больш стаіўся, памаўчаў хвіліну, але яму таксама 

цяжка маўчаць і ён шэпча.
— Маліўся я... Дурное наша жыцьцё, я гэта габе толькі кажу, 

чуеш, каб нікому болей. Мы цару павінны служыць і служым, нас па- 
вінны за гэта паважаць людзі, а нас баяцца, намі пагараджаюць, нас 
за сабак лічаць... Я ня першы год служу, я многа іхнага брата бачыу. 
Усе яны такія кволыя на выгляд, іх нямнога, а мы іх баімся... У іх роз- 
ныя ёсьць: і жыды, і праваслаўныя, і каталікі; і з простага народу, : 
з паноў... Калі праўда ў нас, дык чаго мы баімся? Калі ворагі яны, 
дык чаго мы ад іх хаваемся? А? Я, брат, над гэтым думаў...

Зубковіч на руках узьняўся на ложку, выцягнуўся ў бок Мікіты 
і ціха сьпяшаючыся шэпча гэтыя словьі- У Міікіты зьяўляецца жаданьне 
прызнацца, што і ў яго зьяўляліся часам такі-ж думкі, але ён успамінае 
незнаёмую і замест гэтага ні з таго, ні з сяго пытае:

— Дык чаго-ж ты служыш, калі цяжка?
— А куды-жа мне,—адказаў Зубковіч,— мне некуды болей, пры- 

вык я да гэтага хлеба.
Памаўчаў крыху, чакаў слоў Мікіты і, не дачакаўшыся, зноў за- 

шаптаў:
— Служба ў нае сабачая... Сочым мы, поліцыя сотнямі іх зары* 

штоўвае і ня толькі ў нашым горадзе, а скрозь, па ўсёй Расеі, а яны 
ўсё ёсьць і ёсьць... Хочам мы іх па аднаму пералавіць ды ў катаргу 
пассылаць, а нічога ня выходзіць, бо ня так трэба...—ён зашаптаў яшчэ 
цішэй.—Трэба сабраць усіх, хто за цара, за веру, увесь народ, ды 
адразу з імі і кончыць... Крыві-б было многа, але за тое кончылі-б 
з імі ў раз. А то аднаго ловім мы, а іх дзесяць на волі гуляюць і робяць 
сваё і новых гатуюць...
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ПЛАТОН ГАЛАВАЧ

Ён стаў на каленкі на ложку і, выцягнуўшы яшчэ болей голаў 
у бок да Мікіты, яшчэ цішэй зашаптаў:

— Калі ня зробяць так, як я кажу, дык нам дрэнна будзе. Сёньня 
мы ловім іх, мы за іх мацней, а калі будзе так, дык да таго дойдзе, 
што яны верх возьмуць, ды нас ссылаць у катаргу будуць... Вось... 
Я з адным купцом гаварыў, ён ведае гэную мэханіку ўсю,—У іх такія 
ёсьць, што яго вешаюць, а ён крычыць: «не перавешаеце ўсіх, блізкі 
і ваш канец». На шыі вяроўка ў яго, а ён рады, нібы ведае, што яго 
час прыйдзе... 1 прыйдзе, калі так будзем з імі... І страх ад усяго гэтага. 
Бачыў я, як аднаго вешалі, маладога, як дзяўчына, і тонкі такі... Так- 
сама крычаў... Напалохаўся я... Ён часта мне сьніцца. І сёньня сьніўся. 
Вось я і малюся...

Ад шэптаў і слоў Зубковіча на Мікіту находзіў страх. Але ў яго 
сэрдцы было ўжо нешга, што паўставала супроць страху і перамагала 
яго, гэта была надзея на ўзнагароду і павышэньне ў чыне, калі ўдасца 
выікрыць незнаёмку з яе злоўмыснымі плянамі. А з гэтым спляталася 
далёкая, вабячая будучына, якая, перамешаная са страхам, соладка 
казытала нэрвы. Мікіта думаў ужо пра гое, як ён, атрымаўшы ўзнага- 
роду і большы чын, купіць болей зямлі, альбо пераедзе зусім у горад 
і перавязе жонку. 3 гэтымі думамі Мікіта заснуў. А Зубковіч яшчэ 
колькі хвілін нешта мармытаў у бок Мікітавага ложку, потым скур- 
чыўся пад коўдрай і заснуў.

(Працяі будзе. )
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Зьмітрок Астапенка

оэііпа пра калгас
Дзе гоні сінеюць, дзе шэпчуць бары,
Дзе сьцежкі ў восенскім мыле-—
'Грыццатыя суткі зьвіняць тапары,
I зьмеямі шархаюць шлы.
Капаюць упарта нявораны дол,
Чарнобыль адвеку нязрушны.
Апілкі імчацца бялявым дажджом,
I сьвішчуць вясёлыя стружкі.
Бярвеньне сасновае точыць смалу
I ў сьцены кладзецца адразу...
I лашчаць і песьцяць глухую пілу
Сасновыя сьцены калгасу.
Тапор адгалосак дае тапару,
Разносіцца гоман наўкола...
I мала-па-малу ўзрастае ізруб
3 гатоваю шыльдаю „школа“,
I мала-па-малу кладуцца рады,
Растуць за ізрубамі зрубы,
Каб новыя песьні й другія гады
У іх абвянчаліся шлюбам.

% $*
Зьвіні, тапор!
Шумі, піла!
Пастаў прастор 
На новы лад.
Эх, тапары!
Мацней. мацней!..
Плывем, сябры,
Ў далёкі рэйс.
Плывем, пайшлі 
У далёкі рэйс 
Вясну зямлі 
У палёх сустрэць.
Зірні, мой друг,
Які прастор!..
Стагодзьдзяў зрух



ЗЬМІТРОК АСТАПЕНКА

ГІрарочыць шторм.
Эх, гапары!
Вясёлы стук...
Працуй, сябры!

Працуй!..
* *

Так новы калгас на прасторы прышоў 
Цьвісьці, будаваць і змагацца 
Ня з белых лапер і анкет уетаноў,
А з дружнай вясковае працы.

Адны рэзолюцыі кінулі сьлед 
(Урачыстасьць ішла адчыненьня)— 
„Вядзі нас, компартыя наша, далей 
Да новых шляхоў, дасягненьняў!..“ 

Агнямі гарэў разуквечаны клюб,
I сэрцы агнямі гарэлі...
Агнямі вачэй веснавую зямлю 
У калгасе „Чырвоным" сустрэлі.

Вясновыя песьні вясновых ладоў 
Упрыгожвала лісьцямі восень,
I нібы дзесяткі мінулых гадоў 
Зьняліся з плячэй гарапашных дзядоў 
Пад говар і сьмех маладосьці.

I доўга цягнуўся вясёлы банкет,
Якога ня чулі разлогі,
Якога ня бачыў ніякі поэт 
Ніякай эпохі...

Дзе гоні сінеюць, дзе шэпчуць бары, 
Дзе вецер вясёлы, нястрымны,
Цьвіце ў будаваньні і ў працы гарыць 
Мая залатая радзіма.
Бясконца праходзяць, мінаюць гады, 
Мінаюць бясконца стагодзьдзі.
Пад іхны палёт, як юнак малады,
Яна на прасторы выходзіць.
Яе апявалі дзяды-гусьляры 
(Міналі-віліся дарогі)...
А хто апяе гэты росквіт зары 
I новыя сьмелыя крокі?
Гады за гадамі, як звонкая сталь, 
Зьвіняць і праходзяць нястрымна... 
Цьвіце ў будаваный і крочыць у даль 
Мая залатая радзіма.



Аркадзь Морнаўна

о) о л а к
Дзесьці далёка 'за  лесам, за полем 
Пеўні паклікалі золак—
Чуюць, падходзіць паволі, паволі 
Раніца поступам кволым.
Раніца поступам кволым 
Зараз пачне дзень вясёлы.

Зараз прачнецца памытае лісьце 
Сонца спаткаць, не праспаць.
Вецер „дабрыдзень!“ між хатамі сьвісьне, — 
— Поўнага коласа вам 
І снапа!
Поўнага коласа вам і снапа!
Радасна выйдупь сяляне у поле,—
Новыя зложацца песьні.
Глебу сталёвыя дзіды паколюць—
Гэтак зямлю 
Трэба песьціць.
Новыя зложацца песьні:
Стальлю і нотам 
Зямлю трэба песьціць.
Кожная кропелька поту—гэта энэргіі атам— 
Гэтай дзівоснае сілы...
Кожная кропля 
3 поля ў хаты 
Шчасьця калосьсі насіла.
Гэта дзівосная сіла 
Словы ў песьню насіла.
Край наш жыве,
Край не загінуў! ч 
Дзень будзе сёньня прыгожы...
Хто-ж не кахае маці краіну?
Рукі хто зложыць?
Рукі хто зложыць?
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Арнадзь Мзрнеўні

М к  І і с ь ц ® авв

Як' лісьце шіжоўклае восенскіх сьцежак, 
Патоптаны намі гады.

вось устаюць вялічэзныя ьежы 
На сьцежках, дзе нашы сьляды.

Цаглінка, цаглінка—
І дом вырастае,
Дзе твань і балота,
Дзе гразь...
Мы вецер,
Мы сонца,
Мы газ скарыстаем—
Хай заўжды над сьветам 
Палае зара,

Глыбока захованы сілы прыроды,—
Здабыць іх—
ГІатрэбна стараньне.
Але... без стараньня зямелька ня родзіць,
І зерне з-пад глебы ня ўстане.

ГІраз дні, праз парогі ўласнае хаты,
Праз межы гісторыі 
Ўперад!
Хай згіне, як сон,
Сьвёт пракляты!
Адчынім гісторыі дзьверы.
Хай пырскаюць воляй сярдэц нашых лямпы: 
Нябачаны сьвет мы будуем,
Сьвет дзіўны.
І ворага скогат і ворага лямант,
Як лепшыя песьні,
Як гімны.

Чакайце пас прагна Чакайце стагодзьдзі! — 
Мы—новая сіла,
Мы—вос-.рыя косы...

Зялеза, зялеза прыходзіць!—
Узважана. Зьмерана. Досыць.



I. Гурскі

I а ч а г а р ы
П‘ееа ў 3-х дзеях, 10-ці абразкох.

А С О Б Ы :

І в а н о ў с к і  Леванід Леванідавіч—дырэктар электрастанцыі „Чыр 
воны Сьцяг“, ён-жа загадвае сельска-гаспадарчымі майсгэрнямі. 

К л ё с я —яго жонка.
А л е с ь —іх пляменьнік, комсамолец.
С а р о к а  Серафім Максімавіч—майстра.
Ш ч у к ін —старшыня Р. В. К.
Я н ін а  — яго жонка.
Ч ы с ь ц я к о ў —сэкратар райкому партыі.
Сул ь кі н а —жанарганізатар.
А с м а л о ў с к і—старшыня заўкому, быўшы рабфакавец. 
Ю р г е л е в іч —працаўнік Д. П. У.
К а р н е й ч ы к —прадстаўнік АК КП(б)Б.
Сілін
Х аім  качагары
В о с гр ы к а ў
А н то сь—рабочы сельска-гаспадарчых майстэрняў.
Х апун  Мікола—крытык.
Д з іч к а
Б а р ав ы  поэты.
Б алотн ы
Ю р к а —селянін, комсамолец.
Т о д а р  |г   ̂ сяляне, колекгыўшчыкі.з у К 3. і
А х р э м —багаты селянін.
Я н к е л ь —гандляр.
С ы м он —стары рабочы, прыбіральшчык.
Р а зд о л ь н ы  ) . .эстраднікі.Ч у к о у с к а я  Нша | г
Г р у н я — пасыльная.
Ч ы р в о н а а р м е е ц .

Р а б о ч ы я ,  сяляне .
Дзея адбываецца ў невялічкім горадзе ў нашыя часы.
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I. ГУРСКІ

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ 

А б р а з о к I

Невялічкач раённая электрычная станцыя „Чырвоны Сі>цяг“, пры ёй сельска- 
гаепадарчыя майстэрні, якія абслугоўваюць вакольнае сялянства. Варш таты . 3  левага 
боку габінэт дырэктара. 3  правага—электрастанцыя. Чуцен рытмічны стук машын 
Гудок. З а  сцэнаю  гоман, вясёлы сьм ех рабочых.

Сымон (адзін). І як-жа гэта здарылася? (Разілядае трактар). 
Няйначай, як падстроілі! (Уваходзяць рабочыя, старыя і маладыя, вяселын 
і сумныя). Ну але, зубілам! (Поацяжны іудок). Чаго ён.так раве?

Р аб о ч ы . Занадта перастарлаіся нашы качагары, дык і раве!
Д р у г і  рабочы . Качагары нашы, не саблюдаюць рэжьшу экономіі
Алесь. Кажаце: рэжуць экономію!? (Рабоныя разьдаяюцца і прый 

ліаюцца за работу).
С ы мон (ходзіць круюм трактара). От гадаўё! Ну і сволачы!
А лесь  (сьмяецца). Чаго вас дрэнчыць?
А с м а л о ў с к і  (чытае). „Красный Путнловец“.
Сымон (да Асмалоўскаіа). Глядзі ты, няўжо нашы пабу- 

давалі?
А см алоўск і .  Так. Малайцы пуцілаўцы, глядзі, якога прыгожага 

адмайстравалі.
Сымон. Ды ня зусім прыгожы, кульгае нешта...
А нтось  (спачуваючы). Кажаш: „кульгае“?... (Пауза). Чый-жа гэта?
С ы м он . Колектыўшчыкі прывезьлі. Бяда, дый годзі з імі, ніяк 

вось ня могуць на ногі ўзабрацца... (Паўза). Эх, цяжка галыцьбе буда- 
вацца!...

А лесь  (ходзіць, раскурвае папяросу). Вы, мусіць, усё аб сама- 
крытыцы?

С ы мон Не, дзеткі—аб трахтары.
Алесь. Ха-ха-ха! Вось глупства, нечага заробім.
Сымон (злосна). Цьфу! От дзівак.
А с м а л о ў с к і .  Гм... Як-жа гэта, так неасьцярожна?
Сымон. Хіба ўпільнуеш, калі на кожным кроку ліхадзеі.. Вораг 

гадзюка, ня сьпіць, зпадцішка кусае...
А л есь  (холадна). А нам абы грошы, а там хоць трава не расьці.
С ы м он  (злосна). Адыйдзі! Дурань!
А лесь (да Сымона). У вас правы ўхіл!
А см алоўск і  (дабрадушна сьмяецца). Чаму?
Алесь (з запалалг). Сялянства шкадуе, а яно вунь як нажываецц і 

(Паўза). Ды што там, дробная буржуазея!..
А с м а л о ў с к і .  Як гэта? Усе?
А лесь . А так: мы з імі цацкаемся. а яны вунь скора з голаду 

падушаць.
Г аласы . Праўду кажаш! Хлеб па кніжках! Мяса няма! Падэшвы 

стапталіся! А дзе гэта ўсё дзяецца? Куды ідзе?
А с м а л о ў с к і .  Ды цішэй вы.
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А л есь . Што там цішэй: мы да іх з смычкаю, а яны да нас з 
хвічкаю (паказвае фііу), дый, як кажуць, яшчэ на талерцы...

Г ал асы . Гіравільна! Што правільна! Гэта не разуменьне таго, што 
навокал робіцца! Правільна!

А н тось  (абурана). А мы, а мы!.. Хто гэта мы?..
Сымон. Няйначай дзівакі, а іх такі многа на белым сьвеце...
А лесь  (злосна). А вы, стары чорт, які з вас толк?—толькі паветра 

псуеце .. [сьмех).
А с м а л о ў с к і .  Алесь!—як табе ня брыдка.
Хаім. Эт, гэты Алесь, яму абы пабрахаць...
Алесь. А чаго ён да мяне чапляецца... (У бок). Даўно пара 

на мыла!?
А нтось . От, гіцаль!
Алесь. Толькі і знаеце, лаяцца, а яшчэ стары рабочы!.. Вось тут 

і будуй соцыялізм...
А см алоўскі.  Да-а. Соцыялізм не пабудуеш у белых рукавічках 

(Паўза). Працаваць трэба, закасаўшы рукавы, дый пачытаць таксама...
Алесь (перарывае). Каго пачытаць, гэтую старую падлу?..
А см алоўск і  (злосна). Блазан?—кніжку пачытай...
Хаім (да Алеся). Ну і разбазэрыўся-ж ты, як Янкелева каза...
Сымон. Але, каб сказаў маленькі... Ну і зьмена!..
А см алоўск і .  Нічога ня зробіш, сырызна. . Але мо' і выйдзе ў 

людзі...
Алесь. А-я-яй! Добра, што ты выйшаў!
А нтось  (ба Алеся). Досыць, пабрахаў і хопіць; ідзі лепей д а 

варштату.
А лесь. Падумаеш, які настаўнік!? Варштат, варштат... І бяз вас 

ведаю, што такое варш тат.. (Ходзіць насупіўшыся).
А н т о с ь .  'Шчэ і вякае!
Сымон. Ог гультай, дык гультай!
А нтось . А яшчэ комсамолец.
Алесь. Вы комсамол не чапайце, гэта вам ня цацка!..
А нтось. Ну, і комсамолкі-ж ня цацкі!? (Сьліех).
Хаім. А з імі ён так гізуе, што адно трымайся!..
А лесь. А ты хіба з сваёю Лэяю не гізаваў; ‘шчэ і як!.. Цяпер вы 

толькі ўсе сьвятошы .. (Ідзе да варштату і насьвістзае на мотыў „Кір- 
пічыкі").

Хаім (сьмяецца). Ды што там грэх таіць, было... Толькі не ў 
такой дозе... (Сьмяецца). Трэба, Алеська, і чэсьць знаць...

Алесь. Дый вам, Хайм, таксама пара аб гэтым паклапаціцца; 
вашы вунь даўно шуруюць...

Хаім. О, тут ты праўду сказаў! Самакрытыка—добрая рэч! (Вы- 
ходзіць).

Сымон. Але ня кожнаму яна падабаецца. (Уваходзяць Тодар, 
Юрка і інш.).
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Ю рка (зьнімае шапку і трымае ў  руках, іаворыць нарасьпеў. трохі 
заікаецца). Добры дзень, таварышы!..

Галасы. Добры дзень! Добрь; дзень!
Алесь. Знайшоў таварышоў!? (Разілядае з ноі да іалавы). Нябось 

на вечарынку адзяеш боты, дый яшчэ з абцасамі, а сюды, дык ў лапцёх 
прывалокся ..

Ю р к а  (нясьмела). Н-не, бр-ратуха, н-ня маем.
Т о д а р  (да Сымона). Яшчэ ня прыходзілі?
С ы м он . Не, ня было.
Алесь. Ха-ха-ха! Кулак, далі-бог кулак!.. (Тузае Юрку). У кашулі...
Ю рка. Да не, бр-ратуха, яй-права ня кулак! Дый на ігр-рышча ня 

ходзім, н-няма ў чым!
Алесь. Лжэ падла, каб я так жыў! (Да Тофара). А вам каго?
Тодар. А хто яго ведае, дырэктара, ці што... (Да Юркі) Іваноў- 

скім, здаецца, празываюць?
Ю р ка  (нэрвуецца). Але, мусіць так і будзе.
А л есь  (у бок). Кулакі! (Пауза). А навошта ён?
Тодар  (паказвае на трактар). Адносна яе, напасьці гэнае...
А лесь. Дык я і буду дырэктарам. .
Т о д а р  (аіледзеў з ноі да іалавы). Пэцкаль ты! (Сьліех).
Галасы. Ну, што, атрымаў! Ай, да стары, малайчына!
Сымон. Нешта-ж яго такі доўга няма, от няма каму правучыць!
Алесь. Хіба вам не вядома, што кожная паважаючая сябе асоба 

прыходзіць на гадзіну пазьней!?
С ы м он . А выходзіць на дзьве раней.. (Паўза). Але па гэтых 

асобах трэба так стукнуць, каб яны добра ведалі, дзе ракі зімуюць.
Ю рка. Вось каб гэтага дзядзьку ў ЭРСЯІ, дык ён бы добра пры- 

ціснуў гэных, паважаючых сябе...
А л е с ь  (перарывае). Але бадлівай карове бог рог не дае...
А н т о с ь  (да Юркі). Скуль-жа вы будзеце, таварышы?
Ю р к а .  3 Дрыгвічан, колектыўшчыкі. Мо‘ чыталі. у „Зьвязьдзе11 

пісалі пра нас. Заметка была: „Гіершае зернятка".
А нтось . Гэта пра вас было? (Паўза). Вы, значыцца, не пайшлі на 

хутары! Малайцы!
Ю р к а  (рады). Наш колектыў першы ў акрузе. летась прэмію 

атрымалі за капусту, а сёлета думаем лён закантрактавацн...
Т о д а р  (штурхае Юрку). Ты, сынку, аб ім... (Паказвае на трактар).
Ю рка. Ось. ведаеце, і трактар прыдбалі, але нешта не в-вязе...
А см алоўск і .  Нічога, адрамантуем, дык павязе, аж загудзе!
Т о д ар . Каб-жа яно, а то людзі праходу не даюць...
С елян ін . Але, але, ось так, як ён сказаў.
А лесь. Што, але?
С елян ін . Ды тое, ды гэта, як яно, перагэтае... Ды бадай яно, як 

яго... (Да Юркі). Ты кажы!..
А лесь . Гы-гы-гы! Скуль гэта такія мудрагельствы, нібы з радзіі...
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С ел ян ін . Не, не, Дрыгвічанскія... А радзію правядом, дый жонак 
п аш л е м  на екскурсію імя Саўнаркому Беларусі на хвалі (да Юркі), 
колькі мэтраў?..

Ю р ка  (махнуў рукою \. Пасьпеем з р-радзіяю...
А л есь . Ха-ха-ха! Ох»хо-хо!
Ю рка. А ў вёсцы дык гор-рш яшчэ за гэтага выскаляюцца.
А н т о с ь .  А-а-а.
А лесь. Дзядзька Антось, шырэй рот, варона...
А н т о с ь .  От лайдак! (Бяжыць за Алесем).
А лесь  (крыныць). Ня буду больш, ня буду, далі-бог ня буду... 

(Уваходзіць Іваноўскі з портфэлем у  руках, застанавіўся, разілядае 
трактар).

Ів а н о ў с к і  (да ўсіх). Добры дзень! (Усе кланяюцца).
А лесь. Маё вам!..
Іваноўск і.  Здароў, Алесь, здароў! (Падае руку). Што чуваць?
Алесь. Ды вось (паказвае на трактар , цацка...
І в а н о ў с к і .  Та-а-ак, зламалі?
Ю рка . Не, мусіць падстр-роілі, гадаўё кулацкае!
Іван оўск і.  Гм... Выдумка -кулацтва ў нас няма, а ёсьць добрыя 

гаснадары і... гультаі, якія ня хочуць працаваць.
Ю рка . Не-е, таварыш...
І в а н о ў с к і  (перарывае). Што не, што не?... У нас адны працуюць 

і смаку ня чуюць, а другія (падкрэсьлівае) ня хочуць працаваць... 
(,Махае рукою). Таму пазыч,— не спагоніш, таму так дай,—не аддасьць...

А с м а л о ў с к і .  Ня зусім так! А хіба ў нас няма такіх, якія ўвесь 
час карыстаюцца наёмнай сілай? Кім тады яны будуць, па-вашаму, 
(Паўза). І вось тыя, якія „наглядаюць“, жывуць зусім па іншаму, ці. 
іначай кажучы (падкрэсьлівае), зьяўляюцца добрымі гаспадарамі... у 
вашым разуменьні.

Ів а н о ў с к і .  Ну, так.
Ю рка  (нясьмела). Ды зусім ня так: сялянства, як цэлае адзінкі, 

няма, а ёсьць беднякі і багацеі...
А л есь  (перарывае). А дзе сераднякі? Ха-ха-ха! Недаацэнка серад- 

няцтва, ухіл!
Ю рка . Ды не чапляйся ты з ухіламі, а выслухай раней.
Г о л а с .  Але, дай думку скончыць!
Ю рка  (працяівае). Сер-радняцтва—гэта нешта пер-раходнае. 

3 аднаго боку, адбываецца р-рух,—пераход у гэту групу беднякоў, 
з другога, адыход часткі серадняцтва да заможных... Заможныя-ж гэта 
знацца кулакі, якія ў пераважнай сваёй частцы самі не пр-рацуюць, але 
смак чуюць, бо эксплёатуюць галыцьбу...

І в а н о ў с к і  (суха). Політграмата!
Ю р к а  Але вы яе...
Т о д а р  (перарывае). Сынку...
І в а н о ў с к і  (абурана). Няхай сынку пасьсе сьвінку!.. ( Усе зара- 

іаталі).



І ГУРСКІ

А с м а л о ў с к і  (да Іваноўскаіа). Як-жа будзе з трактарам?
А нтось . Ну так: ці гое, ці гэта...
Ю рка. Таварыш Іваноўскі! як-небудзь,—самі ведаеце, гар-рачая 

пара, дый партыя заклікае ўзьняць ураджайнасьць.
Ів а н о ў с к і .  Разумны надта...
С а ў к а .  Дый я тое самае кажу, але мы ў гэтым ня вінны, а яны...
Ів а н о ў с к і .  Хто яны?
Т о д а р .  Шэфы,—яны далі на лыка, бо ведаеце, ня было з чаго 

лапцей сплесьці, вось ён, як пайшоў, ды пайшоў, дык сем клясаў 
прайшоў... (Паўза). А цягіер круціць намі, як тымі дурнямі...

А с м а л о ў с к і  (крычыць). Ур-ра! Ёсьць! Ур-ра! (Усе зьдзіўлены, 
ыядзяць). Ідэя! Шэфы! Ідэя! (Нешта запісвае).

Ів а н о ў с к і .  Яшчэ адзін у дадатак да вашага...
С аўка . Ну, вядома.
Т о д а р .  Як-жа такі будзе з трактарам?
І в а н о ў с к і .  Для вас з вялікаю ахвотаю зрабіў бы ўсё, але стру- 

мэнтаў няма...
Т о д а р .  Няўжо-ж у Менск везьці? Ой, ліханька на нашу галаву!
С аўка . Таварыш дырэктар, братачка родны, прапалі мы... (Сярод 

сялян хваляваньне).
І в а н о ў с к і .  Ведаю, але-ж дапамагчы нічым не магу .
Ю р к а  (у  роспачы). Дзе выхад? Што рабіць?
Саўка. Жабраваць, дый толькі!..
А лесь. Нічога, чорт вас ня возьме!
Іваноўск і.  Алесь! (Сярод сялян хваляваньне).
С ел ян ін . Скуль гэта такі разумны!
А лесь. Нічога, патрасі панчоху, дык мо‘ і знойдзецца са два 

„ гузікі“!? Ды што казаць: нажыліся за гэты час!..
Г о л а с .  Каб цябе трасца трэсла, мае ты дзеткі!
С аў ка .  Э-эх, які-ж ты брат мне пасьля гэтага!..
А лесь . Ня брат, а саюзьнік.
С а ў к а  (да Тодара). Вось бачыш, Ахрэм заўсёды казаў, што нам 

з рабочымі не па дарозе!—яно і праўда.
А с м а л о ў с к і .  Браточкі мае, дарога ў нас адна, вось толькі навокал 

гразі многа, дый бруку няма .. I Паўзі). Але, калі, скажам, жыць у згодзе 
з рабочымі, значыцца ў саюзе, дык і гразь ачысьцім, і брук праложым, 
і машыну пусьцім, адным словам зажывем. (Панура). А калі хто ў лес, 
а хто па дровы... дык прапалі, бо выбрацца з гэтае спрадвечнае дрыгвы 
ня так лёгка, дый аднаму не пад сілу.

Ів а н о ў с к і .  Утопія...
С а ў к а .  Утапілі, утапілі, прыдзецца кій браць у рукі. І на чорта 

было купляць гэтую напасьць...
Ю рка . Калі-ж надаела калупаць гэнаю самабытнаю, пэцкай ёю, 

як сьвіньня лычам.. Ніякага табе р-руху напер-рад. (Уваходзіць Ахрэм  
з плуіам на плячох).



КАЧАГАРЫ

Ахрэм . Добры дзень! (Вітаецца з Іваноўскім).
І в а н о ў с к і .  А-а, здароў быў, Ахрэм!
С а ў к а  (да Ахрэма). Ахрэмка, галубчык, дапамажы, бо іначай 

пагібель усім нам.
Ахрэм . Пачакай, дай сваё ўпарадкаваць. (Адыходзіць у  бок з 

Іваноўскім і аб чымсьці гутараць).
Саўка . Ахрэмка, братка, заступіся.
Ахрэм. Адчапіся ты, свайго па горла!
Саўка . Ды вядома, што па горла, а ў нас дык толькі да 

каляд...
Ахрэм  (аілянуўся). Ну, а цяпер і да піліпаўкі ня хваціць... Выга- 

далі!. Ха-ха-ха!
С аўка . Ахрэмка, дык што рабіць?
А хрэм  ( \>хмыляючыся). Няйначай, як за саху... на тэй хоць і 

папрацуеш, як піцюга, але-ж і ў мяшку будзе туга... (Пайшлі ў  іабінэт).
А см алоўск і .  Таварышы! а што каб узяцца сваімі сіламі, шэфамі 

зрабіцца.
А нтось. А хто-ж яго ведае, хіба можа ўдарнаю брыгадай?
Сымон. Паспрабуем, не дарма-ж кажуць—у колектыве сіла.
Т о д а р  (павесялеў). Браточкі родныя, дапамагайце.
А лесь. Але-ж гэтага брата на буксіру трэба цягнуць.
Т о д ар . Дык цягнеце, абы да чаго-небудзь лепшага.
А лесь. Вядома, да соцыялізму.
А нтось. Цяжка вось толькі з такімі. як ты, Алесь, цягнуць...

(Уваходзіць Янкель).
Я н к е л ь  (да Асмалоўскаіа). Гутморген, хавер! (Падае руку).
А с м а л о ў с к і .  Гутморген! Але ня хавер я табе. (Гоман),
Я н к ел ь .  Ну, чаго вы крычыце, як вароны! (Паўза). Ён тут? (Да 

Тодара). І ты тут?
Т о д а р .  Як бачыш!
Янк ель  Штоты тут робіш? (ГІаў^а). Слухай, Тодар!—у цябе, кажуць, 

будзе добрая капуста. Уй, ты разумны чалавек. каб я так жыў, як ты 
разумны. (Паўза). Ня так ты. як твой сын!..

Т о д а р .  Што ты хочаш сказаць?
Я н к е л ь .  Зробім гешэфт: я вазьму ў цябе ўсю капусту, якую ты 

яшчэ не садзіў. (Глядзіць на трактар). Э, ды твая машына тут, ну 
значыць і капусты ня будзе! (ідзе да іабінэту).

С ы м он . Нельга.
Я н к ел ь . Каму нельга, а каму і льга.
С ы м он  Прыказалі ня пускаць,
Я н к ел ь . Каго? мяне? Я сам пайду!
Сымон. Я ня пушчу!
Я нкель . Пусьціш! (Лезе напралом). Адыйдзі, брыда, у мяне да 

яго вінтэрас ёсьць.
С ы м он  (штурхае з усяе сілы). Ах, ты!
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Г ал асы . Гані яго, спэкулянта! Малайчына, Сымон! (Гоман, 
сьмех).

Я нкель . Чаго вы выскаляецеся, дурні? Цяпер прасі і распрасі, 
дык не пайду... (Сьмех). Эх, вы, антысэміты!.. (Уваходзіць Хаілі, нуе 
апошнія сяовы).

Хаім. Што? Антысэміты? (Гоман, крыкі). Спэкулянт! (Пачынае 
іаварыць па яўрэйску) Гэй авэк! Гэй! ( Тузаюцца, крыкі. Уваходзіць Іваноўскі 
і Ахрэм).

Ів а н о ў с к і .  Што за гармідар? А-а, Янкель, якім ветрам цябе 
занесла сюды? (Вітаецца).

Я н к ел ь .  Ды так неяк скокам-бокам... (Паўза). Ну, і гаспадар-жа 
з цябе, авэй, авэй!.. Людзі па цэлых днях швэндаюцца (паказвае на 
Хаіма), а ён хоць-бы што!.. Дзе-ж тваё спаборніцтва?.. Дзе-ж твае 
брыгады, аб якіх ты так многа гаварыў?.. (Да Ахрэма). І ты тут, а 
каб ты згарэў!

А хрэм . Згары ты, ліха тваёй матары!
І в а н о ў с к і  (да Хаіма). Няхай толькі кацёл узарве, дык тады 

мала ня будзе... (ІІаўза). Апошні раз папярэджваю вас, і калі што, дык 
вылеціце, як пробка... (Х аім , узяўшы сьлясарныя струмэнты, моўчкі 
выходзіць).

Я н к е л ь  (бярэ пад руку Іваноўскаіа). От гэта я разумею! (Пасьля 
паўзы). Слухай, Леванід Леванідавіч! —я з табою павінен зрабіць 
гешэфт.

Ів а н о ў с к і .  Пачакай. (Зьвяртаецца да ўсіх). Чаго гэта вы раты 
паразяўлялі? Працаваць трэба!

А лесь . Ад працы коні дохнуць.
І в а н о ў с к і .  Што?
Алесь. Ніц, таварышу дырэктар!
Ів а н о ў с к і .  Ну і пляменьнічак, ліха яго галаве!
А лесь. Нех бэндзе так! (Сьмех).
І в а н о ў с к і  (да сялян). І вы яшчэ тут? Сымон, што гэта ў цябе?
С ы м он  (напужана1. Ведаеце...
І ва н о ў с к і .  Ведаю, ведаю...
Т од ар . 'Гаварыш дырэктар...
І в а н о ў с к і  (да Тодара. злосна). Чаго ты прычапіўся да мяне, 

назола! (Янкель і Ахрэлі зьбір юцца выходзіць).
А хрэм . Дык плуг, каб хутчэй як-небудзь.
Іван оўск і.  Добра, добра! (Да Янкеля). Ну?
Я нкель . Мо‘ зойдзеш?
Ів а н о ў с к і .  Калі трэба,
Я н к е л ь  ‘Шчэ і як!
Ів а н о ў с к і .  Ну, добра. (Янкель з Ахрэмам выходзяць).Гм... Да... а... 

(Да Сымона). Дык хто табе дазволіў (паказвае на трактар) яго 
прыймаць?

С ы м он . Калі-ж ведаеце... дый як-жа яго ня прыняць.
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Іваноўскі (кпычыць). Нічогз я не хачу ведаць! (Зьвяртаецца да 
рабочых). Таварышы!—ды хіба-ж можна так.

А с м а л о ў с к і .  Бязумоўна не!..
І в а н о ў с к і  (крычыць). Што гэта, дзевятнаццаты год!.. (Сяляне напу- 

жана ілядзяць).
А нтось . Не, але трэба напомніць некаторым галавацяпам, бо 

яны занадта распанелі... ліханька на іх.
Т о д а р .  Во, во, яно-ж і мой гэта кажа. (Паказвае на Юрку). Заў-

сёды з гэтага пачынае.
С ы м он . Леванід Леванідавіч!—падумайце толькі, гэта-ж першы 

колектыў у ваколіцы.
Ю рка. Яшчэ на XV зьезьдзе партыя закінула гэтае зернятка. яно 

ўзыйшло, але, каб зарунела. дык тр-рэба паліваць.
А нтось . А тут наадварот... сьвядома, ці несьвядома, але хочуць

засушыць. Ці ўдасца толькі, мог хутчэй мазгі адсохнуць!
Ів а н о ў с к і  (нэрвова закурвае папяроску). Гм... занадта... трэба 

высьветліць. .
А н т о с ь .  Даўно пара.
І в а н о ў с к і  (да Асліалоўскаіа1. Таварыш Асмалоўскі—зайдзеце да 

мяне ў габінэт.
А с м а л о ў с к і  (падумаўшы). Добра.
А н т о с ь  (кусае губу'). Як?
Ів а н о ў с к і .  Дык заходзьце, ды зараз-жа! (Зьбіраецца выходзіць).
А с м а л о ў с к і  (паыядзеў на Антося). Мо‘лепей вы да нас у заўком.
Г ал а с ы . Трэба-такі раз назаўсёды пагаварыць! Далей немагчыма 

маўчаць!
Ів а н о ў с к і  (нэрвуецца). Я?
А см ал о ў ск і .  Так.
І в а н о ў с к і  (цьвёрда). Як дырэктар і як сябра райвыканкому, 

прапаную вам, таварыш Асмалоўскі, зараз-жа зайсьці да мяне. (Шпарка 
выходзіць, нэрвова кі)ае недакураную папяроску).

А с м а л о ў с к і .  Та-а-ак.
С ы мон. Ня добра неяк выйшла.
А лесь. Чаго там ня добра, кажуць-жа соцыялісты, што, чым 

горш, тым лепш.
Ю рка . Ну але, а па-нашаму пасялянску: хлеб соль еж, а 

праўду рэж.
Т о д а р  (чухае бараду, кусае вус). Эг-г-ге, цяпер я толькі зразумеў...
Ю рка. Што там, дзе жыцьцё, там змаганьне. Так, тата?
Тодар. Не мудрагельствуй, сынку, цяжка ўжо мне гэта.
С а ў к а .  Найшла каса на камень! (Паўза). Але нам з гэтага, як з 

казла малака.
А лесь. Нешта-ж будзе.
Т оды р (шчыра). Толькі ня трэба, дзеткі, на ражон лезьці.
А лесь . Ха-ха-ха! Гэта прымірзнства! Хвасьцізм'!
Т о д а р  (зьдзіўлена). Што? (Уваходзіць Груня).
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А л е с ь  (падыходзіць да Груні). Грунечка!
Г руня . Ня чапай мяне—я паненка.
А лесь . Няўжо?
Г рун я . Вот калі, хіба ён ня ведае.
А л е с ь .  Грунечка, сонейка яснае, далі-бог ня ведаю...
Г р у н я  (ухмыляецца). Дасьведчыць хочаш?
А л е с ь  (маріс.е вачыліа). Ну, так.
Г р у н я .  Гы-гы-гы! (Паказвае фііу). А гэта ты бачыў!
А лесь . От жаробка! (Ловіць Груню, т аяўцякае).
Г р у н я .  А ты кныр! (Выбяіае. Усе сьмяюцца).
А с м а л о ў с к і .  Ну! Пачалося! (ідзе).
А н т о с ь  (забяіае наперад). Брацішачка, калі што, дык таго!.. (Да 

ўсіх). Так!
Г ал асы . А як-жа! Свой хлопец!
А с м а л о ў с к і .  Значыць, дружна, хлопцы!
Усе. Разам!
А с м а л о ў с к і .  Возьмем за вушка. ды на сонейка!.. (Шпарка вы- 

ходзіць).
Г а л а с ы .  Во, во!.. Гэта і трэба!
Т о д а р .  А бадай яго, колькі клопату!..
Ю рка. Няхай паспр-рачаюцца, гэта на карысьць.
Т о д а р .  Якая-ж, сынку, з гэтага карысьць?
Ю рка . А як-жа, нечага дагаворацца аб усім; бо толькі ў спрэч- 

ках людзі кажуць адзін другому праўду...
С аўка. Гм... а гэта праўда. Я з сваёй Крыстынаю кожны ты- 

дзень сваруся і толькі тады кажу ёй шчырую праўду.
А н тось . Хлопча добра сказаў: калі-б, скажам, чалавек чалавеку 

заўсёды казаў тое, што ён думае, дык і сьвет зьвёўся-б...
А лесь. А я дык заўсёды рэжу праўду.
Г олас . Бо ты дурань!
А л есь  (аілядаецца). Хто гэта такі разумны?. (Паўза). А зараз я 

думаю пра італьянскую..
Г о л а с .  Гэта правільна!
А нтось . Не! (З^вяртаецца да ўсіх). Самі гаспадарым, а гаспадар 

ніколі без работы не сядзіць. (Да Тодара). Так, стары?
Т о д а р .  Ды вядома, што так, іначай і быць ня можа.
Г аласы . Дзе праўда! Праўды пойдзем шукаць! Нельга далей 

маўчаць! Трэба аб усім напісаць!
Сымон. А хто напіша?
А н т о с ь .  Самі!
А лесь . Ха-ха-ха! Ну і сказаў, як плот зьвязаў! Хто-ж гэта будзе 

чытаць вашыя каракулі?
А нтось . Нічога, прачытаюць.
С ы мон. Дык трэба напісаць. (Уваходзіць Асмалоўскі, чуе апошнія 

словы).
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А нтось . Што так хутка?
А с м а л о ў с к і .  Гутарка была вельмі кароткая.
С ы мон. (перарывае). Ну, ну, кажы! (Усе ўважяіва спухаюць).
А см алоўск і .  Копромэнтуеш, кажа, перад масамі..
А л е с ь .  Ха-ха-ха! Гэта і я масы?
Антось(<?о Асмалоўскаіа). Ну, а ты што?
А с м а л о ў с к і .  Я сказаў, што аўторытэту ў яго ня было, няма і 

ня будзе да тых пор, пакуль ён не пераменіць адносін да рабочых.
Г 'аласы. Добра адрэзаў! Правільна! Ну, а што ён на гэта?
А с м а л о ў с к і .  Угаварваў... Пужаў...
Антось. Пужаў?.. Ах своо... свой чалавек яшчэ...
А с м а л о ў с к і .  Сказаў, што перадае ў контрольную комісію...
Р а б о ч ы .  А чаму не ў сваю ячэйку? Ну, і ўсыпалі-б мы яму ў 

парадку самакрытыкі....
Д р у г і  р а б о ч ы .  Дзе ты бачыў, ён у сваю ніколі не падасьць, бо 

пабайваецца сэкратара... Сілін, брат, каму хочаш, хвост накруціць.
Т од ар . Дык як-жа з трактарам?
А с м а л о ў с к і .  Наадрэз адмовіўся, кажа, няма струмэнтаў.
Т о д а р .  Э-эх, туды яго!..
Сымон. Трэба пісаць!
А л е с ь .  Глупства кажаш, навошта гэты вінтэрас?
А нтось . О, не!
А с м 'алоўск і .  (Нясьтела). Ды ў мяне ўжо трохі напісана. (Да- 

стае з-за пазухі).
Г ал а с ы . Чытай! Чытай!
А с м а л о ў с к і  (чытае, усе наіружана слухаюць). Пра непарадкі на 

электрычнай станцыі „Чырвоны Сьцяг", галавацяпстза дырэктара і аб 
сельска-гаспадарчых майстэрнях. (Уваходзіць Груня, яе ніхто не заў- 
важвае, тая стаіць і сяухае).

С ы м о н . Так, так ідрыіх... не скажу,
А нтось. Дык кажы ўжо!
А лесь. Нельга, культурная рэволюцыя...
А с м а л о ў с к і  (працяівае нытаць). Ленін сказаў, што „комунізм— 

гэта ёсьць савецкая ўлада плюс электрыфікацыя ўсяе краіны". Што 
гэта значыць? Гэта значыць, што Ленін надае электрыфікацыі краіны 
асабліва вялікае значэньне і пад гэтым разумее перавесьці „гаспа- 
дарку краіны, у тым ліку і земляробства. на новую тэхнічную базу, на 
тэхнічную базу сучаснае буйнае вытворчасьці", што, бязумоўна, зьвя- 
зана з справаю электрыфікацыі. Але кіраўніку электрастанцыі няма 
ніякае справы да гэтага, ён зусім не клапаціцца, каб растлумачыць 
вакольнаму сялянству будучыну электрычнасьці. Ён-жа, гэты галава- 
цяп, загадвае...

А н т о с ь .  Пішы прозьвішча!
А с м а л о ў с к і .  Добра. ( Чытае). Ён-жа. гэты галавацяп Іваноўскі. 

загадвае сельска-гаспадарчымі майстэрнямі, якія зусім не мэханізаваны. 
не дапасаваны да сучасных запатрабаваньняў сялянства.
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А н т о с ь .  Во, во, гэта правільна! Не дарма рабфак скончыў!
С.ымон. Ось гэта галоўка, трэба-ж так скласьці!
А с м а л о ў с к і  (працяівае нытаць). Зараз партыяй і савецкай ула- 

даю праводзіцца вялікая работа па перабудове сельскае гаспадаркі 
на соцыялістычных началах, і вось ужо зьяўляюцца першыя парасткі 
колектыўнае гаспадаркі (Груня хутка выйшла, стукнуўшы дзьвярыма), 
і мы...

С ы м о н  (бяжыць да дзьвярэй). Хто?
Г рун я  (з-за дзьвярэй). Я! Груня! Слухала вашу' пісаніну! От табе 

і працдзясьцяпліна!
А с м а л о ў с к і  (кусае іубу). Э, так і быць! (Працяівае нытаць)... і 

мы ня можам іх абслугоўваць.
Ю рка. А гэта вельмі дрэнна.
А с м а л о ў с к і  (чытае). У першым Дрыгвічанскім колектыве, які 

організаваны амаль выключна з беднаты, кулаччо папсавала трактар, 
і кіраўнік сельска-гаспадарчых майстэрняў адмовіўся рамантаваць яго, 
мотывуючы тым, што няма струмэнтаў... А адрамантаваць можна.

А н т о с ь .  Уга, ‘шчэ і як!
А с м а л о ў с к і .  Ды ня везьці-ж у Менск!
Г ал асы . Навошта! Самі адрамантуем! Хіба мы хворыя ці што!
А с м а л о ў с к і .  Дык я пішу (нытае, запінаецца), рабочыя майстэр- 

няў бяруць шэфства над колектывам, організоўваюць ударную брыгаду 
па рамонту яго, гэтым яны выкакаюць адну з задач, пастаўленых 
Уладзімерам Ільлічом. (Сярод сялян хваляваньне, радасьць).

А л е с ь  (заілядае). Дык-жа гэта ў цябе яшчэ не напісана.
Г ал асы . Ён прачытаўтое, што мы думаем! Калі не напісана, дык 

напіша!
Р а б о ч ы . У нас у майстэрнях нібы ў муравейніку—адны будуюцы 

другія руйнуюць...
Т од ар . А братачка, дый у нас у вёсцы таксама—адны як пчолы 

працуюць, а другія трутнямі жывуць...
Ю р к а  (да Асмалоўскаю). Дай р-руку, таварыш, ты нам сапраўды брат.

А с м а л о ў с к і  (дае руку). Няхай жыве цесны саюз рабочых элек- 
трастанцыі „Чырвоны Сьцяг“ і Маркленскіх сельска-гаспадарчых май- 
стэрняў з сялянамі Дрыгвічанскага колектыву! Ур-ра!

Г ал асы . Ура! Ура! Урр-рра! (Уваходзіць Груня).
Г руня. Дзярэктар склікае эксьцерны сход.
А н т о с ь .  Ага.
С ы м он . Дзе?
Г руня . У качагарцы, ці што. (Пазяхае). Э, ды мне што! (У бок). 

Няхай рэжуцца!.. (Пайшла).
А с м а л о ў с к і .  Дык як?
Г а л а с ы .  Добра! Добра!
Т од ар . Дадай, браток, што ляктрычнасьцю і мы хочам карыс- 

тацца.
С ы мон. Ды гандляры і кулаччо чагосьці цягаюцца.



А с м а л о ў с к і .  Добра, добра!
Г рун я  (з за дзьвярэй крычыць). Скарэй, качагары ждуць!
А л е с ь  (хватае Груню). ГрунечкаІ
Г руня. Смаркачэ пад носам,—а ён лапае!.. ( Тузаюцца). Глядзі 

ты на яго, як расчырванеўся!.. (Гудок).
Алесь. Калі-ж кроў кіпіць!.. Эх моладасьць!..
А н т о с ь  (сьмяецца). Падла, як да работы, дык не такі падкі, як 

да дзяўчат...
С а ў к а .  Стрымай сябе, бо прыдзецца гэтыя, як іх, алямэнты, ці 

што... (Сьмех).
'Г р у н я  (вырвалася). Пачакай-жа, гад ты печаны, я табе пакажу!.. 

(Крычыць). Дык хутчэй-жа, а то там чакаюць!
С ы м о н . Добра, добра!
А с м а л о ў с к і .  Ну, пойдзем, таварышы, што ён нам скажа? Мо‘ 

Амэрыку адчыніць? Ха-ха-ха! (Паўза). Я ўпэўнен, што качагары з намі 
і скажуць сваё рашучае!..

Г ал асы . Каб-жа яно так!
Алесь. Ды толькі так і ня іначай! (Выходзяць).

А б р а з о к  II

Электрычная станцыя „Чырвоны Сьцяг“. Працуюць дынамо-машыны. Адчынены 
дзьверы качагаркі, відаць катлы, каля топак мітусяцца людзі, шугае полымя агню. 
3  боку кантора. габінэт ды рэктара У глыбіні сцэны Хаім з  Сіліным возяцца з  ін- 
жэктарам.

А л е с ь  (увайшоўшы). Качагарам, авангарду, рухавіку кола гісто- 
рыі, так сказаць, маё шанаваньне!..

В о с т р ы к а ў .  Шке-ету!.. Маем гонар кланяцца!..
А лесь. Шуруй-буруй, няма чаго лынды біць!
В о с т р ы к а ў .  Ды ўжо-ж! (Зачыняе топку). Гэта ня тое, што з на- 

пільнікам у руках...
С іл ін  (выціраецца). Брр... Халаднавата... (Робіць некалькі іімнас- 

тычных рухаў. Уваходзяць рабочыя майстэрні).
А лесь. (аілядае крупом Сіліна). От мускулы, дык мускулы. Гэта-ж 

каб даў каму!..
Хаім. Але, ды каб па тваёй дурной галаве!..
В о с т р ы к а ў .  Тады, памінай, як звалі... (Паўза). А добра-б было!
А лесь. Чаму?
В о с т р ы к а ў .  Адным дурнем менш будзе... (Сьмех).
Алесь. Які вы разумны, але не чакаў я такога глупства... (Ува- 

ходзіць Сарока, чуе апошнія словы).
С а р о к а  (працірае хустачкаю акуляры). Аб чым, даражэнькія?
А лесь . Думаеце, пра вас!—многа гонару. Аб ім (паказвае на 

Сіліна), глядзеце, якія мускулы. От гэта я разумею. Адным словам, у 
нас сэкратар ячэйкі на яць... на ўсе сто...

С а р о к а .  Праца карысна чалавеку, яна робіць яго здаровым, за- 
гартаваным... Н-да... н-да...

К А Ч А ГА Р Ы  Н Н Ш Н Н П Н Н М Н Н Н Н В Ш Н Н М І
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А л е с ь  (перадражнівае). Н-да... н-да...
С а р о к а ?  Што?
А лесь. Але гак: у здаровым целе здаровы дух.
С а р о к а .  Нудная проза... Н-да... н-да...
А с м а л о ў с к і .  Серафім Максімавіч, поэзіі захацелі?
С а р о к а .  Люблю, асабліва пра каханьне. (Паўза). Вы таксама ні- 

бы пішаце... Н-да... н-да...
А с м а л о ў с к і .  Пішу.
С а р о к а .  Мо‘ і мяне гэроем вывелі?
А с м а л о у с к і .  Думаў, але нічога ня выходзіць, трусьлівы занадта; 

падхалімам, гэта іншая рэч...
С а р о к а .  Н-да... н-да...
Г о л а с .  Солі!
Д р у г і  голас .  Навошта?
А лесь. Сароцы на хвост! (Сьмех).
С а р о к а .  Хуліганства!.. Н-да... н-да... (Уваходзіць Груня).
Г руня  (юласна). Серафім Максімавіч!—дзярэктар ідзёць.
С а р о к а  (замятусіўся). Цссс... цссс...
В о с т р ы к а ў .  Серафім Максімавіч!— камандуйце.
С а р о к а  (да Вострыкава). А яшчэ стары качагар, гэроем працы 

хацелі зрабіць. Н-да... н-да...
В о с т р ы к а ў .  Вы! Ха-ха-ха! ня дай бог такіх прыяцеляў, а з 

ворагамі мы самі справімся. (Асмалоўскі ўвесь іэты час іутарыў з 
Сіліным).

С ілін . Дык слухайце тады маю каманду!
Голас. А ну, паспробуй! Просім! Ты-ж такі ў партызанах быў!
С іл ін  (юлпсна). Гэй, качагары! (Выходзяць качаіары здаровыя, 

мускулістыя). На сход!
А лесь. Груня!—глянь, от армія, дык армія
Г руня . Але, вось толькі нейкія чумазыя яны! Чаму гэта?
А л е с ь  (хапае за паясьніцу). Ну але, не такія, як ты ічтэлі- 

гентка .. (Сьмех).
Г рун я . Адчапіся ты!
В о с т р ы к а ў  (да Груні). А каб скажам на сукенку, дык не?
Груня. Вот калі, дзе вы бачылі! Гэта-ж і той ўсё лапаў... пакуль... 

(Уваходзіць Іваноўскі). Хі-хі-хі. Сорам, нават мамачцы сказаць... (Уіле- 
дзеўшы Іваноўскаіа, пабеіла ў  кут  качаіаркі).

С а р о к а  (да Іваноўскаіа). Жартаўніца яна ў вас... Н-да... н-да...
І в а н о ў с к і  (кусае іубу). Сапраўдная нуда!.. (Ідзе ў  ку/п качаіаркі, 

рабочыя неўзаметку перастройваюцца і засланяюць сабою Груню. Нры- 
чыць). Груня!

Г р у н я  (з-за рабочых). Ау-у!
Іван оўск і.  Што ты там робіш? (Цьвёрда ідзе, рабочыя даюць да. 

роіу). Дурненькая, чаго ты схавалася?.. (Гіаўзч). Ідзі дамоў, гаспадыня 
званіла, што сваты прыехалі...

Г руня  (паволі ідзе). Бя-я-гу!..
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Ів а н о ў с к і .  Ды хутчэй-жа ты, а то ідзе, нібы на той сьвет...
Г рун я . А куды мне сьпяшацца, пасьпею... (Паўза). Слухайце, а 

як з сукенкаю?
Ів а н о ў с к і .  Будзе, будзе.
Г руня (пазяхае). Даўно абяцалі.
Алесь. Абяцанка цацанка, а дурному радасьць ..
Груня. Вот калі хоць раз дык праўду сказаў!?.. (Сьмех).
Ів а н о ў с к і  (падыходзіць да Груні, моцна сьціскае за руку). Маўчаць! 

(.Ласкава). Грунечка...
Г руня  (скрывілася). Вой, вой, вой!
Ів а н о ў с к і .  Дык ты пойдзеш, ці не?
Г руня. Ку-у-ды?
Ів а н о ў с к і .  Замуж.
Г руня  (устрапянулаея, плача). Каму я патрэбна такая... Скора-ж, 

мусіць, будзе...
А лесь . Ая-яй! неўспадзеўкі дзіцё ў дзеўкі
А с м а л о ў с к і .  Э-эх, людзі...
В о с т р ы к а ў .  А то хто?
А л е с ь .  Ха-ха-ха! Мо‘, суседзі?!..
С іл ін . Дык хто? Хто асьмеліўсязь дзеквацца?
Ів а н о ў с к і .  Запытайцеся ў яе...
А с м а л о ў с к і  (да Іваноўскаіа). Маўчы ўжо...
Ів а н о ў с к і .  Хе-хе-хе! Ды я што!..
Груня. За што я пакутую... за што мяне боі пакараў... (Г/рытва- 

раецца, нібы плача). Лепей бы і на сьвет не радзілася... (Сярод рабочых 
хваляваньне).

С іл ін . Ну, супакойся, ды раскажы толкам.
Ів а н о ў с к і  (да Груні). Гм... Цікава... Дык кажэце ўжо...
Г р у н я  (плача). Не магу! (Асоўваецца, з яе рук вывальваецца кава- 

лак паперы, якую Асмалоўскі лоўка падхватвае).
А с м а л о ў с к і  (прабяіае вачыма). Ого! (Глядзіць на Іваноўскаіа, 

кусае іубу). Як гэта разумець?
Ів а н о ў с к і  (хітра). Ня ведаю, даражэнькі... (Бярэ з рук Асмалоў- 

скаіа пісульку і юласна чытае). „...я цяжарная і вінен у гэтым стар- 
шыня заўкому таварыш (падкрэсьлівае) Асмалоўскі*1. (Зласьліва). Відаць, 
табе лепей вядома!?

С а р о к а .  Н-да... н-да...
А с м а л о ў с к і .  Хто? Груня?.. Ды ты? Як-жа?.. (Хватаецца за іалаву).
С а р о к а .  Прызнацца, не чакаў... Н-да... н-да...
Г рун я  (устае). Не... не!
Ів а н о ў с к і  (да Асмалоўскаіа). Хоць-бы памог устаць, вучоны, 

але... хамуйла.
А с м а л о ў с к і  (замахвае кулаком, чотым стрылгліваецца). Гадзюка!
С іл ін  (лгоча ўзяць у  Іваноўскаіа пісульку, той не дае) Ну! (Скры- 

юча зубаліі).
Ів а н о ў с к і  (напужана), Калі ласачка... з прыемнасьцю.
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С іл ін  (беіла чытае, потьм глядзіць на Асмалоўскаіа). Ня добра!
А см ал о ў ск і  (шчыра). Браток! Э, ды што! (Папнуўся ўзяць пі- 

сульку).
Ів а н о ў с к і .  О, не! (Бярэ ад Сіліна).
А с м а л о ў с к і .  Ня праўда, ня праўда гэта, браточкі!
Ів а н о ў с к і .  Хе-хе-хе! Якая нявіннасьць! .
С а р о к а .  А яшчэ ў майстры лезе... Н-да... н-да...
А с м а л о ў с к і  (паілядзеў на Саро^у). Мы...
Алесь. От глянуў, нібы рубель падараваў...
С а р о к а  (не дачуўшы). Так, няйначай, як за рубель, а рубельчык 

грэе... хе-хе-хе.
Сы мон. Толькі ня ўсякі, скажам, калі беларускім „рубельчыкам“ 

агрэць, дык не ўваскрэсьнеш...
А с м а л о ў с к і  (у роспачы). Э-эх і агрэў бы я (ілядзіць на Іваноў■ 

скаіа) каго-небудзь... (Пауза). Як шашаль точуць нашае цела, а ў кі- 
шэнях партбілеты... Марка!.. Ха-ха-ха...

Алесь. Вайсковым комунізмам пахне, ласкавенькі.
Хаім (да Алеся) Пляцеш ты, хлопча, сам ня ведаеш што. Памаў- 

чаў бы лепей.
С а р о к а .  Але-ж паквапіўся, хоць бы на каго людзкага... А яшчэ, 

нібы снасьць—адукацыю мае... Н-да... н-да... ,
Ів а н о ў с к і .  Ды ён езьдзіць не на снасьці, а на шчасьці... (Зьвяр - 

таецца да ўсіх). Ведаеце, мы, адміністрацыя значыцца, увесь час яго 
высоўвалі, нават майстрам хацелі зрабіць, адно-ж высьветлілася, што 
не апраўдаў надзей... малады... гарачы .. ось бачыце і робіць абмылкі, 
компромэнтуе ўсю корпорацыю...

А с м а л о ў с к і .  Карацей: падхалімам не захацеў быць, таму і ня 
стаў майстрам.

С арока . Не, каб майстрам быць, трэба розум мець...
А с м а л о ў с к і .  Аднак-жа вы грымаецеся майстрам (падкрэсьлівае), 

ня меўшы яго...
С а р о к а .  Яно і відаць: заўсёды дурань выстаўляе сябе разумным 

Н-да... н-да...
А с м а л о ў с к і .  Добра, што хоць сазналіся. (Сьмех).
І в а н о ў с к і  (нэрвуецца, крычыць). Досыць сваволіць!..
С а р о к а .  Дый я гэта хацеў сказаць... Н-да... н-да... Бо залішне 

ўжо... (Сярод рабочых юман).
А с м а л о ў с к і  (паднімае ўверх руку). Ня трэба!
В о с т р ы к а ў  (жартуючы). Хто рухавік рэволюцыі?—мы (Паўза). 

Мне думаецца, што мы павінны сказаць сваё слова. (Зьвяртаецца да 
ўсіх) Так?

Галасы . Ды ўжо-ж! А што казаць, няхай сам! Каб-жа ведаў, што 
казаць! (Частка рабочых зусім ня прыймае ніякаіа ўдзелу).

А л е с ь  (холадна). Цэхаўшчына... (Да Вострыкава). Але сапраўды 
вас многа— куды ні плюнь, дык у качагара пападзеш.



КАЧАГАРЫ

С іл ін . А ты ня плюйся, жэўжык. (Да ўсіх). Таварышы! я думаю, 
што мы такі павінны сказаць сваё слова.

Г ал асы . Правільна! Правільна!
С іл ін . Мне здаецца, нельга дапусьціць зьдзеку над гэтым нявін- 

ным стварэньнем...
А лесь. Ха-ха-ха! Знайшоў нявіннасьць!
Р аб о ч ы . Выскаляцца няма чаго, а трэба разабрацца.
Д р у г і  р аб о ч ы . Жаніць!
Р а б о ч ы . Каго?
Д р у г і р а б о ч ы  (паказвае на Асліалоўскаіа). Яго!
Р аб о ч ы . А ты чуў, што ён кажа?
Д р у г і р аб о ч ы . Чуў! Ну і што?
Р аб о ч ы . Ды гое, што мы прывыклі яму верыць.
А с м а л о ў с к і (вельмі рад). Браточкі!..
К а ч а гар . На слова вераць толькі вар‘яты.
А с м ал о ў ск і. Я гэта ведаю.
С а р о к а . Ну і што? Н-да... н-да... °
А с м а л о ў с к і. А тое: сярод нас ёсьць воўк у авечай шкуры...
Ів а н о ў с к і. Так, але я ваўка гэтага ўжо выкрыў, цяпер ён ня 

страшны... Хе-хе-хе! Лоўка! (3 іабінэту чуцен тэлефонны званок) 
Серафім Максімавіч, паслухайце!

С а р о к а  (дробненька сьмгецца). Хі-хі-хі. Добра, добра. Н-да...н-да... 
(Хутка ідзе).

А нтось! Гідра!
А лесь. Якая там гідра, контра... дый годзі.
А н тось . Гэта ня то, што на фронце, бы ў лоб .. (Успамінае). Па, 

мятаю, брацішачкі, яшчэ пры Леніну было... (Паўза) Э-эх, ніколі не 
забуду, як наш крэйсэр „М аяк“ пад'ехаў да Пецярбургу і па камандзе 
„плі“! стаў біць па Зімнім .. А мітынгі, на кожным бывала гавары 
колькі хочаш... А цяпер, цяпер рэглямэнт, дый слоў нешта не хапае...

С іл ін . I тут ня соладка было: немцы, белапалякі...
Хаім. А потым „бацькі“ розныя... Зьдзекі... (Паўза). Гвалтаваньне...
А лесь. Ха-ха-ха! Здаецца, і тваю Лэю...
Х аім . Маўчы, гад!
А л есь  (напал')хана). Маўчу, маўчу, я толькі так, як факт, бо 

факт—упартая рэч... (Зласьліва). Хочаш, ня хочаш...
С а р о к а  (выходзіць з іабінэту. Званок). Н-да... н-да. . (Зноў ідзе да 

тэлефону).
Ів а н о ў с к і. Я таксама не сядзеў, паклаўшы рукі... (Паўза) У Пе- 

цярбурзе організавалася перадавая частка сялянска-работніцкае клясы, 
сьвядомая (падкрэсьлівае) крывічанская інтэлігенцыя, якая паставіла 
сваёй мэтаю змагацца за Беларусь...

А см а л о ў с к і. Якую? Кажыце, бо я добра памятаю, за якую Бе- 
ларусь змагалася (падкрэсьлівае) сьвядомая крывічанская інтэлігенцыя...

Ів а н о ў с к і  (зусім не рэаіуе на словы Асмалоўскаіа). А вынік: 
Савецкая Беларусь пад Чырвоным Сьцягам, і ўсё дзякуючы...
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А с м а л о ў с к і (перарывае). Хочаце сказаць, крывічанскай інтэлі- 
генцыі... (Гоман).

Г аласы . Ого! Лоўка падтасоўвае! А колькі рабочых беларусоў 
перабіта!

Ів а н о ў с к і Дзе тыя ў нас рабочыя?..
Р а б о ч ы  А колькі павешана, растрэлена рабочых-палякаў, яўрэяў, 

якія ішлі пад сьцягам РЭКАПЭ!
Ів а н о ў с к і. Эт, якія там рабочыя?. (Сьмяецца). І'эта так званы 

„сельцярскі пролетарыят"...
С іл ін . Вось яно .. (Думае). Мы, значыць, не рабочыя... (Паўза). 

Гм... І, кажаце, рэволюцыю не рабілі?.. Лоўка, лоўка... Ну, адсюль, як 
вынік, і ня ўдзельнічалі ў стварэньні Бэ-эс-эс-эр...

І в а н о ў с к і.  А хіба ўдзельнічалі? Не.
А см ал о ў ск і. Здорава! Значыцца Беларусь Савецкую стварыла не 

рабочая кляса на чале з РКП, а крывічанская інтэлігенцыя... Ха-ха!... 
(Убяіае Сарока).

С а р о к а  (усхвалёван) Звоніць Рык, Шчукін. Н-да... н-да... Поэты 
прыехалі. Н-да... н-да..

Ів а н о ў с к і. Хто? (Усе напружана слухаюць).
С ар о к а . Поэты. Н-да... н-да... Нейкія: Дзічка, Баравы і. . як яго 

(успамінае), ага, ага, Балотны. (Паўза). Акрамя таго, вядомы крывічан- 
скі марксыцкі крытык Хапун Мікола. Н-да... н-да...

А лесь. Уг-га! Што ж гэта за яны, нешта я ня чуў пра іх?
С а р о к а . Вядомыя, вядомыя, сам Шчукін казаў. Н-да... н-да. .
Ів а н о ў с к і. Прыехалі? (Паўза). Ну і добра.
С а р о к а . Казаў. Н-да... н-да...
ів а н о ў с к і  (ілядзіць). Што?
С ар о к а . Казаў...
Ів а н о ў с к і (хвалюецца). Што? (Паўза). Мямліце, нібі тры дні ня еўшы.
С ар о к а . Казаў... Н-да... н-да... сустрэць...
Ів а н о ў с к і (ілядзіць на рабочых, тыя адварачваюцца, нібы не заў- 

важваюць іэтвіа). Гм... (Кусае іубу). Дык вы ўжо, Серафім Максімавіч, 
зрабеце там, ды каб сорамна ня было.

С ар о к а . Ведаеце... трошкі... Н-да... н-да... (Рабочыя паміж сабою 
ўхмыляюцца).

Ів а н о ў с к і  (хітра). А мы, знацца, чакалі іх... Разумееце?
С а р о к а . А-а, так, так... Разумею... Н-да... н-да... (Хутка выходзіць).
А лесь. Ха-ха-ха! Чакаем... Каб Купала ці Колас, тых дык і ча- 

каць можна.
А с м а л о ў с к і. Э, дык пакуль ня позна. (Паўза). Таварышы! (Усе 

слухаюць). Колектыўшчыкі трактар прывезьлі.
Г ал асы . Чулі! Чулі!
А с м а л о ў с к і. Дык вось дырэктар адмаўляецца яго рамантаваць.
С іл ін . Чаму?
Ів а н о ў с к і. Няма чым, вось чаму...
А н то сь . Лжэ!

48



КАЧАГАРЫ

Ів а н о ў с к і. Вы ня вельмі, глядзеце ў мяне... (Готан).
А с м а л о ў с к і. А вы ня пужайце.
Х аім . Трэба бьіло-б іх падтрымаць, бо іначай з гэтага колектыву 

застануцца рожкі ды н ож кі..
А с м а л о ў с к і. Вось, то-то і яно.
Ів а н о ў с к і. А хто будзе адказваць, калі мы яшчэ горш сапсуем?
А с м а л о ў с к і. Ага... Значыць вы мелі якоесьці дачыненьне да 

гэтага, калі баіцеся яшчэ горш сапсаваць...
Ів а н о ў с к і (кідаецца да Асмалоўскаіа). Лайдак! Вон адсюль, каб 

і духу твайго ня было!.. Доўга ты яшчэ будзеш кроіць маё сэрца!.. 
(Голіан, хваляваньне, крыкі).

С іл ін Інедае біцца). Што за трасца!.. Здаецца, абудва члены партыі...
Ів а н о ў с к і (нэрвуецца, крычыць). Вон адсюль! Вон! Усе май- 

стэрні ўзбаламуціў!.. Дзяўчыну папсаваў!.. Трактар папсаваў!.. Рамантуй 
ўсё, рамантуйце!..

А с м а л о ў с к і (.холадна). Ну, але, хто псуе, а нам рамантуй... I ад- 
рамантуем, але-ж і вам не паздаровіцца!..

Р а б о ч ы . Дык-жа такі нехта папсаваў...
І в а н о ў с к і.  Ён, ён, далібог ён!..
С іл ін . Годзе! (Паўза). А колектыву трэба дапамагчы.
Г ал асы . Ды ну яго! Самі перабіваемся з хлеба на соль! Што гэта 

з н о ў  кампанія! Давайце возьмем шэфства! А як-жа! Не, дапамагчы трэба.
А лесь. Хай качагары бяруць... Ім гэта да твару...
Р а б о ч ы . Хто? Качагары? Ха-ха ха! Ог сказаў, а бадай цябе!
Д ругі р а б о ч ы . Ну але, што яны ўмеюць!
С іл ін  (ілядзіць у  бок качаіараў), Дык як?
Х аім . Давайце паспрабуем.
С іл ін  (вельмі рад). Так, гуртам дружна, раз за разам, яшчэ ра- 

зок, каб ляцеў іх бажок... да чортавай матары. (Паўза). А тады шмат 
лягчэй будзе, калі мы яго сапхнем з пакуцьця сялянскае хаты, і гэта 
можа зрабіць толькі... э-э, машына і электрычная лямпачка Ільліча, усё 
зробіць.

Ів а н о ў с к і (зласьліва). Думаеце?!
А с м а л о ў с к і. Дый думаць няма чаго, гэта лепшы агітатар. (/дзе ў  

бок качаіараў). Дык хто з намі? (Частка рабочых пайшла за Асмалоўскім, 
некаторыя-ж ня ведаюць, што рабіць, мнуцца, пераступаюць з наіі на 
ноіу).

С ы м он. А ты, Алесь?
А л есь . Я што, вось як Леванід Леванідавіч? Без яго мусіць ні 

чога ня выйдзе.
А н т о с ь . А яшчэ комсамолец, трасца яго матары! (Гоман).
Г а л а с ы . Гнаць! Шкурнікі! Абібокі! (Уваходзяць Сарока, Шчукін, 

Дзічка, Балотны і Хапун Мікола).
Ш чук ін . (Трымаецца разьвязна. Да Іваноускаіа). Што за гармідар!.. 

(Да ўсіх). Ось ведаеце, госьці да нас прыехалі, пазнаёміцца хочуць з 
працаю, умовамі жыцьця і наогул, як мы тут перабіваемся.
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Ів а н о ў с к і. Вельмі прыемна, як я рад, як я рад! (Вітаецца). 
Мы вас даўно ўжо чакаем...

А л есь  (у бок). Даўно!?
Х апун (не дачуўшы). Дафно. Мы трошкі спазьніліся. (Кланяецца). 

Але нічога, нічога: пасьпеем з козамі на торг... (Разілядвае).
Ш чукін . Ну, дык, значыцца, як я сам трохі папісваю, а гэта вам 

мусіць усім вядома, дык дазвольце вас пазнаёміць з маімі гарадзкімі 
сябрамі.

Ів а н о ў с к і. Таварыш Шчукін! Дык...
Ш чукін  (перабівае). Э, пачакайце, пачакайце, дайце, можна ска 

заць, вашаму міністру слова... (Самадавольна сьмяецца).
А лесь. Але, правадыру працоўнага сялянства...
Ш чук ін  (задаволен). Ды ня толькі сялянства, ‘шчэ і рабочых, па- 

колькі я зьяўляюся іх дэпутатам.
А с м а л о ў с к і. Шкада!
Ів а н о ў с к і. Што?
А с м ал о ў ск і. Ды так, нічога, да-рэчы прышлося.
С а р о к а . Н-да... н-да...
Ш чук ін . Шкада, што вы, Асмалоўскі, жывеце на белым сьвеце... 

але нічога ня зробіш, прырода маці.
А с м а л о ў с к і. Ну так, толькі яна вінна ў тым, што вы міністр...
Ів а н о ў с к і. Годзі! Бо... дрэнна прыдзецца. (Сярод рабочых незда- 

вальненьне).
Г олас . Толькі ня пужайце! Не баімося!
С іл ін . Трохі зазналіся, ня добра. (Поэты мала прыслухоўваюцца 

да разлювы , важна ходзяць, занатоўваюць нешта ў  блёк-ноты).
Р а б о ч ы . Забыліся, хто выбіраў.
Д з іч к а  (чытае Хапуну). Неяк дзіка кругом,

Някультурнасьць пануе,
І прасьвету ніяк ня відаць...

Х апун (мноіазначна). Нічоха! Толькі з марксыцкага боку гроха, 
але нічоха, нічоха... Наохул ты, Дзічка, талент, таленафіты, таленафі- 
ты... Рыфмы няма, але ты наогул, нафатар...

Б а л о т н ы . А ў мяне? (Чытае). І шуміць і гудзе,
Нібы дожджык ідзе.
Калі-ж нашай бядзе 
Ды канец прыдзе.

Х апун. О! (Да ўсіх). Балотны, сапраўды самабытны поэт, рыфма...
А л е с ь  (перарывае). Але зьместу няма. Адным словам: ні складу, 

ні ладу, пацалуй... гарбуз. (Сьмех).
Б а р ав ы . А ў мяне?
! а л ас ы . Чытай! Паслухаем! Чытай!
Б а р а в ы  (чытае). Гэй, пролетар,

На барацьбу!
Цягні ў колектыў 
Усю галыцьбу!

■ ш н ш н ш н а а н н н н н н ш н і і. г у р с к і
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А л ееь . О, гэта зусім другі гатунак!
Х апун . Гм... Калі падыходзіць з марксыцкага пункту погляду, 

дык голая фразэолёгія!.. Што такое мастацкі гфор?..
Б а р а в ы  (перабівае). Дык пачакайце, у мяне яшчэ ёсьць. (Хоча 

чытаць).
Х апун (перабівае Баравоіа). Мастацкі тфор будзе зброяй пролета- 

рыяту толькі тады, калі ён будзе мастацкім, калі ён будзе організоў- 
ваць пачуцьці чытача, о! (Паднімае ўверх палец).

А н т о с ь  {да Баравоіа). Братка, кінь ты гэтым займацца. Лепей 
вось трактар адрамантуем, капусту паможам садзіць гэтай галыцьбе, 
дык будзе больш карысьці.

Б а р а в ы . Яно мо‘ і праўда?
А с м а л о ў с к і. О, не! Вы, таварыш, павінны пісаць, але не забы- 

вайце галоўнага—-органічнай сувязі з рабочаю клясаю і большай пра- 
цы над сабою... (Пасьля паўзы, да Хапуна). А калі, скажам, адкінуць 
усю вашу марксыцкую фразэолёгію, дык застануцца (падкрэсьяівае) 
подленькія мысьлішкі...

Ш чук ін  (злосна). Я вам забараняю! Вы за гэта адкажаце! Ды гэ- 
та спэцаедзтва! (Цішэй). Ніякае эцікі...

А с м а л о ў с к і. Не кіпяціцеся, таварыш Шчупакоў.
Ш чук ін  (крычыць). Блытаеце: не Шчупакоў, а Шчукін, разуме- 

еце, Мікалай Іванавіч Шчукін!
А лесь. Якая розьніца: ня кіем, дык палкаю...
Ш чук ін . Леванід Леванідавіч!—ды гэта чорт ведае што такое.
Ів а н о ў с к і  (паціскае плячылга). А хіба я...
А лесь . Нельга, дзядзечка, нельга, пакуль самакрытыка, выклад- 

вай ўсё—і годзі.
Ів а н о ў с к і. Ды ну яе... Жыць нельга, кожны смаркач лезе з сва- 

ёю самакрытыкаю. І калі яна скончыцца гэтая навала...
Х аім  (холадна). Ніколі.
А с м а л о ў с к і. Яшчэ як сьлед не распачалі, а вы ўжо канчаць 

хочаце...
С іл ін . Рана. Рана. (Уваходзіць Сулькіна з Груняю, чуе апошнія 

словы).
С у л ь к ін а  (іаворыць бойка). Чаго там рана, як раз у час.
А л есь  (у бок). От будзе, дык будзе, трэба ўцякаць. {/дзе да 

дзьвярэй).
С у л ь к ін а  (шпарка ідзе да Асліалоўскаіа). Дык што гэта? (Паказ- 

вае на Груню).
А с м а л о ў с к і. Фаня!
С у л ьк ін а . Кінь! У Фані мусіць ня пытаўся! (Усе напружана слу- 

хаюць).
А лесь  (нясьмела). Нібы хто аб гэтым пытаецца...
С у л ь к ін а . А ты маўчы!—жаба. (Сьмех).
А лесь. От баба, дык баба! {Груня асьцярожна выходзіць).
А н тось . Адным словам, бой-баба.
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С у л ь к ін а . Баба, баба, як вам ня сорамна.
С іл ін . Чаго?
С у л ьк ін а . Та-аго, што прыдзецца алімэнты плаціць за бабіну 

спадніцу...
А с м а л о ў с к і. Гілаціць грэба, а л е . каму, дык яшчэ трэба вы- 

сьветліць.
С у л ь к ін а . Высьветліць, высьветліць: высьветлена і праверана...
А с м а л о ў с к і. Але ня зусім добра.
Ів а н о ў с к і .  Не, тут ня ўвільнеш.
С а р о к а . Дый і я тое кажу. Н-да... н-да...
Ш чук ін . Ох-ох-ох! Усыпаўся! Ах-ха-ха!
Р а б о ч ы . Так, так яго, хай ня блудзіць!
С у л ь к ін а  (аілядае ўсіх). Ды мо‘?.. А хто яго ведае?
А с м а л о ў с к і. Фанечка, ну разумееш ты ці не, я тут ня пры чым.
С у л ь к ін а  (хоча быць строгай). На хітрыкі! Э, не! Мяне гэтым 

ня возьмеш! (Жаласьліва)... Усе вы мужчыны гадкія, як толькі... (Устра- 
пянулася). Вось што, прыдзеш да мяне з ёю, у жанаддзел! Груня, 
ты чуеш? (Глядзіць). Куды яна дзелася?

А л есь . Ха-ха-ха! Ось яно, жаночае сэрца!
С ы м он . Але, пстрык, пстрык і гатова. Гэта-ж і мая старая так- 

сама..
А с м а л о ў с к і. Фанечка, даю табе слова, што нічога ня меў.
С у л ь к ін а . Ня веру, ня веру! Ой, ой! (Схвацілася за бок). Мо 

і мне гэта скажаш. (Праз сьлёзы). Усе вы такія... гадкія... абы...
С а р о к а . Н-да... н-да...
С у л ьк ін а  (плача). Абы дарваліся... (Усе зьдзіўлена ілядзяць). Ча- 

го вы, асталопы?.. (Пабеіла).
А см алоўск і. Фаня!.. Фанечка!.. (Пабеі за ёю).

А б р а з о к III.
К ватэра Ш чукіна. С тол. Крэслы. Канапа. Гіортрэты правадыроў рэволюцыі, па- 

між імі портрэт Ш чукіна. Ш афа з  кніжкамі.

Я ніна (адна). Нешта-ж майго шчупака доўга няма. (Паўза). Ну 
і добра, а то заўсёды нібы ў карчме. (Злосна). Мужыччо, хам‘ё пра- 
клятае! (Ходзіць). О, матка боска, чэнстохоўска! (Паўза). Мой мілы 
край, край пекнаты, праз цябе я... (Звоніць тэлефон). Алё. Слухаю, 
слухаю. Шчукіна? А-а, гэта ты,—у такім разе слухае Яніна Катар... 
Цо? Падслухваюць? Хто? (Вешае трубку, бяжыць, хеатае папяроску, 
закурвае). О, богі!.. пан Езус!.. (Глядзіць на портрэты). У, праклятыя 
азіяты!.. (Кідае недакураную паняроску, хватае ,,Праўду“). Ну і будзе, 
будзе (стукае наіамі) мяжа 1772 году!.. (Кідае іазэту). Зараза!.. (Гля- 
дзіць на портрэт Шчукіна). Дурань, дурань, дурніца! Цьфу! (Увахо- 
дзіць Шчукін).

Ш чукін . А-а, Яніна, добры дзень! Каго гэта гы лаеш, журавінач- 
ка мая ненаглядная... (Распранаецца).

Я н ін а  (хітра). Ворагаў нашых...
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ІІІчукін . Якіх? Многа іх у нас, кругом сядзяць, сво...оп. (Абнімае, 
хоча цалаваць).

Я н ін а  (вырываецца). Адчапіся, от назола!..
Ш чук ін  (злосна). Што? (Нэрвуецца). Добра!..
Я ніна (напалохана). Бо чаму-ж гэта ты раней у Рык, а потым... 

потым ты гадкі, гадкі... ( Прыкідваецца, нібы плача).
Ш чукін . Янінка... (Абнімае , цалуе). Любая!.. Вужака!..
Я н ін а  (сьмяецца). Мікалайка, мой дурненькі...
Ш чук ін  (ілядзіць на іазэту, мноіазначна). Тэ-экс!..
Яніна. Ты што, шчупачок мой даражэнькі?..
Ш чукін . Ах ты плотачка!.. (абнімае).
Я ніна (вырываецца). Табе толькі адно, усе вы мужчыны, як да- 

рвецеся да спадніцы... Расказаў бы політычныя навіны, ці мо‘ бабе ве- 
даць нельга?!

Ш ч у к ін  (злавіўшы). А, папалася галубка! (Цалуе).
Я ніна. Так: папалася ў нерат, што ні ўзад ні ўперад... Досыць, 

больш ні. ні... (Паўза). Ну, а што ў горадзе новага? Кажуць, хлеб 
па картках, мяса няма. У, гаспадары!..

Ш чук ін  (ходзіць). А лоўка, далібог лоўка. (З а ст а н а в іў ся , паднімае 
іазэту). Няхай цяпер паскачуць, пся-маць іх !. Тысяча семсот семдзе- 
сят другога... На вось, выкусі! (Захапляецца). Яніна, усюды аб гэтым 
гавораць, усім вядома, што сусьветныя акулы задушыць нас хочуць... 
У адчыненай бойцы не ўдалося, дык цяпер жучка падпускаюць, агэн- 
таў пасылаюць, гаго і глкдзі...

Я н ін а  (хітра). І задушаць, калі такія, як Асмалоўскі, будуць 
верхаводзіць.

Ш чук ін . А што?
Я ніна. Ат, другім разам.
ІІІчук ін . Не, не, Януся, кажы: гэта вельмі цікава, цяпер нават 

у партыю пралазяць для таго, каб ізнутры...
Я н іна  (цалуе). Любы мой, які ты добры, якая ў цябе чулая 

душа...
Ш ч у к ін  (задаволен). О, мая радасьць! Ды я, ведаеш ты, цалкам 

адданы табе, дый рэволюцыі... А рэволюцыю гэтую, можна сказаць, 
я на сваіх плячох вынес...

Я н іна. Ведаю (мнецца,ня ведае, з  чаго пачаць), ведаю...
Ш чукін . Ну, ну, хутчэй.
Я ніна (прымае спакойны выіляд, садзіцца на канапе). Дык вось, 

ты чуў пра Груню?
Ш чук ін . А як-жа! Прыгожая дзяўчынка, але мусіць... клёпкі 

не хапае.
Я ніна . Так, сумленная такая, працавітая, ды толькі вось зьдзе- 

куюцца з яе... ,
Ш чук ін . Хто?
Я н ін а . Людзі... (Хітра). Ну ідзі, ідзі, мой міленькі, сюды. (Шчукін 

падыходзіць. садзіцца. Яніна песьціць яю). Мой разумнік!..
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Ш чукін . Хто-ж гэта пасьмеў?
Я ніна. Асмалоўскі,—зяцяжарыла ад яго, і кінуў... А яшчэ кому- 

ніст, гнаць такіх!..
Ш ч у к ін . Ня можа быць, каб качагары дапусьцілі да гэтага.
Я н іна. Ай, кінь ты сваіх качагараў. Ну што яны разумеюць? 

('Паўза). Каб ня было Шчукіных, Іваноўскіх, дык яны перадушыліся-б 
паміж сабою.

Ш ч у к ін . Ды яно, бязумоўна, я раблю вялікую справу, толькі...
Я н ін а  (перарывае). Толькі цябе не даацэньваюць. Табе даўно 

час на месца Чарвякова, у крайнім выпадку яго намесьнікам... (Паўза). 
Ды хіба зразумее гэта хам‘ё, што для рэволюцыі інтэлігенцыя гэта 
ўсё...

Ш чук ін . Эт, які з мяне інтэлігент.
Я ніна (хітра). О, не, ты сапраўды інтэлігент, ты не такі, як 

інш ыя...
Ш чукін . Янінка, ну і люблю-ж я цябе. (Цалуе некалькі раз). 

Вось так, вось так. О!
Я ніна. А я цябе яшчэ больш, дарагі мой Міка. (Выціраецца).
Ш чукін . Як? Я табе?..
Я ніна. Не, не, любы мой, толькі... толькі... (сьмяецца), сьлюнявы 

трохі... Але я цябе кохам, надта моцна кохам... (Абнімае). От, так!..
Ш чук ін . Яніна, хоць і вужака ты, як і кожная з вашага полу, 

але-ж...
Я н ін а  (сьлтецца). Але-ж вам, мужчынам, патрэбны гэтыя вужакі, 

каб пасмактаць вашу кроў, бо іначай вы...
Ш чук ін . Ды яно...
Я н іна  (перорывае). Маўчы ўжо, маўчы, скажы мой міленькі, 

што так.
Ш чук ін . Ды яно так, прырода...
Я н іна. Ну вось бачыш. (Паўза). Я заўсёды гіраўду кажу, а вы, 

маніце, падманьваеце...
Ш ч у к ін  (абурана). Хто маніць? Я маню? Ая-яй, як табе ня 

сорамна гэта казаць. Ды я, іншы раз нават лішняе...
Я н ін а  (хітра). Не, не, ты добры, ого ты ў мяне! (Паўза). Але-ж 

сярод вас (падкрэсьлівае), вашай партыі, ёсьць Асмалоўскія, і многа іх, 
якім абы спадніца; за спадніцу і партыю прададуць. (Ходзіць). Як ён 
пасьмеў!..

Ш чукін  (устае). Так, сярод нас і... навокал нас ёсьць многа 
злыдняў, якія перашкаджаюць нам будавацца, і з імі вельмі цяжка 
весьці барацьбу... (Ходзіць). Пачакай, я да яго дабяруся! Я яму пака- 
жу, па чом фунт ліха! (Бярэцца за тэлефонную трубку).

Я н ін а  (падбяіае). Куды?
Ш чук ін . У райком.
Я ніна. Пачакай, за гэту справу Сулькіна ўзялася.
Ш чукін . Тым лепш. А я перагавару з Чысьцяковым.
Я н іна (дуліае). Ну добра.
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Ш чукін . А яшчэ што ты хацела сказаць?
Я н ін а . Я? (Нэрвуецца). Ага! Міка, трэба хутчэй, боязна, каб яна, 

сам ведаеш, праходу няма!?
Ш чукін . Трэба перавесьці ў другое месца, вось куды толькі?
Я н іна (рада). Так, так. Абавязкова перавесьці. (Цумае). Вось 

куды, дык гэта пытаньне? А-а, здаецца райкому трэба прыбіральшчыца, 
дык ты пагаворыш з сакратаром, добра?

Ш чукін . Добра, добра.
Я ніна . Але-ж ён...
Ш чук ін . Што?
Я ніна. Некі... (Тэлефонны званок).
Ш чукін . Слухаю. Я. Хто? А-а, таварыш Чысьцякоў, а я цябе не 

пазнаў. Што? Так, так, прыехалі. Ну, так. Ясна, ясна. Сёньня-ж іх 
выступленьне, будуць чытаць свае творы. Добра, добра. Зайду. (Вешае 
трубку).

Я ніна. От дурань, чаму-ж ты яму не сказаў.
Ш чукін . Ды так, нешта ён не ў настроі, лепей другім разам.
Я ніна. Адклад ня йдзе на лад...
Ш чукін . Нічога: пасьпяшыш, людзей насьмяшыш...
Я ніна. От бульба беларуская, усё ў вас нібы мокрае гары ц ь..
Ш чук ін . Ха-ха-ха! А ты хто? Амэрыканка з-пад Вільні!
Яніна (злосна). Толькі зубы выскаляць... А каб дапамагчы чала- 

веку, які гібне,—дык не.
Ш чук ін . Нешта ты горача ўзялася.
Я н іна . Я так сабе. (Хітра). Ш када яе, бедная. Пакуль зьбярэшся. 

(Паўза). Ах, а яшчэ комуністыя, абаронпы слабых...
Ш чукін . Ня ўсіх.
Я н ін а .Н у  вядома: братоў, сватоў, каханак...
Ш чук ін . Ды перастань ты! Ду-ду-ду, ду-ду-ду! От піла!
Я н іна (крычыць). Не перастану! Чуеш, не перастану да тых пор, 

пакуль ня зробіш. Сама пайду ў райком.
Ш чукін . Янінка, ну досыць, мілая. Я-ж табе сказаў, што 

перавяду.
Я ніна (хітра). Ну вось, ты ўжо насупіўся. Як табе ня брыдка. 

(Цалуе). Я ведаю, што ты добры. (Паўза). Міка, а што ты мне пры- 
вёз з гораду?

Ш ч у к ін  (дае пакунак). На, будзе добрая сукенка, а галоўнае— 
цёплая.

Я н ін а  (ілядзіць). Мультан? (Кідае). Насі сам. (Прытвараецца нібы 
плача). Досыць задрыпанкаю хадзіць, абрыдла.

Ш чукін . Янінка, чаму ты ў мяне такая несьвядомая. Няўжо ты 
ня ведаешь. што зараз крызіс на крамніну... (Падыходзіць да Яніны). 
Ну сьціхні!

Я ніна. Адыйдзі!
Ш ч у к ін . Янінка, далібог, нічога лепшага не знайшоў. Выдумалі 

нейкія квіткі... Чорт ведае, што такое!..
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Я ніна. Самі вінаваты: ня ўмееце гаспадарку весьці, дык кідайце, 
навошта народ мэнчыць...

Ш чук ін . Ого!
Я н ін а . Толькі брэшаце, а як да справы, дык тпру, не вязеі.. 

Усё абяцанкамі корміце!..
Ш ч у к ін  (крычыць). Досыць! Не дазволю на сваёй тэрыторыі 

контра-рэволюцыю разводзіць!
Я н ін а . Не кіпяцецеся, таварыш Шчукін! Ніякае тут контра-рэво- 

люцыі няма, а рэволюцыя...
Ш чукін . Яніна, як табе ня сорамна?
Я н ін а . Не падабаецца? Гэта заўсёды так, калі кажаш шчырую 

праўду.
Ш ч у к ін . Пляцеш ты сама ня ведаешь што.
Я ніна. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

.Ш чук ін  (зьдзіўлена ілядзіць). Янінка, што за комэдыя?
Я н ін а  (ласкаецца). Мой мілы шчупачок! Ты сапраўды думаеш, 

што твая жонка контру разводзіць?
Ш чукін . Д-ды я ня ведаю, як разумець. Мо‘ і праўда.
Я ніна. Дурненькі, я зьбіраюся ў драмгуртку выступаць, дык 

прабую свае сілы (Паўза). Але я пайду на сцэну толькі тады, калі ня 
будзе там Асмалоўскага. (Цалуе). Разумееш?

Ш чукін . Вось дурная, дык гэта раз плюнуць. Ах, ты мая пло- 
тачка!.. (Абнімае. Стук у  дзьверы).

Я ніна. Уваходзьце! (уваходзяць Раздольны і Чукоўская Ніна).
Р а зд о л ь н ы . Можна-с?
Ш чукін . Калі ласка.
Н ін а  (іаворыць бойка). Маем гонар прадставіцца: Ніна Чукоў- 

ская (кланяецца) і мой колега Раздольны, вядомы куплеціст і сілач. 
Нас ведае ўвесь ЭС-ЭС-ЭС-ЭР.

Р а з д о л ь н ы . Да-с. 1 танцор (адбівае чачотку).
Ш чукін . Што вам трэба?
Р а з д о л ь н ы  (хітра). Выступленьніцэ-с. Выбачайце, але ў вас ні- 

чога не разумеюць у мастацтве. Мы зьяўляемся ісьцінна...
Ш чук ін  (перарывае) Ісьцінна рускімі?!
Р а зд о л ь н ы . Што вы, што вы. Ісьцінна пролетарскімі эстрадні- 

камі. А ваш гэты, як яго...
Н ін а . Асма... Асмалоўскі, ці што...
Я н іна. Зноў ён. Зноў ён напапярок дарогі.
Р а з д о л ь н ы  (да Яніны сьмялей). Ён, ведаеце, нейкі хам, а не 

чалавек.
Я н ін а . Міка, досыць з ім цацкацца.
Н іна. Які з яго старшыня праўленьня, яму сьвіней пасьвіць.
Раздольны. Ізвольце праглядзець водзывы. (Паказвае). Калі ласка. 

Здаецца так? Беларусізуемся, ведаеце...
Ш чукін . Добра, добра. Ёсьць посьпехі.
Р а зд о л ь н ы . Вось чытайце.
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Ш чукін  Але...
Р а з д о л ь н ы . Экхпэрцізу. Калі ласка. (Скача, паказвае некалькі 

прыёмаў барацьбы, Ніна выконвае некалькі сьпееаў).
Я ніна. Цудоўна! Пекната!
Ш чукін . Так, вельмі добра.
Р а зд о л ь н ы  (да Ніны). Клюнула.
Н іна. Як я рада, што знайшліся людзі, якія разумеюць мастацтва.
Ш ч у к ін  (рад). Ну, а як-жа. Я сам гюэт.
Р а з д о л ь н ы  (да Шчукіна). Пісулечку-с.
Ш ч у к ін  (піша, задуліаўся). Выбачайце, які ваш жанр?
Раздольны. Мы, мы...
Н іна. Чырвоныя пролетарскія эстраднікі...
Р а зд о л ь н ы . Акрамя таго, я барэц...
Шчукін. Ага. (Чытае),,... як чырвоных пролетарскіх эстраднікаў і 

барца Раздольнага".
Р а з д о л ь н ы . Велікалепна-с. Дзякую. Здаецца так?. Беларусізу- 

емся, ведаеце... (Уваходзіць Чысьцякоў).
Ч ы с ь ц я к о ў . Добры вечар! (Вітаецца). Ну, дык што там новага? 

Глядзіць на эстраднікаў).
Н іна. А вы, таварыш Шчукін, абязацельна заходзьце. (Расклань- 

ваюцца, выходзяць).
Ш чукін . А як-жа, абавязкова буду.
Ч ы с ь ц я к о ў . Што гэта за яны?
Ш чук ін . Эстраднікі, Дык ты сядай.
Ч ы с ь ц я к о ў  (садзіцца). Чаму-ж гэта ты іх тут прыймаеш?
ІІІчук ін . Прыходзілі скардзіцца на Асмалоўскагя. Ведаешь, за- 

знаўся хлопец.
Ч ы с ь ц я к о ў . Та-ак.
Я ніна. Таварыш Чысьцякоў, можа гарбаты вып‘еце?
Ч ы с ь ц я к о ў . Дзякую, я на хвіліну.
Ш чукін . Янінка, а ты ўсё-ж зрабі там што-небудзь.
Ч ь іс ьц я к о ў . Не, не, няма часу. Дык што-ж, яны выступаюць?
Ш чукін . Але, пасьля твайго дакладу. Трэба трохі павесяліць 

нашу братву, дый самі адпачнем. Табе нішго, як новаму чалавеку, а 
нам,брат, абрыдла сядзець у гэтым балоце, мотаіпна стала. Адна вось 
толькі пацеха, сякія-такія вершыкі пішу.

Ч ы с ь ц я к о ў  (ілядзіць на портрэты). І друкуюць?
Ш чук ін . Дзе ты бачыў. Хацеў зборнік выдаць, дак-жа цяпер 

папяровы крызіс. Адмовілі
Я н ін а . Ды ну вас, куды ні плюнь, дык усё ў крызіс пападаеш.
Ш чукін . А ты ня плюйся, мілая, нічога ня зробіш. ГІрыкра вось 

толькі неяк, для Купалы ці для Коласа дык і папера знаходзіцца, цэ- 
лыя томы выпускаюць. А чым мае вершы горшыя за іх? (Дастае 
сшытак).

Я ніна. Міка, прачытай той, што пра жаб, якія ўсё лета квакаюць, 
спаць не даюць.
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Ш чукін . Добра, добра. (Хоча чытаць).
Ч ы с ь ц я к о ў . Лепей другім разам, ці мо‘ тады, як надрукуеш.
ІІІчук ін  (кладзе сшытак, нездаволена). Ну, няхай будзе так.
Ч ы с ь ц я к о ў . Да-а. (Паўза). Ну, а ў партыйны комітэт заходзіў?
Ш чукін  (хомадна). Пазвалі. (Яніна прыслухоўваецца). Нешта і там, 

брат, непарадкі. Самакрытыка, перасварыліся ўсе... Цікавіліся, як у 
нас тут...

Ч ы с ь ц я к о ў  Што ты ім сказаў?
Ш чук ін . Што я мог сказаць. (Мнецца). Ну, я сказаў, што ты 

толькі прыступіў, а я-ж, сам ведаеш, быў у адпачынку...
Ч ы с ь ц я к о ў . А да адпачынку?
Ш чукін . Да адпачынку? (ДумаеУ Дык было-ж некалькі сходаў. 

Я выступаў, растлумачваў, наогул...
Ч ы с ь ц я к о ў . Та-ак. Ну, а што там у майстэрнях? (Яніна ставіць 

выпіўку і закуску).
Ш чукін . Вось гэта добра, якая ты дагадлівая. (Налівае). Давай 

па кілішачку.
Ч ы с ь ц я к о ў . Дзякую, ня п:ю.
Ш ч у к ін  (ілядзіць на Яніну напужана . Зусім? Манахам ходзіш?
Ч ы с ь ц я к о ў . Сказаць, што ня п‘ю, дык не, але за апошні час у 

рот не бяру.
Ш ч у к ін  (павесялеў). Дый я таксама ня вельмі, але-ж па аднаму 

кілішачку можна. Ну, калі ласка. (Падымае ўверх).
Ч ы с ь ц я к о ў . Не, не, ты пі, а я ня буду. Урач забараніў, лёгкія 

не ў парадку.
Ш чукін . Ну, як хочаш. (Выпівае, закусвае. Яніна прыбірае са 

стала. Тэлефонны званок).
Ч ы с ь ц я к о ў  (падыходзіць да тэлефону). Слухаю. Каго? Катар... 

(Зьдзіўлена ілядзіць).
Я н ін а  (напалохана). Я, я. у мяне катар...
Ч ы с ь ц я к о ў . Адкуль? 3 бальніцы? (Дае трубку Яніне).
Я ніна. Слухаю. 3 бальніцы?.. У мяне катар прайшоў... Не, не, 

потым... (Чысьцякоў і Ш чукін ілядзяць на Яніну). Перадайце. што я 
пазваню. (Вешае трубку). Разумееце, от дурні. Яшчэ раніцаю прасіла 
прынесьці мне парашкоў ад галаўной болі, а яны калі адумаліся... 
(Званок).

Ш чукін . Слухаю. Каго? Тут. (Перадае трубку Чысьцякову).
Ч ы с ь ц я к о ў . Хто звоніць? Сулькіна? Ну? Добра, я зараз прыду. 

Зараз-жа. Так і Шчукін прыдзе. (Вешае трубку).
Ш чукін . Што там такое?
Ч ы с ь ц я к о ў . Ды трэба пагаварыць адносна сельска-гаспадарчых 

майстэрняў, там непарадкаў многа. (Зьбіраецца ісьці). Дык пойдзем за 
адным скрыпам.

Ш чукін . Пойдзем. (Выходзяць).
Я н ін а  (адна). А-я-яй, што цяпер будзе, няўжо правал?.. (Нэр- 

вуецца). Але-ж не, не. не!.. Ня можа быць!.. Ён не дагадаўся, Ну і

дурніца-ж . гэты Цыбульскі! (3акурвае). Што рабіць? Сказаць?—не. 
[Звоніць по тэлефону). Райком. (Спахвацілася). Ой, ой, ня туды. (Вешае 
трубку). Што са мной робіцца? (Храбрыцца). О не, Катаржыцкую ня 
так лёгка ўзяць! Чысьцякоў, Чысьцякоў, падумаеш, якая птушка? Глуп- 
ства, пане дабрадзею, не такіх бралі!. (Умоўны стук у  дзьверы). Нашы. 
Проша. (Уваходзіць Груня).

Г рун я . Можна? Гы-гы-гы.
Я н іна (вітаецца). Ну, ну, мілая, сьмялей. Малайчына ты.
Груня (аілядаецца круюм, бяжыць, бярэ пагяросу, закурвае). Я не 

магу, я не магу! Закруцілася, увайшла ў роль, нібы акторка ў п‘есе, 
і адчуваю, што з кожным днём я раблюся дурнейш аю ..

Я н ін а  (заспакойвае). Ты гэрой, калі ты і надалей будзеш так 
трымацца, дык...

Г р у н я  (перарывае). Ды ну вас. не магу болей, не магу!..
Я н іна . Як ты сьмееш?.. [Кусае іубу). Полька, якая любіць сваю 

айчызну, ня можа гэтага казаць!..
Г р у н я . Полька, полька... Сама нябось прыстроілася, мае мужа... 

А мяне дурніцаю зрабілі... Зацяжарыла?! Ха-ха-ха! Чаго добрага, яшчэ 
ў бальніцу паложыце...

Я н іна (цьвёрда). Так. Прыдзецца паляжаць, дзён са тры. 3 Цы- 
бульскім ужо ўмовіліся. Заўтра ён чакае.

Г руня. Аборт. Ха-ха-ха!
Я н ін а . Атрымаем ад яго адпаведную спраўку і за працу...
Г р у н я . Ку-ды?
Я ніна. У райком. Прыбіральшчыцаю. Будзеш хадзіць у школу, 

паразумнееш... (Паўза). Прыстроішся, да Чысьцякова.
Г руня. А я хачу...
Я н ін а  (перарывае). Не, не. мілая, гэта ўжо вырашана.
Г р у н я . Ха-ха-ха! Вырашана... (Паўза). А я хачу застацца там, 

працаваць з качагарамі, яны такія добрыя.
Я н ін а . Не, не, з Асмалоўскім цябе не заставім,— нельга.
Г руня. А я гэтага хачу. Я яго...
Я ніна. Што? (Стук у  дзьверы). Вазьмі сябе ў рукі, чуеш. (Бяжыць, 

адчыняе дзьверы, уваходзіць Сулькіна).
С у л ь к ін а . Добры вечар, таварышы! ( а Груні). А я цябе шукаю.
Груня. Гы-гы-гы. Я тут. Вой, вой, вой!.. (Хватаецца за бок).
Я н ін а (задаволена). Яна ў нас маладзец. Вучыцца хоча.
С у л ьк ін а . Гэта добра. (Падыходзіць, сьціскае за оуку, Груня кры- 

віцца). Як-жа гэта здарылася?...
Г рун я. Ня ведаю, так людзі... Гы-гы-гы.
С у л ь к ін а . Людзі, людзі, сама мусіць навязалася...
Я н іна  (зласьліва). Ды ад Асмалоўскага...
Груня. Ня праўда, добры ён.
Я н іна (сурова паілядзела).
С у л ь к ін а  (здаецца, разарвала-б Груню). Добры, добры..
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Я ніна (хітра). Таварыш Сулькіна, а што каб вы за яе ўзяліся, 
можа-б навучылі вуму-розуму

С у л ь к ін а  (аўладала сабою). Дык вось зараз мы вырашылі ўзяць 
цябе ў райком.

Я н ін а  (паціху да Сулькінай). А як з дзіцянём, навошга ёй яно, 
што яна будзе з ім рабіць?!

С у л ь к ін а . Ня ведаю, ня ведаю.
Я н ін а . Можа?..
С у л ь к ін а  ( чуць устрымліваецы). Рабеце, як хочаце...
Я ніна. Добра.
С у л ь к ін а  (ня ўстрымалася, праз сьлёзы). Э-эх, жыцьцё чалавечае! 

Ці ня лепей быць сьляпым, каб ня бачыць нічога?! Кахала, верыла, 
лічыла яго лепшым таварышом, а ён... (Плача, аж усхліпвае).

Я ніна. Ды што казаць, здрадзіў вам, дый клясе рабочай-сялян- 
скай (паілядзела на Груню), а гэта яшчэ горш...

Г р у н я . Гы-гы-гы. Таварыш Сулькіна, сьціхніце.
Я н ін а  (заспакойвае). Так, так, перастаньце, усё ўціхамірыцца, 

перамелецца, мука будзе...
С у л ь к ін а  (усхватваецца). Ну, добра! Перамялю! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! 

Так, так, мука будзе добрая!.. Ха-ха-ха!..
Г рун я (напалохана). Заспакойцеся, таварыш Сулькіна, у вас-жа 

дзіцянё—нельга так.
С у л ь к ін а . Дык і ў вас-жа таксама... (Глядзіць у  вочы). Добра 

паглядзім, чыё будзе лепшае!..
Г р у н я . Ды не, гы-гы-гы. Маё пад аборт...
С у л ьк ін а . О, не, павінна жыць! . Паглядзім, чыё будзе лепшае!!! 

(Кідаецца ў  обмарак).

З а с л о н а .

(Працяі будзе).



і*і, Хведаровіч

контрасты
Д араю м у таварышу Т Азарко

Таварышы!
Моладасьць кіпіць настроем.

Кожнае слова 
Бяру я з бою.
Нэрвы драньцьвеюць такою парою.
Жылы і каморкі 
Наліваюцца кроўю.
Хочацца кінуцца 
У бойку рашуча,
Ўрэзацца куляй 
Ў бар'ер перашкодаў.
Кожнага атаму 
Ярасьць і жывучасьць 
Агульнаму імкненьню 
Аддаць ня шкода.
Тавйрышы!

Гляньце: жыцьцё навокал,
Чуеце стукат 
Яго пульсацыі.
Гэта эпоха нясе ненарокам 
Творчай магутнасьці?
Кондэнсацыю.
Пульсу ўдары 
Сугучны настрою,
Рытмы ў гірацы—
Зьяднаны, адзіны.
Гляньце, наліваецца 
Электрычнаю кроўю 
Ненасытнае цела



М. ХВЕДАРОВІЧ

Мае краіны.
Гляньце, як крышыць 
Яна бар'еры 
Ўсякай нікчэмнасьці 
Сталёвым крокам.
Поўная еднасьць 
Магутнае веры 
Насычана рухам 
Электрычнага току.
Чуеце!—

Сэрца з імкненьнем разам. 
Чуйце, як пульсы 
і рытмы сугучны.
Цьвёрдая апора—
— Энэргіі база,
Паверх бар'ераў 
Перашкод і кручаў.
Веру і крочу 
3 эпохай разам,
Рынуся ў працу,
Дзе больш небясьпекі.
Лепш у бяздоньне 
Зваліцца потарч,
Як чыкільгаць 
У жыцьці калекай.
Лепш загартуем 
Жыцьцё навальніцай,
Порахам,
Дымам,
Запалам 
І громам.
Будзем за справу 
Адважна біцца,
Ворага зубамі 
Душыць за горла.
Будзем ісьці,
Падымацца і падаць,
Крочыць, паўзьці 

І ў атаку бегчы.



тэмпы — КОНТРАСТЫ

Каб чуць перамогі 
Салодкую радасьць,
Удзел каб адчулі 
Зрубцаваныя плечы.
Таварышы!

Гляньце—жыцьцё навокал! 
Чуеце стукат 
Яго пульсацыі?
Гэта эпоха 
Нясе ненарокам 
Творчай магутнасьці 
Кондэнсацыю.
Каб пульсы

Сугучны былі настрою, 
Каб рытмы у песьні 
Былі адзіныя,
Гляньце, наліваецца 
Электрычнаю кроўю 
Ненасытнае цела 
Мае краіны!



Золата песеннай улады 
ў дзікай стэповай красе 
гэта найвысшая радасьць,

творчай
мэлёдыі

сеў...

Людзкай сымфоніяй працы, 
смагай празрыстых крыніц 
творыцца велік палацу, 
горы схіляюцца ніц...

Нікне ў стэповых глыбінях 
хмельная моц барацьбы... 
Пунсам красуюць віргіні, 
ўсходзіць паданьнямі быль.

І у бясплодных нізінах 
буйна народжана зноў: 
скораны стэпы машынай, 
сілай жалезных сланоў.

У рытме кіргіскае песьні 
рушыць зямлю кетмень— 
насып высока ўзьнесьлі 
чорнай пахучай пенай.

Крышаць угіартыя скалы 
бронзай напружаных рук, 
сілай адвечнай мэталю

ў чоткіх
разьмерных

рухах.

Глыбяц прадонныя
сгудні 

з гор вадзяныя ніты... 
ўсходні, гарачы палудзень



Т У Р К С ІБ  —  ■■■ІНІНІіІ—  ІІЦ і— Н— І

ў фарбах
ажыў

залатых.

Нікнуць бясплодныя
далі

смуглай стэповай сям'і, 
гімн жыватворчае

хвалі

горда Турксіб
стаіў...

У цёмна-лілёвым цюрбане 
прыдзе ліпнёвая ноч, 
з пылам спрадвечных

буранаў

далей на поўнач пакрочыць.
Ў лёгкасьці стройнай

жанчыны 
схіляць на кошмы стан. 
Хмельны кумыс прыадчыніць 
ўладны Турксібу

каран.
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Сымон Хурсік

Чорны шост
(Аповесьць).

(ГІрацт).

VIII.

— Дурная ты баба, калі хацела чуць,—узрушана саркастычна ска- 
заў стары Карэцкі, павярнуўшыся на ложку тварам на хату,—пляцеш 
нешга, як дурань лапці.

Ты ўжо як пляцеш, бародаўка лахматая!— агрызнулася пакрыў- 
джаная Карэцкая,—калі такі разумны, дык сам і рабі, што хочаш... 
Ажані на батрачцы. Будзе льга паказацца ў людзі. Усюды прымуць, 
за людзей палічаць.

Карэцкі нэрвова страпянуўся, усхапіўся з пасьцелі, сеў, спусьціўшы 
ўніз крывенькія, бы качарэжкі, ногі.

— Малайчына ты ў мяне. Дапільнааала сына, давяла... А цяпер на 
мяне ўсё валіш... Ш то-ж вы думаеце—я з-за вас у труну ашалеўшы па- 
лезу?! Паздыхаеце вы, покуль дачакаецеся!.. Падпалю будынкі, пылам 
пушчу ўсё, калі на рызыку пойдзе. Зраблюся бесхацінцам і вас па сьве- 
це старцамі пушчу, а езьдзіць па сабе не дазволю... Вось як... Сволач 
валацужная.

— Што?!. Опаліш?!. Пусьціш старцамі?!.—сурова запытала Карэц- 
кая. Схапіла ў качарэжніку чапялу ды ваяўніча рынулася да мужа.

— Галаву сатну гаду, абязьзяну дурному! Абзавіся ты мне хоць 
адзіным слоўкам, дык і ня пікнеш!..

Але калі ўбачыла, што муж ад перапалоху аж да самых каленак 
барадою прыпаў і над галавою папярэдліва прыўзьняў сухія і вострыя, 
нібы восьці, рукі з растапыранымі пальцамі—зьнізіла тон і жалезны 
канец чапялы апусьціла да зямлі.

— Калі ты мне яе з хаты ня выправадзіш, дык я і цябе разам з ёю 
вытуру...— сказала крыху цішэй, аднак усё-ж яшчэ досыць сурова.

Карэцкі тыркнуў пальцам у бародаўку, ціха прахныкаў зьніштожа- 
ным малітоўным галаском:

— Божа мой, сьвятым вяліканьнем... Ці дасі ты мне хоть кропельку 
спакою?.. Ш то-ж я магу зрабіць? А? Што я магу?..

Карэцкая ўсхвалявана кінула ў качарэжнік чапялу. Прысела каля 
стала на табурэт.
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ЧОРНЫ м о с т

— Яшчэ і дзіця гэта... Хоць ты задушыся...
— Я табе казаў,—махнуў пальцам над пераносьсем Карэцкі,—як 

даставала, трэба было паціснуць і ўсё ту г: ня жьшое-ня жывое... і асі1- 
навы кол на тым... Але што-ж... спакон веку баба!.. А цяпер—кеньдзіся... 
Ды чорт ведае, што яшчэ будзе...

— А няхай бы ты забіў... Як спала яна... Дык дзе там—назад!,.
— ііасьля нязручна было. Гвалту нарабіла-б.... А вось табе— саыы 

раз быў... Але вядома— ахламон доўгавалосы.
Карэцкая паднесла да твару ражок хусты, злосна захліпала.
— Божа мой, дакуль-жа ён будзе мяне сушыць, назола гэтая... 

А калі-ж гэта божухна мне сьмертнуху прышлеі'..
Карэцкі ўздрыгануўся, саскочыў з ложку.
— Каб хоць не пачуў хто-небудзь,—зьлякана падумаў ён, і, па- 

дышоўшы да жонкі, сказаў:
— А ты і плакаць ужо... Кінь... Чаго ты?..
— А няхай цябе ванцак кіне,—яшчэ болей узрушылася Карэцкая, 

адвярнуўшыся ад мужа ды выцінаючы, бы старыя дзьверы, дзікія 
прарэзьлівыя піскі.

Карэцкі ступіў крокі два назад, прыкідліва-малітоўна перахрысь- 
ціўся.

— Сьвятым вяліканьнем гэткая лаянка,— смутна праказаў ён, со- 
чачы за жонкаю, ці хутка адпусьціцца яна. Жонка, аднак, заставалася 
цьвёрдаю і непарушнаю, бы камень.

— Ну, Ліпа, пшапрашам,—рагггам нізка схіліўся Карэцкі перад 
жонкаю, коратка нясьмела пацалаваў у руку,—пшапрашам... Кінь-жа, 
кінь, а то яшчэ людзі надойдуць.

Карэцкая абцёрла ражком хусты бліскучы тлусты твар, разоў 
колькі хліпнула яшчэ, супакоілася.

Карэцкі радасна дзыбануўся. Прысеў на крэсла насупроць жонкі 
ды, павінаватаму пацепваючы плячыма, таемна запытаў:

— Гутарка-гутаркай, але што рабіць? Доўга ў старой хаце яе не 
пратрымаеш... Ды яшчэ з дзіцём?..

— Сьмешны ты які,—звысоку ўсьміхнулася Карэцкая,—перш ад 
усяго трэба ад дзіцяці пазбавіцца, а там усё—глупства...

Карэцкі неспакойна крутнуўся на крэсьле, напоўніўшы на момант 
усю хату дрыўляным енкам.

— Ды вядома-ж, што дзіця, але як ад яго пазбавіцца, якім чынам?
Карэцкая паправіла на галаве хусту, цяжка ўздыхнула, сказала:
— Не выпускаць з тае хаты, націснуць на Арыну. Адно з двух: 

ці само дзіця зойдзецца, ці можа як-небудзь удасца і іншым парадкам 
яго згойшаць...

Карэцкі ўздыхнуў, жвава засупярэчыў.
— Някемкая ты баба... Ці-ж табе дапусьціць маці, каб дзіця ў яе 

на руках зьмерзла?..
— Ну дык тады хіба ўкрасьці ад яе?..
Карэцкі сумнявальна і безнадзейна махнуў рукою.
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— Але што выйдзе, калі яна гвалту наробіць, данясе ў міліцыю?
— Не данясе... Няхай толькі Стась крышку мякчэй з ёю абой- 

дзецца...
— А пасьля?—недаўменна і разам з тым злосна запытаў Карэцкі.
— Пасьля памінай чым звалі,—адказала ўпэўнена Карэцкая, по- 

рачы відэльцам бялюсенькі з узорамі новы абрус,—хто ёй веры пасьля 
дасьць?.. Кожны скажа, што па злосьці чаўпе... Мала, што магло паміж 
намі быць...

Замест адказу ці супярэчаньня Карэцкі пачаў пільна абгрызаць на 
пальцах ногці.

— Сёньня-ж увечары выпраівіць яе гуляць,—разьвінала свой плян 
Карэцкая,—а вы за малое—і сьлед прастыў..

Карэцкі пабялеў, сьціснуўся. Па хвіліне прашаптаў дрыжачым нэр- 
вовым голасам:

— Як сабе хочаце: біце альбо ня біце, а я тут ні пры чым... Хай 
пан Езус... Такое сьвята...

Карэцкая страпянулася і пасьля зьняможліва суцішылася.
— Вядомая справа—‘вялікі грэх... Але што-ж рабіць?—наморшчы- 

ла яна лоб так, як гэта часам робяць людзі, якім прыходзіцца думаць 
цяжкія думы:—і тое дзіця, і тое дзіця. Адно—вялікае, а другое— ма- 
лое... Але каб з-за мужыка шляхціц згінуў—дзе гэтак водзіцца.

— Сёньняшнім днём я дзіцяці біць ня буду,—сурова прамовіў 
Карэцкі,—хочаце—біце.

— Дык я тады буду біць?—узрушана гукнула Карэцкая, кінуўшы 
на мужа маланкавы погляд. Раптам страпянулася і амаль што аслу- 
пянела ад жаху. Карэцкі таксама застыў у аднэй позе, якая выражала 
адначасова і зьдзіўленьне і сьмяротны перапуд.

— Каго забіць?—пракаціўся па хаце зычны голас.
На парозе стаяла суседняя служанка Хадора і зьдзіўлена глядзела 

на змоўнікаў.
— Гэта мы талкуем, калі сьвінку біць,—нарэшце, аправілася крыху 

ад перапалоху Карэцкая,— сала зусім вышла, а тут хутка на поле 
паедуць...

Карэцкі маўчаў і толькі зьлякана варушыў дрыжачымі пальцамі 
на пераносьсі бародаўку. Хадора стаяла ў парозе, пераступаючы з нагі 
на нагу, кідала ў бакі кароткія зіркі, быццам ня цямячы, дзе яна апы- 
нулася і што з  ёю робіцца.

ГІачала Карэцкая.
— Дык ці гэта ўжо і ты выраклася бога?—дапікліва запытала яна 

ў Хадоры.
Хадора страпянулася ад нечаканасьці запытаньня, спопараску пра- 

мовіла:
— Пан Езус з мартвых устаў... Гэта-ж я зусім забылася.
— На векі аман,—адказалі ў адзін голас абое Карэцкія.
Хадора саромліва мялася, спрабавала апраўдвацца:
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— Зусім з галавы вылецела, што сёньня вялікдзень.
— Грэх забывацца,—уздыхнуў Карэцкі, умешваючыся ў гутар«- 

ку.—Ну, але цяпер усе маладыя такімі парабіліся. Сьвет дагары нагамі 
перакруціўся. Як гэта бедная зямелька носіць толькі!—Казалі даўней 
людзі,—падмяніла мужа Карэцкая, звысоку пазіраючы на Хадору, нібы 
на істоту зусім іншага, чым яна сама, ніжэйшага гатуяку,—прыдзе на 
зямлю антыхрыст, шатан... Будзе на людзей клеймы, пячаткі ставіць... 
Так зьмяшае ўсё, што свой свайго не спазнае... Вось яно і ёсьць гэта 
самае. Усе пашлі к  чорту ў лапы...

— Чаго ты баішся?—дапікліва ўсьміхнуўся Карэцкі, робячы з са- 
масею-мультану папяросу.—Пекла хопіць на ўсіх, зьмесьцяцца...

— Ах, хто цяпер стане ў пекла верыць,—нясьмела засупярэчыла 
Хадора,— ніхто ня верыць, у каго ні папытай.

— А што-ж бы нячыстай сіле было рабіць, каб ня было грэшні- 
каў,— ганарова кінула Карэцкая, ня гледзячы на Хадору,—пануе анты- 
хрыст, сее спакусу, цешыцца.

— Але-ж ніхто ня верыць цяпер ў гэта,—крыху пасьмялела Хадора, 
ступіўшы крокі два на сярэдзіну хаты,—па ўсіх вёсках... Хіба толькі 
старэнькія людзі...

Падышла да сьцяны ды пачала разглядаць чырвоны папяровы круг, 
што мікалаеўскай салдацкаю пячаткаю ліпеў каля абразоў, выпускаючы 
з свайго асяродку ва ўсе бакі роўныя тонкія складкі, падобныя да 
складак гармоніка.

— Дзе вы гэта купілі?—запытала Хадора.—Цяпер мала ўжо дзе і 
відаць такія рэчы.

— Гэта стары надась у мястэчку дастаў,—адказала Карэцкая.
Паглядзела ўсьлед за гэтым дапытліва на Хадору, працадзіла асьця-

рожна праз зубы:
— Дык у цябе можа якая патрэба ёсьць, ці так пагуляць прышла?
Хадора, ня зрываючы з месца ног, усім тулавам павярнулася ў бок

Карэцкай, павольна пераводзячы погляд з папяровай кветкі на гаспа- 
дыню хаты.

— Гэта я думала, што Арына дома',—сказала яна спакойна,— 
мусіць, пашла недзе...

— Сёньня чуць сьвет устала і да сястры пабегла,—дрыжачым гола- 
сам адказала Карэцкая,—што мьт ні сунімалі яе, дык дзе там, як 
стаеньніца якая.

Карэцкі ўзрушана зарыпеў старым крэслам, мармочачы штосьці 
сабе пад нос ды рухаючы ў паветры рукою, нібы адганяючы ад 
сябе мух.

— А чаму-ж яна гамашаў сваіх не абула?—зьдзівілася Хадора,- 
ў чым-жа яна пашла?

— Як?.. У сваіх гамашах, у жоўтых,—схлусіла Карэцкая.
Дык яе-ж жоўтыя гамашы вэнь пад ложкам стаяць?

69



тяя СЫМОН ХУРСІК

Карэцкая стрыганула вачыма ў бок ложку, дзе звычайна стаяў 
абутак Арыны, і твар яе раптам зрабіўся густа-ружовым, на носе за- 
блішчэлі кропелькі поту. Карэцкі-ж, апусьціўшы ўніз ацяжалелыя рукі, 
памутнелым поглядам вусьцішна пазіраў на Хадору, нібы чакаючы 
ўдару маланкі.

— А калі-ж яна вернецца?—хітравата запытала па хвіліне Хадора, 
углядаючыся ў Карэцкую пранікліаымі прыжмуранымі вачыма.

— Хто-ж яе ведае,—зьніштожана адказала Карэцкая.
— Во і кофтачка новая на сьценцы вісіць,—-ізноў лачала сумня- 

вацца Хадора,—і чаго-ж яна пашла да сястры?
— А ліха яе ведае,—нястрывала сыкнула раптам Карэцкая,— 

круціць сьветам... Можа бог дасьць і галаву хутка скруціць!
— Цяперашнім сьветам служанак мець— гэта згуба ды толькі,— 

забурчэў узрушаны Карэцкі, паднімаючыся з крэсла ды пераходзячы 
на ложак.

— Пэўне-ж, ды калі яшчэ ў гаспадароў сын малады ды прыгожы— 
тады сапраўдная згуба,—нечакана востра ўдарыла Хадора,—згуба 
тады...

Вёртка крутнулася на крывых абцасах падношаных жоўтых га- 
машаў, шмыгнула за дзьверы.

Балотнаю дрыгвою страсянулася Карэцкая. Вачыма ўтаропілася ў 
вакно. Раптам спляснула рукамі і голасна крыкнула, быццам яе 
хтосьці нечакана ўдарыў.

— Што?— прашаптаў амярцьвелымі губамі Карэцкі.
— Стаіць... Пазірае...—ледзьве прамовіла Карэцкая. Няўпэўненай 

хадою да вакна падышоў Карэцкі.
— Пашла... Няўжо бачыла?..—Хрысьцячыся ціха зашаптала пацеры 

Карэцкая.
— Што-ж цяпер будзе?!—нарэшце, анямелая ад жаху запытала 

яна ў мужа.
— Будзе ўсё, што я захачу!..— раптам зьбянтэжана закрычаў у ад- 

каз жонцы Карэцкі,— чаго захоча спрадвечны шляхціц пан КарэцкП...

IX.
— Вось каб ты згарэла,—дакарыла сябе ў думках Хадора, выска- 

чыўшы з хаты Карэцкіх,— але-ж ня вытрымала, сказала, што «Езус з
, мартвых устаў».... Ну, цяпер, каб хто ні зьвярнуўся да мяне—усёроўна 

не скажу... Хай бы тут што ні было. Ніякіх багоў ня было і ніякі бог 
ніколі не ўваскрасаў... Так казалі ў вербную нядзелю на сходзе ў мя- 
стэчку. Усё гэта вьтдумалі папы, каб было як дурных людзей абіраць 
ім... Яно і прауда, што гэта...

Ішла, думала. Раптам нібы з-пад падзямельля да яе слыху данёсься 
моцны. але нявыразны воклік. Хтосьці нібы зваў яе, Хадору. Быццам 
Арына.

На момант спынілася, паглядзела навокала сябе ды, не знайшоўшы 
нікога, павольна, недаўменна вышла за вароты.
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— А можа з Арынай што?—зарніцай мятухнулася думка, і Хадору 
нечакана чорным крыльлем сполах апавіў. Нібы апоўначы наткнулася 
яна на штосьці нязвычайнае.

Ужо колькі часу, як даведалася Хадора, што погаласка, быццам 
уначы гуляюць па зямлі мерцьвякі—недарэчнасьць, што гэта выдумка, 
аднак, у сьвядомасьці яе і да гэтага часу ўпорчыва жыве незразумелы 
страх да ўсялякіх фантастычных істот, якія нібы ёсьць на сьвеце.

Завыюць увечары сабакі на дварэ, засьвішчуць, загалосяць вя- 
тры—і Хадора ўжо ні за якія даброты і носа за дзьверы ня выткне.

Пачула цяпер, як паклікаў яе хтосьці, не даведалася хто, і здалося 
ёй нямаведама што.

Ідучы ціха па вуліцы, боязка аглядалася на хату Карэцкіх, разва- 
жала:

Мусіць, нядобрае здарылася штосьці... Куды Арына дзелася?.. 
Гамашы?.. Кофтачка?.. Напалоханыя гаспадары?.. Таемны голас?... Не, 
тут ёсьцека штосьці! Гэта ня так. А калісьці ня слухалася нас... Цяпер 
прапала за нішто!..

Няпрыкметна для самое сябе моцна сьціскала пальцамі рог сукон- 
нае самаробнае хусты, хмурыла памужчынску бровы і вачыма нібы 
шукала чагосьці перад сабою на зямлі. А тымчасам непаслухмяна моцна 
білася сэрца, залівалася жалем.

— Чаму гэткі лёс батрацкі? завошта зьдзекі, пакуты?.. Спачу- 
ваньня, дапамогі—дзе яго знойдзеш, даб’ешся, будучы цёмным, ня- 
пісьменным, баязьлівым... Ніхто не клапоціцца аб табе, не падумае. 
Ідзі сам, шукай сабе ратунку, а тут сядзіш у гаспадара прывязаны, як 
сабака на ланцузе. Выціскаюць з цябе апошні сок, душаць за глотку, а 
ты маўчы і, калі хочаш спакойна жыць, ліжы рукі, якія цябе катуюць. 
Не спадабаешся—у труну без пары паложаць...

Уздыхнула і села на лавачку каля хаты свайго гаспадара.
Насупроць яе, каля плоту, бруілася ад лёгкага ветру блакітная, з 

агнёвымі іскрамі на дробненькіх хвальках, вада ў лужыне.
А там далын, за чорнымі, яшчэ добра не прасохлымі пасьля сьнегу. 

агародамі, на сенажаці шырокаю паласою зіхацела мільёнамі агнёў 
шызая, бы лебедзь, паводка.

— Такое, бадай, мора. Толькі яно вялікае-вялікае. Кажуць: мора—- 
сіняе. ! па ім людзі езьдзяць. Сьмелыя людзі. Не такія, як мы.

— Хадорка, хрыстос ўваскрос,—парушыла лятункі Хадоры ма- 
ленькая Стэпка, якая была вышла з варот супроцьлежнага суседняга 
дому.

Хадора 9жо павярнула была язык, каб адказаць належнае ў такіх 
выпадках але сваячасова сунялася, сурова паглядзела на сяброўку, якая 
часта перабірала каооценькімі ножкамі па зямлі, ідучы да яе дьт сьмя- 
ючыся, няпрыветна буркнула:

— Дурань можа...
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Чаго ты злосная гэткая? Га? Чаго?—засыпала Хадору пытаньнямі 
Стэпка, заўсёды вёрткая і ахвочая на словы,—гаспадары сварыліся 
на цябе?

— Во?—хмурна паглядзела на сяброўку Хадора,—чаго ім сварыц- 
ца... Ды сёньня-ж у іх сывята гэткае ..

Дык чаго ты надзьмулася? Можа на мяне за што?
— На цябе,—ціха і неяк холадна адказала Хадора, заглядаючыся 

кудысьці ў далячынь.
— Праўда? Завошта, Хадорка? Хіба я сказала што на цябе кеп- 

скае, ці зрабіла табе што-небудзь?
— Узлавалася я на цябе за тое,—сур'ёзна пачала Хадора,—што ты 

служанка, пролетарка чыстая, а цягнеш за буржуяў.
— Во ёлупень?—прыўстала з лавачкі Стэпка,—чаўпеш нешта, 

як жаўна...
Хадора ўздрыгнула. Параўнаньне з жаўною яе заўсёды абражала, 

бо гэта наводзіла яе на думку аб яе крыху даўгаватым носе, за які 
нямала ўжо ёй дасталося ад таварыства.

Паглядзеўшы злосна на сяброўку, Хадора з яшчэ большаю суро- 
васьцю пачала ёй наказваць:

— Так і ёсьць, што ты за буржуяў. На сходы ня ходзіш, нічога ня 
ведаеш, верыш у бога і ўсіх нас, батракоў, выцуралася.

— Брашы, дурань,—абразілася, нарэшце, і Стэпка,—ня ходзіш, ня 
зедаеш... а хіба-ж я вінавата? Ня пускае гаспадар—вось і рабі, як 
хочаш!

— Ня пускае!—перадражніла яе Хадора,—вось жывеш поплеч з 
Арынаю, а скажы, колькі раз ты была ў яе, дзе яна цяпер?

Стэпка шырока расчыніла шэрыя вочы і голасна пачала апраў- 
двацца:

— А ці-ж Арына са мной сябравала? Ціж-ж яна любіла мяне? Ты 
з ёй бліжэй была!

— Чаго ты дзярэшся на ўсю аколіцу?—штурхнула яе пад бок 
Хадора.

Аднак, гэта толькі падбавіла агню.
— Вы ўсе ад мяне ўцякалі,—крычала Стэпка,—хаваліся, аб усім 

раіліся без мяне, падкпівалі з мяне... Дык чорт вас і бяры!... \  цяпер 
пагубляліся, дык пазнаходзьце адна другую.

— Стэпка, Стэпка, сараматніца ты,—перабіла яе Хадора.—Няўжо 
табе ня шкода? Арына можа на зусім загінула, а ты яшчэ радуешся 
гэтаму. Хіба-ж ты не за буржуяў стаіш?

Стэпка раптам зьбялела, сьцяла зубы і да твару Хадоры паднесла 
вялікі кулак. 3 сіпкаю ў голасе, задыхаючыся, прамовіла:

— Хто—я за буржуяў? А ражна ім у бок! Кааш, Арына загінула— 
палядядзімо яшчэ. На Сакалін пазганяем.

Хадора паглядзела на сяброўку ветла і разам з тым некалькі зьдзіў- 
лена.
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— Ну, малайчына... Глядзі-ж...— сказала яна, лашчачы Стэпку ру- 
кою па плячы,—А цяпер скажы, дзе наша сябрыня падзелася? Пільная 
справа, а гут хоць бы адно на завод.

— Знойдзем,—усё яшчэ ўзрушана адказала Сгэпка наском востра- 
носенькага чорнага гемашыка, разгортваючы перад сабою пяі.ок і як бы 
імкнучыся зрабіць на ім якісьці ўзор.—А што ў цябе за справа такая?

— Арыны няма,—коратка адказала Хадора.
— Арыны? А дзе-ж яна?—некк раптам шчыра і чула зацікавілася 

Стэпка,—што зрабілася з ёю?
— Сядзіш у хаце бабуляю ды нічога ня ведаеш,—пасяброўску 

пажурыла яе Хадора.—Хадзем, знойдзем сваіх, а там, паталкуем, 
што і як.

— Нядаўна ўсе ішлі ў той канец,—паказала Стэпка рукою ў канец 
вёскі, што ўпіраўся ў балота,—мусіць, пашлі да ўдавы ў карты гуляць.

— Ні дня, ні ночы з-за гэтых карт ня ведаюць,— сказала Хадора, 
нібы толькі сама сабе, ды змоўкла.

Батрацкая моладзь сапраўды аказалася ў канцы вёскі, куды паказ- 
вала Стэпка, толькі яна была не ў удавы і ня ў карты гуляла, а сядзела 
пад плотам на бярвеньні ды горача дыскусавала аб «мацакох».

Высокі сухарлявы Міканор тут быў нешта накшталт галоўнага 
мэханіка. I хлапцы, і дзяўчаты, і большыя, і меншыя, пачукаўшы аб 
зубы свайго «мацака», для канчатковага перакананьня ў яго вартасьці, 
прыносілі яшчэ паспрабаваць і Міканору. Некаторыя ўжо нават паспра- 
бавалі і «пабіцца». Разьбітыя «мацакі> елі гуртом. Хто шкадаваў, ад 
таго адбіралі. Кідаліся шалупайкамі, а часам і нутром яйца, калі яно 
было ня зусім добра зварана альбо прыпсавана і яго нельга было есьці.

Ад спрэчак, рогату і візгу аж вуліца трэслася.
Хадору і Стэпку першым заўважыў маленькі Міколка.
— Ну хадзеце, паспрабуем «мацакоў»,— гукнуў ён голасна, шчаўка- 

нуўшы языком.
Над вясёлым шэрым натаўпам моладзі раскаціста пракацілася хва- 

ля залівістага рогату.
— Ну, хто з вас сьмялейшая, паспрабуем?—выскаляючьтся запра- 

панаваў «пабіцца» доўганосы зялёны Данілка,—налятайце на майго...
— У нас няма чым «біцца»,—адказала Стэпка.

— Няўжо праўда?—хтосьці выгукнуў з хлапцоў, і натаўп ізноў 
закалыхаўся ад сьмеху.

Куды-ж вы пасьля гэтага варты?—нясьціпла запытаў Міколка, кры- 
вячы нямаведама дзеля чаго твар

Міканор паглядзеў на сябра ды моршчачыся адвярнуўся ад яго 
ў бок.

Рогат у натаўпе прыціх. Міколка пачаў яшчэ горш крыўляцца і 
«адпальваць штукЬ. Аднак, на яго ўжо амаль што ніхто не зьвяртаў 
ніякае ўвагі. Тады ён падышоў да Хадоры і зьнячэўку для яе стукнуў 
ёй кулаком пад бараду. Выгнуўся і роблена весела захіхікаў. Яго ізноў
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ніхто не падтрымаў. На момант натаўп замёр. Хадора сурова паглядзела 
на Міколку, суха сказала:

— Калі ў цябе не хапае мазгоў, дык глядзі, а то вочы заплюю.
Міколка саромліва крутнуўся на абцасе но'вага хромавага бота ды

сьцёрся ў натаўпе.
— Слухай, прагані малых.зьвярнулася Хадора паціху да Міка- 

нора,— альбо давай пойдзем куды-небудзь адгэтуль.
— Ага,—здагадча кіўнуў галавою Міканор і, аглядзеўшы натаўп, 

раптам моцна гукнуў:—давайце ў лес пойдзем!—
— Чаго? Куды?— пасыпаліся зьдзіўленыя заіпытаньні.
— А чаго-ж сядзець тут? Абрыдала,—гучна сказаў у адказ сябром 

Міканор,—давайце пройдземся?
— Давай лепш да Арьтны гуртом сходзім,—параіў з натаўпу малень- 

кі батрачок Апанаска,—трэба яе на вуліцу выцягнуць.

— Пасьля,— адказаў Міканор і ўзяў Хадору за руку.—Хадзем.
Усьлед за большымі рушыліся і малыя.

— А вы чаго за намі цягнецеся?—тукнуў на дзяцей Міканор. Дзеці 
адскочылі назад і хоць боязка і воддаль, а ўсё-ж ішлі ўсьлед. Міколка 
адперазаў падпругу.

—  Я вас, туркі, пахаджу!
«Туркі» са злосьці пусьцілі ўсьлед за натаўпам дзесяткаў некалькі 

каменчыкаў ды падаліся ў другі бок.
За вёскаю, прысеўшы каля зломанага плоту, батракі ўзяліся абмяр- 

коўваць справу.
— Глупства ўсё гэта,—апатычна казаў Міканор, раскачваючы рука- 

мі падгнілыя козлы гоготу,—надумаліся ды толькі...

— Дык хто тут мае сказаць што?—паправадырску, нездаволена 
гукнуў Міколка, абводзячы нахмураным поглядам натаўп,—хто тут 
кашу заварыў?

— Кашы ніхто не варыў,—абурылася раптам пачырванелая Хадо- 
Ра-—Калі для вас ўсёроўна, не шкада батрака, дык ідзеце спаць, каш- 
туйце мацакі.

— Спаць!—агрызнуўся Міканор,—трэба справу рабіць, але толкам. 
А то, што гэта: і чула, і ня чула, і бачьтла, і ня бачыла.

— Праўда. што толку тут не дабярэшся,—гаінарова кінуў Міколка, 
ужо седзячы на жэрдцы плоту і пускаючы праз нос даўгія сінія касьнікі 
дыму.

— Я казаў, што трэба ўсім гуртом пайсьці да Карэцкіх у хату ды 
давелацца, дзе Арына,—умяшаўся ў г у т а р к у  Апанаска, размахваючы 
рукамі перад жыватом Міканора,—нябось, перапужаюцца...

—  Цябе, пэўне, перапужаюцпа?—усьміхнуўся Міканор, штурх- 
нуўшы зьлёгку Апанаса ў плячо,—ваяка гэтакі!
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Вось табе і мужчыны,—ллюнула кпліва на зямлю Стэпка,— 
пазьбіраліся сварыцца толькі ды баламуціць, а на справе горш ад баб...

— Дык што—горш ад баб,—узлаваўся Міколка,— каб гэта з хлап- 
цом так здарылася, дык здагадаліся-б, што зрабіць.

Калі гэтак,—то і ведаць вас ня хочам,—узрушылася Хадора.— 
Хадзем да івёскі, дзяўчаты, а яны—балота—хай адны бадзяюцца!

— Чаго вас нядобрае ўзяло?— абурыўся Міканор.—Трэба патал- 
каваць... Але чаго-ж вы пырскаеце нешта... Кажы толкам... Што і як... 
А то ліха яго ведае адкуль і пачынаць.

Хадора прыпынілася ды ізноў павольна падышла да натаўпу.
— Я-ж вам казала, што Арыніны гамашы новыя і кофтачка ту- 

така, а яе няма. Гаспадары кажуць—да сястры пашла. Але чаму-ж 
не апрануўшыся ў лепшае адзеньне? Ды што казаць: усе мы ведаем, 
што яна была ўцяжку і хутка мелася радзіць. Чаго лепшага—возьмуць 
ды задушаць яшчэ... Трэба ратаваць... 1 не зяваючы. А калі хто не шка- 
дуе, дык можаце ісьці да Карэцкіх ды дапамагчы ім.

— Скончана справа!—махнуў у паветры сьцятым кулаком Мікол- 
ка,—досыць! Трэба каго-небудзь пасылаць да Карэцкіх яшчэ і самім 
нам усім пільнаваць Калі што—крык, гвалт, людзей.

ГТа натаўпе пракацілася хваля выгукаў задаваленьня.
— А калі мы нічога не заўважым?—холадна па хвіліне запытала 

Хадора,—а калі Арыны ўжо няма-—тады як? Яна-ж сама да нас ня 
прыдзе. А покуль што, дык тут і сьляды замятуць.

— Нічога ня будзе... Вось што!—гукнуЎ раптам Міканор, падніма- 
ючы ўгору руку, каб супакоіць хоць крышку натаўп,—трэба вось як зра- 
біць... Трэба аднаму з нас пайсьці да Арынінай сястры, а калі там Арыны 
няма—значыць—лахва!— адразу-ж у мястэчка, у міл!цыю. Да заўтрага 
можна справіцца.

— Правільна, правільна!..—ускалыхнуліся батракі—няйначай!..
Каго паслаць?— сур’ёзна і спраўна запытаў Міканор, ужо кры-

ху цішэй, аднак, цьвёрда : ўпэўнена, энэргічна.
— Ідзі сам,—азвалася некалькі галасоў.
— Правільна. Гэта было-б найлепей, але-ж мне патрэбна заўтра 

жывёлу ў поле гнапь. Будзе аколіца крьтўдзіцца. Першы дзень.
— Я пайду,—раптам голасна азваўся Мікелка,—ьось пайду. папра- 

шуся ў гаспадара схадзіць да заЎтрага дадому і ўсё тут... А вы тут 
пільнуйце...

— Во... Хіба так... Маладзец Міколка...—пасыпаліся з натаўпу 
пахвалы...

А на захадзе сонца. у гэты-ж самы дзень, хутка шыбаваў у бок 
мястэчка па чорнай дарозе босы, з ботамі за плячыма, нявысокі хлап- 
чук. у шэрай сьвітцы і вялікай з чорным брылем сіняй шапцы.

Гэта быў Міколка.
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Пачынае днець,—вусьцішна прашаптаў Стась увашоўшы ў хату
і асьцярожна, бяз стуку і скрыпу, прычыніўшы за сабою дзьверы,— 
Што з  малым?

Нягегла нагнуўся над цьмянаю чырвонаю газоўкаю на варштаце. 
Непаслухмянымі пальцамі наблізіў папяросу да полымя ,і гайдаючы яго 
сваім дыханьнем, прагна зачмокаў прычырванелымі засьмяглымі губамі. 
Полымя балесна захісталася. ГІапяроса ўздрыгвала, ніяк не магла на- 
трапіць на полымя.

—  А, каб ты...
Выпрастаўся. Узяў з варштату газоўку, асьцярожна паднёс на

ўзровень твару. Нарэшце, кончык лапяросы зіхатнуў вузенькім паўкру-
жочкам і ў змрочным паветры мятухнулася і завілосп некалькі воблач- 
каў дыму.

Падрэпаўшы пальцамі коўдру, якою было завешана вакно, як бы 
зьбіраючыся паглядзець, што робіцца на дварэ, Стась падышоў да
штабелю дроў і ўважліва нагнуўся над шэраю постацьцю, што ляжала 
каля сьцяны.

—Сьпіш?..

Лахмоцьце зварухнулася. Шэрая постаць прыўстала на локці, па- 
вярнула ў бок Стася лахматую галаву.

— Дзе там засьнеш...
— Можа хутка дойдзе?—па хвіліне ізноў запытаў Стась, абапёр- 

шыся далонямі рук на калені і пільна прыглядаючыся перад сабою.
— Яшчэ дыша... божа мой, божа мой!..—ледзьве чутна прашаптала 

шэрая постаць.

Стась ня вытрываў, скалануўся. Усьлед за ім па бакавой сьцяне, 
столі грузна захістаўся і нэрвова з і т  заўся вялічэзны кашлаты цень.

— Усёроўна зараз зойдзецца—дай панясу?..
— Жывое? Ашалеў ты ці што?
Дык хутка-ж відна будзе, тады не схаваеш.
— Не, Стаська, як хочаш, а пахаваць жывога ня дам... хоць ты 

нямаведама што...
Стась узрушана плюнуў, адышоў на хату.
— Ня была-б то галава дурная .. Хсталоп асталопам!.. Не, Арына, 

гэтак нельга...

— Няхай асталоп, але ня зьвер—як ты,—непамерна голасна гукну- 
ла Арына,—не чалавек, а душагуб ты!..

Стась апатычна пераступіў нагамі і, залажыўшы за шыю рукі, пачаў 
вяла пацягвацца ды зморана пазяхаць.

— Што мне?—раптам кінуў ён, крыху павярнуўшы галаву ў бок 
Арыны,— пляваць!.. Дзіця ўсёроўна памрэ—мне не бяда... А вось, як 
даведаюцца людзі, што ты не дзяўчына, для цябе горш...

Арына мэханічна адкінула ў бок налезлыя на вочы валасы, моўчкі 
ўтаропілася ў Стася. Адштурхнулася рукамі ад зямлі, села, скрыжаваў-
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шы на момант перад сабою ногі. Пасьля адкінула іх ў бок ды ізноў упала 
на локці. Хвілін праз некалькі з натугаю ўзьняла ацяжалелую галаву, 
ціха прашаптала, імкнучыся ізноў узьняцца на дрыжачыя рукі ды 
сесьці.

— Нясі... божухна мой!..
— Як хочаш,—нерашуча прамычэў Стась, пільна прыглядаючьіся 

да Арыны.
— Нясі, кажу...—ізноў ціха паўтарыла Арына,—толькі хутчэй... каб 

ня бачыць... каб ня чуць... каб ніхто ня ведаў...
Стась падышоў да Арыны і асьцярожна сагнуўся над невялічкім 

зьвязачкам, густа скрыжаваным цьвятлівым поясам. Боязка абхапіў 
далонямі, падняў з зямлі. Зьвязачак ценка і асіпла піскнуў. Піск зьмя- 
ніўся ўсхлшьаншямі.

Арына закрыла далонямі вушы, тварам уваткнулася ў падушку 
Адначасова падкурчыла пзд сябе ноі і, зьзіўшысн ў клубок.

— Чаго гут яшчэ баяцца,—урэшце голасна, рашуча сказаў Стась, 
падносячы да агню дзіця,—сканала ўжо...

Шырокімі хуткімі крокамі накіраваўся да дзьвярэй.
— Дай глянуць... Стась!..— Раптам, апантана ўзварухнулася на 

пасьцелі Арына,—пачакай!..
— Тфу,—злосна плюнуў Стась, адчыняючы дзьверы. Узрушана 

вярнуўся назад, патушыў газьніцу.
— Зьбірай пасьцель ды ідзі ў тую хату,— сказаў Арыне, выскоква- 

ючы з хаты ды спопараску моцна ляснуўшы дзьвярыма Арына падха- 
пілася з пасьцелі... Упала... Нэрвова, узрушана зашаптала:

— Стась... дзіцятка маё!..
На дварэ, не спазнаўшы свайго, на ўсё горла забрахаў сабака. Па 

хвіліне запішчэў. Сьціх.
Арыну нечакана ахапіў нястрывалы жах. Здалося—ва ўсіх куткох 

старое хаты замятухалася, заварушылася цемра. Зашарасьцела саломаю 
пад нагамі, балесна захіхікала зімоваю завірухаю. Тысячы чырвонавокіх 
гадзюк завіліся каля прыпячку, захліпалі падзіцячаму...

Зьбянтэжаная напралом кінулася да дзьвярэй. Ударыла ў іх дало- 
нямі рук. Дзьверы страсянуліся, аднак, не адчыніліся. Нібы яшчэ мац- 
ней прынітаваліся да вушакоў. Ужо зусім ня помнячы сябе, Арына ўсім 
сваім целам на момант даткнулася да цьвярдых дошчак. Штосьці глуха 
загрукацела перад ёю. Патанула ў цемры.

Праз колькі часу Арына апамяталася. Праз адчыненыя дзьверы 
сянец з шэрага надворку патыхае лёгкі, сьвежы, крыху вайстраваты 
вецер. Ад тупога болю ныюць каленкі, правае плячо, у галаве дзікі 
неакрэсьлены пдум. Калі прыўстала, заўважыла над сабою аграмадны 
цень. Па скуры зашарасьцеў мароз. На галаве ад жаху сабраліся валасы 
ў густую жыжму. Прыгледзелася. Спазнала. Гэта—Карэцкая з вядром 
вады. Заўважыўшы, што Арына апрытомнела, ні то ласкава, ні то 
зьлякана прамовіла:
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— Ну, як табе?.. Можа пойдзем да хаты?..
ІІрыпадняла пад пахі, дапамагла сесьці.
ГІогляд Арыны ўпаў на старую хусту, на якой ляжала дзіця ў хаце 

Раптам прыпамятала ўсё, што адбылося з ёю. Зыіяможліва апусьціла 
на грудзі галаву. Праз боль і цяжар пачала няпрсікметна прабіваццэ 
палоска сьвягла. Хвіліна па хвіл.не адлягала ад сэрца, рабілася лягчэй. 
Часамі здавалася, што нібы праменчык незразумелай радасьці пача^ 
трапятаць дзесьці глыбока ў нутрох. Доўга прыслухоўвалася. Ня цямі- 
ла. Калі глядзела на неба праз адчыненыя дзьверы, пачынала нібы зда- 
гадвацца аб прычыне сваёй радасьці.

— Малога няма?.. Цяпер я вольная?..
Пасьля, як крыху супакоілася, паднялася няўпэўнена, нясьмела на 

ногі, разам з гаспадыняю пашла да хаты.
— Стася яшчэ няма?—боязка запытала ў Карэцкай, калі яны ішлі 

цераз двор да жылое хаты.
Карэцкая зьдзіўлена і зьлякана паглядзела на Арыну, міргнула ху- 

ценька вокам, прыціснула пальцам да губ, падаючы гэтым знак 
маўчаньня.

Боль спуды праскочыла па ўсім целе Арыны.
— Што?..
Яшчэ няма,—ніякава і нават нібы холадна адказала Карэцкая.—
— Ці-ж гэга яму трэба было-б з чужым дзіцём цягацца...
Арына ўздыхнула, не адказала нічога.
— ўсёроўна цяпер,—падумала яна,—хай кажа, што хоча. Затое 

мы з Стасем ізноў вольныя птушкі. Цяпер абы сгаў маім Стась, а ўсё 
іншае—хоць трава не красуй.

У хату Арына ўвашла, як чужая. Нават нібы злачыньніца якая- 
небудзь. Нясьмела. Вінавата. Прысела на кончыку ўслона ў парозе.

— Ляж, засьні трохі ды ўстанеш, каровы падоіш. Сёньня, бадай, 
пастух у поле пагоніць,—сказала Карэцкая, скідаючы з ног боты 
мужа,— гэта няхай пан бог і добрых і нядобрых ад гэткіх слуг бароніць.

Арына зьніштожана асунулася. Ледзьве чутно, зморана адказала, 
абапёршыся выпрастанымі рукамі аб каленкі.

— Нічога... Мне спаць ня хочацца... Зараз пайду каровы даіць...
— Што ты звар’яцела?!—латахнуўся пад коўдраю Карэцкі,—ад 

поўначы пойдзеш хлявамі рыпаць, людзей пужаць?!
Арына моўчкі глыбока ўздыхнула ды ўваткнулася галавою ў вакно.
Карэцкі нэрвова выскачыў з пасьцелі, дастаў з шкапу бутэльку, на- 

ліў у чарку гарэлкі, падаў Арыне.
— На, глыні трохі... Можа перамежыцца ў сярэдзіне... Ды хутчэй 

лажыся...
Не разважаючы, Арына мэханічна, адным махам, выпіла гарэлку і, 

прыкметна пахістваючыся і аступаючыся ад слабасьці, пашла да свайго 
ложку за печчу. Разьдзелася. Лягла ў пасьцель. Паўхвіліны шум у гала- 
ве, няпрыемнае адчуваньне ў нагах ад дотыку сеньніка і халоднае 
коўдры. Скурчылася. Па целе няпрыкметна павольна цяплынь паплыла.

78



ЧОРНЫ МОСГ ш,

Стала прыемна, прытульна. На павекі нячутная ўтома налягла. Арына 
пазяхнула. Закрыла вочы. А ў сьвядомасьці, тымчасам, запярэсьцілі 
хварбы, заструменілі думкі, пачуцьці. Сон ня браў. Хацелася хутчэй уба- 
чыць Стася. Прыслухоўвалася да сябе, да сваіх настрояў і думала аб 
усім: што адбылося, як што будзе яшчэ...

— Цяпер мы ізноў будзем вольныя. Будзем шчасьлівын. Вось каб 
гэта хутчэй старыя згадзіліся. Але яны, бадай, ці згодзяцца на нашае 
шчасьце. Вось каб яны як-небудзь нечакана паўміралі—хоць бы ад 
пошасьці якой-небудзь—якое шчасьце было-б!.. Тады я ведала-б, што 
сапраўды ёсьць на сьвеце бог, што ён убачыў сіроцкія сьлёзы, зьліта- 
ваўся над сіратою.

Перавярнулася на другі бок, тварам да сьценкі. Уздыхнула. На 
галаву нацягнула коўдру.

— А можа яно і грэх людзям сьмерці жадаць?.. Ды яны-ж людзі. 
Няўжо-ж яны захочуць няшчасьця свайму сыну?.. Зьлітуюцца над намі... 
Стась возьме замуж мяне... Стану я багатай гаспадыняю. Буду ўсім рас- 
параджацца. Буду, як належыць, старых даглядаць. То нічога, што яны 
мяне ня любілі, звалі мужычкаю... Цяпер гэтак ня будзе. Старыя 
пачнуць да мяне адносіцца як найлепей... І пойдзе, і паплыве жыцьцё 
наша ціха і гожа, як рэчка зіхатлівая паміж цьвятлівых сенажацяй... 
Будзе весела... Добра... У полі будзе жыта гнуцца да зямлі... Як пайду 
жаць, у калысцы будзе плакаць дзіця... Хлопчык... Гэты самы хлопчык... 
Буду карміць яго, няньчыць... ГІрыдзе на поле Стась. Будзе зносіць 
снапы. Падойдзе ўсьміхаючыся да мяне. Возьме на рукі сына, будзе 
гайдаць яго ды шчасьліва, ласкава, удзячна пазіраць на мяне.

Арына глыбока бястурботна ўздыхнула і няпрыкмегна забылася 
ў гожым салодкім сьне...

Ачнулася ад моцнага штуршка у бок.
— Уставай... Паўдня зараз на дварэ, а ты ўсё дзьмеш... Кароўкі 

бедныя не падоены, сьвіньні хлеў раскідаюць...—казала, стоячы каля 
ложку, Карэцкая.

Арына хуценька схапілася з пасьцелі і, ня мыўшыся, пачала ўвіхац- 
ца з гаршкамі, цабрамі, мешанкаю.

Карэцкая, апранутая ў чыстую старамодную сукню, стаяла, узяў- 
шыся ў бокі і, нібы сапраўдная пані, вялікасна і ганарова распараджа- 
лася, пахвілінна ўстаўляючы ў сваю гутарку польскія словы.

— Ах, берлаг,— крычала яна, круцячыся каля цаброў,—рабаму ка- 
банчыку венц монкі падсып... Жуць бульбы трошкі... Ах, моц боская, 
ёлупень гэткі!.. За сталом, дык толькі спраўляйся падаваць, а тут—хоць 
свайго розуму пазыч ёй...

Арына моўчкі, як утрапёная, кідалася ад аднэй работы да другой. 
Упорчыва пераносіла крыўду, бачна імкнучыся дагадзіць гаспадыні.

— Ох-хо-хо!..—уздыхнула Карэцкая, прысеўшы на табурэт,—гэта, 
як некалісь даўней было, калі яшчэ наша панскае права мела моц, за 
месяц з мужыка шоўк зробіцца, а вось цяпер, што хочаш рабі... Няма 
дабра на сьвеце...
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— ГІэўне-ж,—мэханічна падаткнула Арына,—былі парадкі інакшыя.
— А чым-жа-ж табе дрэнна цяпер?—з нянавісьцю запытала Карэц- 

кая.—Гэта-ж улада табе правы дала... Ужо няхай нам, паном, стала кеп- 
ска, душаць, а што-ж табе?.. За цябе-ж усе законы...

— На чорта яны мне,—аддана Карэцкай сказала Арына, адагнуў- 
шы ўбок замараныя ў цеста рукі ды выціраючы нос зашмульцаваным 
рукавом кажушка.

Карэцкая ганарова і вялікасна задумалася. Арына-ж, з цэбрам 
цеста перад сабоір, цяжка, ледзьве зьменьваючы ногі, пашла на двор.

У хату ўвашоў Стась.
— Вырабіўся з бяды,—навучальна-ласкава зьвярнулася матка да 

сына,—дык глядзі-ж, каб ты мне больш у мужыцкі гной не мараўся. 
Стась весела, зьвіваючыся станам, крутнуўся па хаце і, перабіваючы 
матку, роблена-гарэзьліва затараторыў:

— Досі, досі юж... Сьнедаць мне... Тшэба прэндзэй да млодзежы... 
Чакаюць...

— Ідзь сабе да млодзежы, але каб з батракамі і ня стыкаўся мне.
Як толькі адбылося сьнеданьне—Стася як і ня было ў хаце. Дарэм-

на ў час яды прыглядалася да яго Арына, падносячы да стала талеркі, 
маленькія місачкі, шклянкі. Стась лятуцеў дзесьці далёка. Калі апра- 
наўся ён і шукаў свой стэк, які толькі што перад сьнеданьнем быў паста- 
віў дзесьці ў хаце, Арына разоў колькі памыкалася была загаманіць 
з ім, але ўсё ніяк ня выходзіла: то рашучасьці не хапала, то як намерва- 
лася пачаць гутарку, да яе пачыналі пільна прыглядацца старыя.

Нарэшце, бачачы, што Стась хутка пойдзе, што ён пачаў неспакой- 
на трымацца і стараецца зусім не глядзець на яе, нібы ўхіляючыся нават 
ад погляду яе, нечакана трывожна і адчайліва супроць волі, гукнула:

— Стась!..
Спужалася сама свайго голасу. Атарапела. На твары Стася палы- 

хнула вішнёвая маланка. Акнуўшы, як ад неспадзяванага ўдару, пры- 
гнуўся і, немаведама чаму накульгваючы на правую, зусім здаровую, 
нагу, выскачыў за дзьверы. Стары Карэцкі ўпорчыва з нянавісьцю па- 
глядзеў на служанку і, матнуўшы рукой каля бародаўкі, нібы хрысьця- 
чыся, прыдушана сурова выціснуў:

Зрабі мне папяросу...
Арына кінулася выконваць загад.
— Вады падай,—ізноў загадаў праз хвіліну Карэцкі.
— Падала.
— Агню дай...
Арьгна, выконваючы загады гаспадара, кідалася па хаце, як апан- 

таная. Твар гаспадара ўсё гусьцеў ад маршчын. Нарэшце, Карэцкі ня 
стрываў і, калоцячыся ад гневу ды пырскаючы ў бакі сьлінаю, зады- 
хаючыся прастагнаў:

— Ты ведаеш?.. Пакінь!.. А то будзе нядобра! Пакінь!!
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Ад удару кулака па стале зазьвінелі ў стальніцы талеркі, відэль- 
цы. Нічога не адказаўшы, Арына ціха, боязка, як на чужых нагах вышла 
з хагы. Самотна прысела на еуліцьі на лавачцы супроць хаты гаспадара.

— За што?.. Чаму?.. Як будзе?.. Куды цяпер?..
Скамянела ў задуме. Часамі глядзела прад сабою на далёкую, 

мясьцінамі прызелянелую лагчыну, чорны зубчаты, як грэбень, лес, 
сьветлае неба. Бачыла, аднак, найбольш выразна свае рукі, ногі, блі- 
жэйшы плот. Зрок чамусьці мімаволі спыняўся на якой*небудзь нязнач- 
най дробязі, прыліпаў да  яе, пачынаў пільна ў ёй чагооьці шукаць. 
Пасьля адрываўся, недакончыўшы разгляду, і прыліпаў да другоерэчы : 
каменчыка, трэсачкі, узору на спадніцы.

Ачнулася Арына ад нечаканага, зьдзіўленага і адначасова радас- 
нага выгуку.

— Вой!.. Няўжо Арына?!
Пасярод вуліцы хуценька бегла да яс з суседняга двара Стэпка.
— Ну што? Ну што з табою? Ці жыва ты?..
— Даўно няжывая,—хацела пажартаваць, аднак, сумна адказала 

Арына.
— Дзе-ж ты была?—пытала далей Стэпка, прыглядаючыся да 

Арьгны, чапаючы яе за рукаў пальцамі.
Хутка паміж імі завязалася жвавая і лёгкая гутарка. Нечакана на 

вуліцы, у канцы вёскі, паказаўся зялікі натаўп моладзі. Арына пачала 
старожка ўглядацца ў хлапцоў і дзяўчат, імкнучыся распазнаць іх. 
Спатканьне з  сябрамі пачало яе нават крыху трывожыць.

— Ці ведаюць? А можа распачнуць пытацца, чаму пахудзела, чаму 
доўга ня было відаць мяне?

Былі хвіліны, калі Арыне хацелася ўстаць ды ўцячы ў хату, аднак, 
стрымалася. Сьцяла губы, нахмурыла бровы, ганарова ўзьняла галаву.

— Ці не самагонкі шукаюць?—спакойна запытала Арына ў Стэп- 
кі,—нешта з міліцыянэрам...

— Гэта-ж, мусіць, цябе шукаюць!—здагадалася Стэпка,—бо мы 
ўчора пасылалі...

Вочы Арыны зрабіліся раптам вялікімі, круглымі. Два пялёсткі з 
чорнымі крашнкамі на іх. Паглядзела на Стэпку, узрушана запытала, 
прыкметна падрыгваючы губамі:

— А на што міліцыянэр?
Стэпка іпаціснула плячыма. Тым часам надыходзіў натаўп моладзі.
—Дзе халера цябе трымала?— гукнуў нездаволена Міколка, зьвяр- 

таючыся да Арыны,—што з табою?
— Нічога,—суха адказала Арына.
— Вось і яна,— сказала некалькі галасоў, вінавата аглядаючыся на 

міліцыянэра.
Міліцыянэр—нізенькі хлапец, у чорным галіфэ і з шэрым брэзэн- 

тавым партфэлем пад пахаю,—паначальніцку паглядзеў на батракоў, 
адставіў наперад правую нагу ды, зьвяртаючыся да Арыны, сурова 
запытаў:
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— Дык гэга вы будзеце грамадзянка Арына Дубавецкая?
— Яна, яна,— сказала некалькі галасоў з натаўпу.
Міліцыянэр пільна паглядзеў на Арыну, разоў колькі адкінуў у бок 

то адну, то другую нагу ды, з заклапочаным выглядам, ляскаючы за- 
мочкам партфэлю, сказаў:

— Ды што-ж, грамадзянка, пратакол на вас пачнем пісаць? 
Ці як?..

— За што-ж на мяне пратакол?—увамлела Арына, спьшіўшыся за- 
стыглым поглядам на міліцыянэру.

Міліцыянэр раптам пачырванеў і пачаў досыць моцна казаць ні то 
афіцыйна, ні то прыкрыкваючы:

—  Я, ведаеце... Мой абавязак... Загад—я прыеду... Скажуць напі- 
саць—-павінен... На тое служба... Адмовіцца не магу...

— Дык што-ж я вінавата? За што?-—захвалявалася Арына.
Міліцыянэр ня слухаў.
— Мне загадалі расьсьледваць—я павінен. Мне ўсёроўна—-хто-б 

там ні быў: ці вы, ці пятая, ці дзесятая... Мне—загад...
—  Дык ты скажы, што з табой было?—зьвярнулася да Арыны 

Стэпка, крануўшы яе рукою за плячо.
— Дурніца можа!—напала на Стэпку Хадора,— што ёй казаць... 

ІЗось знашлася і ўсё тут... I пратакол той ня трэба...
— Дык на чорта-ж ён,—стала кінуў Міколка, ня менш ад міліцыя- 

пэра выпучваючыся ды выносячыся перад сяйрамі,— адно шкада, што ў 
міліцыю дарэмна ашпарыў.

Міліцыянэр, уздыхнуўшы, прысеў на лавачку ды абцёр сабе ла- 
доньню лоб.

-— Вось рабі што хочаш. Тая, што згінула, ёсьць... Узяла ды зна- 
шлася,.. Але як-жа з пратаколам?.. Начальніку-ж трэба што-небудзь 
прадставіць?

— На што прадстаўляць, калі знашлася?—азвалася некалькі 
галасоў.

— Вам—адно, а мне—другое,— адказаў вінавата міліцыянэр,— 
мяне паслалі—значыць, пакажы, што зрабіў... А можа ты заехаў ды 
дзе-небудзь з кулакамі гарэлку расьпіваў... Не, брат, служба: пакажы 
работу... А на слова ніхто не паверыць... Так, што я пратакол напісаць 
павінен...

Супярэчыць міліцыянэру больш ніхто ня стаў. Арына глядзела на 
ўсё гэта зьлякана і пакорліва. Хлапцы і дзяўчаты пачалі гутарыць аб 
пабочным. Толькі, як дастаў, нарэшце, міліцыянэр з партфэлю ліст па- 
перы ды стаў каля лавачкі на катенкі, каб было як пісаць пратакол, 
арэхваю гранкаю зраслася каля яго моладзь. Кожнаму хацелася ведаць, 
што будзе пісаць міліцыянэр і як ён будзе пісаць.

Гіакруціўшы над паперай алоўкам і падумаўшы крыху, нібы выбі- 
раючы месца адкуль пачаць, міліцыянэр цьвёрда і ўрачыста вывеў: 
«Пратакол». Спыніўся і замысьліўся. Пасьля сурова пачаў запісваць 
год, лік, месяц, імя і ўсё іншае, што складае няўхільную неабходнасьць
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кожнага пратаколу. Не знашоўшы ніякай віны з боку Арыны, запісаў 
холькі, што яна ўвесь час была дома і нікуды не адлучалася.

—■ Ты скажы, Арына, ці ня было ў цчбе чаго з Стасем?—запытала 
ў сяброўкі Хадора.

Арына моцна пабялела, скурчылася, нібы імкнучыся ад чагосьці 
схавацца. Але, раптам, высока ўзьняла галаву ды зьбянтэжана за- 
крычала:

— Задавеце ўжо мяне!.. Калі вінавата я, дык бярэце!.. Бярэце мяне, 
але не яго... Завош та яго?.. Давядзеце, што мы вінаватыя!

Усе нечакана адчулі да Арыны жаль і з папіканьнямі напалі на 
Хадору:

— Чаго ты чэпішся да яе? Сама-ж яна, пэўне, лепей ведае аб сабе. 
чым ты аб ёй!—■ закрычаў на ўсю моц Міколка.

Хадора супуцілася.
Міліцыянэр у гэты момант, не ўстаючы з каленак, падняў угору 

руку з алоўкам ды папрасіў гірысутных супакоіцца. ГІрачытаў прата- 
кол. I Іасьля гэтага здаволены сваёю працаю, папрасіў некаторых з батра- 
коў падпісацца ды, нарэшце, падняўся на ногі. Яго абавязак быў выка- 
наны. Хвілін пяць пагутарыўшы, ветла разьвітаўся з моладзьдзю, кож- 
наму і кожнай паціснуўшы руку, прыстукваючы абцасамі ботаў, вяла 
расчаравана пашоў у канец аколіцы.

— Дурная дзеўка,—шаптала тым часам Хадора Міколку на 
вуха,—замучылі ўшчэнт, а яна маўчыць. шкадуе гаспадароў...

•— Моцна кахае,—усьміхнуўся Міколка.
-— Вось добра, што ты не кахаеш, мухамор няшчасны,—зазлавала 

Арына, пачуўшы, аб чым ідзе.паміж  Хадораю і Міколкам гутарка.
Гэта абраза Міколку даняла.
— За цябе заступаюцца, дапамагаюць, а ты яшчэ лаешся,—сказаў 

ён, павярнуўшыся да Арыны,—я і ўчора вёрст пятнаццаць зрабіў з-за 
цябе...

— А хто цябе прасіў?—нездаволена запытала Арына,—што я табе 
зрабіла, што ты на мяне міліцыю наводзіш?..

Міколка тут-жа растлумачыў ёй, што хадзіў ён у міліцыю паводле 
пастановы ўсіх батракоў аколіцы. Усе думалі, што Арыны ўжо даўно 
няма на сьвеце. Трэба-ж было дазнацпа, у чым справа.

— Дзе там дзенуся я?—крыху зьмякчэла Арына,—хібы я ня ведаю, 
што раблю.

— Пэўне-ж—ня ведаеш,— ня стрымалася Хадора,—убілася табе ў 
галаву няшчасьце гэтае, дык і загінеш за нішто.

— ГІраўда, Арына,—узялася за навучаньне і Стэпка,-—пакінь ты 
гэту морду шляхоцкую...

Адчапецеся вы ад мяне,—устрапянулася, раптам, як падколатая, 
Арына,—якая вам справа да  мяне?.. Што вам зрабіў кепскага Стась?!..

— Мы перасьцерагаем,—відавочна гарачкуючыся, сказала Хадо- 
ра,—Стась цябе не кахае, толькі зьдзекваецца, а ты... Ты сьвету ня 
бачыш...
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Прыжмурыўшы вочы, Арына прыкідліва моцна зарагатала. адкінуў- 
шы назад галаву.

— Не, родненькія,—кінула яна звысоку, гледзячы поверх натаў- 
пу,—мне, бадай, лепей ведаць, ці кахае мяне ён, ці не кахае...

— Хваліся,—хтосьці буркнуў ззаду.
— О-го, вельмі кахае,—гіранічна кінуў Міколка.
Натаўп дружна зьдзекліва зарагатаў.
—■ Дурні,-—-абразілася Арына, і раптам на пабялелых шчаках яе 

густа мятухнулася чырвань.
Арына ўкрадліва кінула погляд у канец і аколіцы ды вінавата, як 

злачынец, супуцілася, зьбілася з панталыку.
—• А гэта што вэнь?—лаказаў пальцам туды-ж, у канец аколіцы, 

куды глядзела Арына, Міколка.
Прыгнуўся, стукнуў аб зямлю абцасам, зьдзекліва шчаўкнуў 

языком.
— Бачыш, прыгледзься,—зьвярнуўся ён да Арыны,—-паглядзі, як 

тііой Стась да Адэлі прыліп... Ну, што? Кахае?..
Хлапцы і дзяўчаты ізноў дапікліва зарагаталі.
Арына нэрвова глянула ў той бок, адкуль ішоў з Адэляю Стась, 

закрыла далонямі твар і, наўзрыд заплакаўшы, угрунь кінулася да хаты.

XI.

—  Мыйся, Стасік,—зьвярнулася Карэцкая да сына, парадкуючыся 
;саля печы з блінамі,—'хутка сьнедаць будзем.

Стась соладка пазяхнуў, паглядзеў з-за комінку на матку ды яшчэ 
мацней прытуліўся да печы. Чарэнь прыемна ласкатала яго цела. I хоць 
ужо даўно спакусаў яго прынадны пах матчыных прысмакаў, аднак, 
ляноты былі мацнейшыя ад кухонных спакус. Таму ізноў абмяк. Агорну- 
таму ласкавым цяплом, Стасю гожа марылася. Успаміналася ўчарашняя 
вечарынка на суседнім шляхоцкім хугары. Такіх вечарынак даўно ня 
бачыў Стась. Ш ляхты было, як на кірмашы. 3 «мужычкоў» аніводнага. 
Чалавекі са два паткнулася было, пастаяла крыху бяз шапак у парозе 
ды змылася, бы за вадою. Было весела. Далікатнасьць. Шык. Сама- 
гонкі—мора. Ды якой самагонкі—'сьпірт на дзевяцьдзесят шэсьць!.. 
Дзяўчат-паненак—як макавага цьвету на градах. Зіхацела ўсё, мятуха- 
лася. Адэля паміж дзяўчат—нібы кветка найпрыгажэйшая. Стасю было 
так прыемна глядзець, як хлапцы стараліся паказаць сябе перад ёю. 
Хоць адзін, старая падла—Янушкевічык—ледзьве быў не адбіў яе ад 
Стася. Насілу справіўся з супернікам Стась. Каб сваячасова не пакпіў 
з яго лысіны, адсадзіў бы сьцярвец. Затое, як ішлі да дому, як спрытна 
і палка цалавалася з ім, Стасем, Адэля. Рукамі, нібы доўгімі крыламі, 
абвівала яго шыю і чымсьці гарачым абпальвала губы, твар... Эх, каб 
хутчэй прыбраць яе да рук цалкам. Вось тады-б яна спазнала, што 
такое Стась Карэцкі!..
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Сядзеў, смакаваў у думках гожасьці жыцьця жанатага чалавека, 
а па таўстой, бы ў каня, сіняй губе ўжо даўно сьцякаў на плячо кужэль- 
най кашулі сьлізкі струмень клейкай цёплай сьліны. Ашклянелыя 
масьляныя вочы падкаціліся пад лоб і глядзелі кудысьці санліва ў ту- 
манную прорву.

— Ці хутка ты з печы зьлезеш?—ізноў парушыла спакой сына 
матка.

Стась зварухнуўся ўжо больш рашуча і, грэбліва нахмурыўшы лоб, 
гукнуў:

— Арына, пачысьці боты!..
Маці радасна паглядзела на сына ды па хвіліне, спачуваючы яму, 

злосна прамовіла:
— Вось што?.. Сама ўсю раніцу таўкуся каля печы...
А дзе-ж Арына?
— Цягаешся па вечарынках, дык і ня ведаеш?.. Мы ўжо думалі, 

што і ты недзе разам з ёю загінуў...
— Дык дзе-ж  яна?
— А чорт яе ведае... Яшчэ лазаўчора ўвечары як пашла, дык 

і сьлед прастыў...
— Куды-ж бы яна?..
Карэцкая зморана адсаплася таўстым, бы вулей, жыватом ды, як 

непатрэбную рэч, кінула1 ў куток чапялу.
— Некалісь мая матка ўсё жыцьцё пражыла, а да бруднай работы 

і пальцам не дакранулася. Толькі і ведала, што выйдзе на кухню ды 
пакамандуе: наймічкамі ці намі—дочкамі... Ох-хо-хо... А я вось—марнею. 
Сама і сьнедаць навары, сама і сьвіней дагледзь...

—- Ну, яшчэ не вялікае гора,—паспрабаваў суцешыць матку 
Стась,—жывём— пазайздросьціць можна. Хай паспрабуе гэтак пролета- 
рыят пажыць!..

— Толькі-ж...—пагадзілася Карэцкая, выціраючы хустаю тлусты 
ўспацелы твар.

Стась, паправіўшы на сабе зрэбныя штаны, ізноў разьлёгся на печы. 
Вачыма бязмэтна ўставіўся ў нізкую брудную столь. Нечакана на твар 
сыпануўся дробны, як мак, бруд... Стась павярнуўся на бок ды пачаў 
разглядаць, што робіцца навокала яго. Па столі і па сьценах, з шчыліны 
ў шчыліну, цэлымі натаўпамі перапаўзалі вялізныя рудыя, з мяшкамі 
і без мяшкоў, прусакі. Стась боязка аглянуўся, асьцярожна ўстаў ды 
зьлез з печы. Прысеў на пяколку.

— Дык чаму гэта печ не ачышчана?—нездаволена запытаў ён ў 
маткі,—прылегчы няма дзе?!..

— Дык каму-ж было ачысьціць?—адказала Карэцкая запытань- 
нем,—мне ці бацьку?

— А што-ж Арына?..—памкнуўся быў засупярэчыць Стась, але 
зараз-жа спахапіўся, змоўк.
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— Арына?—учапілася Карэцкая за няўдалы ход сына,—ці-ж тьі 
ня ведаеш, што рабіла Арына?.. Вось і цяпер, што хочаш... Знайдзі 
Арыну.

— А дзе яе чорт возьме.
— Я-ж ня ведаю, сынок, ці возьме яе чорт ці не, а ты вось думай 

цяпер, што хочаш.
— Ну, мяне гэта справа не датычыць,—надзьмуўся Стась,—я сваё 

зрабіў, а што ў вас тут, дык гэта мяне не датычыць.
Зьлез з печы, пачаў павольна апранацца.
— Рыштанюга ты, рыштанюга,—замахала ў паветры рукамі Карэц- 

кая,— нарабіў злыбяды ды і настыраецца яшчэ... А што-ж будзе, калі 
яна ў міліцыю заявіць, а?..

— Дык што-ж, калі ў міліцыю? А што мне міліцыя зробіць? Выха- 
ласьціць ці што?..

Падцягнуў чорнае галіфэ і, прыгладжваючы рукою чуб, качкаю 
падышоў да люстэркі на сьцяне.

— Міліцыю!.. Страх які... Міліцыю!..
— А як на Салаўкі сашлюць—тады што?—запытала маці, у нутрох 

пацяшаючыся адвагаю ды сьмеласьцю сына.—За гэта не пашкадуюць...
— А дзе сьведкі?—усьміхнуўся пацягваючыся Стась,—мала хто 

што скажа?.. Трэба-ж давесьці, а не, дык за абразу яшчэ так усыплю, 
што аж моташна зробіцца...

Карэцкая недаверліва паглядзела на сына, уздыхнула.
— Хвалішся.
— Дык чаго ёй у міліцыю ісьці? Аб чым ёй заяўляць ёсьць? Што я 

абакраў яе ці што?
Карэцкая скрыганула зубамі ды, адвярнуўшыся ад сына, пачала 

вілкамі папраўляць дровы ў печы.
— Знойдзе, што заявіць,— сурова адказала, дастаючы з печы ска- 

вараду з прыгарэлым блінам,—ёй-жа грошы з нас належаць. А калі, 
бронь божа, аб дзіцяці заікнецца—загінулі мы!

— Як яна давядзе, што дзіця ў яе было? Хто бачыў гэта?—прамо- 
віў Стась няроўным голасам,—а знайсьці—ня знойдупь.

— Глядзі, чалавеча, ці ня бачыў толькі хто-небудзь, як ты яго 
закопваць насіў? Гэта-ж дурань, ня дай ты, бог, які... За гумнамі ха- 
ваць. А калі-ж, тым часам, у  гумне хто-небудзь быў?

— Яшчэ тады нікога нідзе ня было... Хто гэта ўвясну так рана ў 
гумно пойдзе... Чаго?..

— Трэба было закапаць у хляве або ў пуні, тады ўжо нечага 
пэўны быў-бы.

— 1 так нічога ня будзе,—адказаў Стась ды пачаў мыцца рас- 
пырскваючы навокала сябе на цэлы сажань ваду.

— Усё нічога было-б,—ізноў пачала Карэцкая, калі сын памыўся 
ды адышоўся да стала выцірацца,—можа як-небудзь і абышлося-б, 
але-ж калі вар’ятка возьме ды дзе-небудзь павесіцца?..
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— Дай божа... Гэта найлепей было-б...
— А ці ты забыўся, што міліцыянэр прыяжджаў? Чорг іх ведае, 

што яны там напісалі на нас... Міліцыя возьмецца...
— Нічога ня возьмецца. Арына нічога не сказала. Я чуў ужо аб 

гэтым.
— Ты ведаеш,—зазлавала Карэцкая,—як сабака той толькі і чап- 

ляешся па дзяўчатах.
— А што? Каля ваш ага хваста сядзець?—агрызнуўся Стась,— 

стары я ці малы? Нябось, як яы некалі з бацькам круцілі, дык цяпер 
і ўспомніць ня хочаце.

Карэцкая інстынктыўна хапілася за чапялу, але паглядзела на сына, 
падумала ды ізноў паставіла яе ў качарэжнік.

— У нас бансюкоў ня было, злодзей ты,—гукнула яна, складаючы 
ў кучу бліны,— а ты вось ужо аж з другой закруціў нешта! Стась адхі- 
нуўся да вакна, усьміхнуўся.

— Бо я мусіць трохі дасьціпнейшы ад вас.
— Сьмейся, сынок, сьмейся... Добра... Хутка можа і Адэля родзіць...
— Родзіць,—перадражніў Стась матку,—няхай сабе родзіць... Каб 

хлопцам была, дык не радзіла-б.
Карэцкая пакачала галявой. Раптам твар яе перакрывіўся, і з  гус 

сарвалася нягеглая цяжкая ўхмылка.
— Глядзі, сынок, каб сышло ўсё добра,— сказала яна па хвіліне 

абмяклая, ласкавая,—чорт з імі, з дзеўкамі... Хоць мужчыны і зладзюгі... 
Аднак, з Адэляй не жартуй. У яе—бацькі, радня, уся навакольная 
шляхта... Адэлі не чапай...'

— Дык што-ж хіба я не магу ажаніцца з ёй ці што? Вы-ж можа 
забараняць ня будзеце?

— Уладзься з аднэю, а тады ўжо будзеш думаць аб другой.
— Чакай масьлянкі—сыр зьясі...
— Крутасьвет-крутасьвет!
У хату ўвашоў Карэцкі. Хмурны. Нездаволены. Ні на кога ня гле- 

дзячы, распрануўся, з грукатам адсунуў ад лавы стол, сеў.
— Сьнедаць!— сурова кінуў у напрамку да жонкі. Стась суцішыўся 

каля вакна. Нерашуча пачаў нанова лерачэсваць ужо загіасаныя валасы, 
асьцярожна паглядаючы праз люстэрку на бацьку.

— Чаго ён узьбясіўся так?—думаў Стась,—няўжо-ж мне і пагуляць 
ня можна?

Карэцкая хутка забегала ад печы да стала, прыносячы то пасуду, 
то ежу.

Карэцкі ўзяў лусту хлеба, махнуў рукою каля пераносься, абліў сы- 
на кароткім растопленым, бы волава ў вагні, поглядам.

— А... Стаська... I ты ўжо дома? Дзякуй богу, што ты прышоў... 
Ах, як добра!..

Стась уздрыгнуў, павярнуўся тварам да бацькі, абмяклы тут-жа 
каля вакна прысеў на лаву.
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— Ну, дык можа есьці захацеў?—казаў далей Карэцкі, ужо сёр- 
баючы з міскі тлустую засквараную здорам капусту,—-ідзі, перакусі... 
Маці, хутчэй сынку бліноў паднясі.

Стась падышоў нерашуча да стала, прысеў, пачаў нясьмела есьці, 
не адважваючыся ні пасупярэчыць бацьку, ні нават паглядзець яму 
ў вочы.

— Дабра ня будзе з цяперашняга сьвету,—пачала Карэцкая, сеўшы 
поплеч з мужам,—у касьцёл ня ходзяць, а толькі і ведаюць, што веча- 
рынкі ды вечарынкі.

— Куды Арына дзелася?— ня слухаючы жонкі, зьвярнуўся Карэцкі 
да сына.

— А што я ведаю,— нібы вінаваты, а^казаў Стась.
—Ведае ён,— пагардліва кінула Карэцкая,—цягаўся па хутарох...
— Дык Арына не з табою пашла?—зьдзівіўся Карэцкі.
— Не.
—  А дзе-ж  яна? Няўжо-ж адна?.. Уцякла?..
Упусьціў з рук лыжку. У міску з капустаю агрызак хлеба.
—  Кажы праўду, гадзюка?!—нарэшце сурова гукнуў Карэцкі, 

хапаючы ў рукі нож,—кажы, куды яна пашла?!..
—  Ці не ашалеў ты?—уступілася за сына Карэцкая,— адкуль ён ве- 

дае... Уцякла, дык чорт яе бяры. Што яна зробіць?
Карэцкі кініў на стол нож, узяў лыжку, ізноў пачаў есьці.
Стась, як прыгатаваны да зарэзу баран, вялікімі няўцямнымі вачы- 

ма пазіраў то  на бацьку, то на матку.
—  Каб гэта ведана—на сухі лес няхай бы яно сышло... За сто зя- 

мель абышоў бы гэта,—зьмізэрыўся, нарэшце, ён.
— Выкінь з галавы, дурненькі,—зжалілася над сынам матка.—хіба 

гэта не па людзях ходзіць? Здарылася—здарылася... Ці гэтак даўней 
бывала... Няхай будзе яшчэ рада, што дзіцяці на руках не засталося.

— Ах, разумныя якія,—крутнуў галавою Карэцкі,— а што вы зро- 
біце, як зараз возьме ды прыедзе міліцыя? Я думаю, што яна, напэўне, 
заявіла. Што вы тады будзеце рабіць?.. А?..

— Вось чалавек!— абурылася Карэцкая,—а ты думаеш, што мілі- 
цыя так, бяз дай прычыны, возьме ды прычэпіцца? Няхай-жа яна сьве- 
дак дасьць, няхай давядзе... А што не заплацілі ёй, дык, матка боска, 
хоць сёньня хай прыдзе ды разьлічыцца, грошы ўраз аддамо. Ну, а чаго 
ёй болып трэба яшчэ?..

Карэцкі моўчкі пашавяліў пальцамі каля пераносься, перахрысьціў- 
ся ды павольна вылез з-за стала.

—• Няхай будзе па-вашаму,—лагадзіўся ён з жонкаю, круцячы каля 
вакна папяросу,—дай бог, наперад лепей.

Закурыў. Прылёг на пасьцель. Пусьціўшы на хату некалькі пульх- 
ных ахапкаў дыму, адпляваўся, спакойна, разважліва сказаў:

—  Трэба недавярка ажаніць, а то нічога ня будзе з яго...
— Гэта можна,—весела ўсьміхнуўся Стаеь, кінуў ежу, выскачыў на 

хату,—гэта хоць сёньня.
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Карэцкі паглядзеў на сына, засьмяяўся.
— Бач, які спрытны. Па мацеры пашоў. Ну, дык скажы тут нам 

з маткаю, каго-б ты хацеў узяць?
— Няхай Адэлю бярэ... Каго-ж тут?—радасна сказала Карэцкая,— 

больш няма каго... ды ён, мусіць, ужо і з Адэляю натварыў нямаведама 
чаго... Усе людзі кажуць... Як у звон б’юць...

-— Як? Няўжо праўда?— заварушыўся на ложку Карэцкі,— Стась, 
праўда?..

— Можа і праўда,— нездаволена адазваўся ад вакна Стась.
— А ці падабаецца табе Адэля?—узрушаны дапытваўся далей у 

сына Карэцкі.
— Жаніцца можна,—адказаў Стась.
Раптам скалануўся, адскочыў ад вакна.
— Карэцкія!— пачуўся з вуліцы зычны воклік.
Карэцкі з жонкаю кінуліся да вакна. На гауліцы, за  варотамі, стаяла 

чалавек шэсьць моладзі—пераважна батракоў— ды зьлякана ўглядалі- 
ся на двор Карэцкага.

А пасярод голага, чыста падмеценага двара ляжаў яго, Карэцкага, 
руды сабака—Пірат—ды, трымаючы ў зубох маленькую дзіцячую 
ручку, зьдзіўлена і недаверліва пазіраў на натаўп.

XII.
Прыбегшы ў хату, Арына ў роспачы кінулася на пасьцель.
— Што ён зрабіў са мною? Завошта назьдзекваўся так?!—выкры- 

квала яна ўрыўкамі, закрываючы рукамі твар ды ліхаманкава калоця- 
чыся,—што ён надумаўся?!

Каля ложку зьлякана, ня ведаючы, што рабіць, стаяла кучка 
батракоў.

— Вось што выходзіць,—зьдзіўлена казалі некаторыя адзін дру- 
гому, вось якое сумленьне... Каб ня дурань была...

—• Сьціхніце,—вушчунёва зьвярнулася Хадора да сваіх тавары- 
шоў,—няма чаго лезьці... Трэба што іншае...

Батракі раптам змоўклі, адступіліся назад. Хадора падышла да 
Арыны, асьцярожна прысела на краі ложку. Палажыла на плечы ёй 
сваю руку.

— Чаго ты калоцішся? Ці ня здурнела ты?— суцяшальна зьвярну- 
лася яна да сяброўкі,—плачам не дапаможаш... Толькі сабе здароўе 
кадарвеш... Ціха...

Арына прыўстала, схапіла са сьцяны хусту ды накінула яе сабе на 
галаву.

— Не чапайце мяне... родненькія... Дайце мне аднэй...
— Ідзіце,—кіўнула галавой Хадора на батракоў.
Батракі, пацепваючы плячыма, ціха адзін за другім вышлі за 

дзьверы.
Хадора ўзяла ў конаўку вады, паднесла Арыне.
—  На, кропельку выпі... Можа лепей будзе...
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— Ня трэба... Ня грэба нічога,—роспачна адказала Арына, цісну- 
чыся тварам да падушкі.— Мне ўсёроўна цяпер... Хоць у пекла—але 
дзе-ж яго сумленьне? Ён-жа казаў, абяцаў, што як толькі ня будзе 
малога— тады не пакіне мяне?!..

Хадора ўстрапян}'лася, аднесла хуценька да вядра конаўку, вялі- 
кімі, поўнымі жаху вачыма спынілася на Арыне. Тое, аб чым яна ўжо 
даўно здагадвалася ўпотайку, чаго-б не хацела ні бачыць, ні чуць, не 
хацела, каб адбылося яно ды ведаў аб ім хоць хто-небудзь, цяпер само 
сабою, па крышцы, выплывала перад ёю наповерх у самым нечаканы.м 
для яе, нічым не захінёным, жудасным выглядзе.

— Няўжо праўда?!..—̂ падумала яна, сьціснуўшы ў адзін клубочак 
пальцы рук,— бедная, бедная1..

— Арынка,—-дрыжачым голасам зьвярнулася Хадора да сяброў- 
кі,—дык ён дзіця забіў?!.

Арына ўсхапілася з пасьцелі, села.
— Ідзі ты ад мяне, пакінь!..
— Чаму-ж ты міліцыянэру не сказала?—ціха, вусьцішна пытала 

Хадора далей,—цябе і самую хутка гірыкончаць, а ты ўсё будзеш 
маўчаць.. Дакуль-жа ты будзеш цярпець, зносіць усё гэта?!.

Арына зьнямела, моўчкі ізноў кінулася на пасьцель. Ізноў закала- 
ціўся над яе шыяю адтапыраны беражок блюзкі, скрыжаваліся над 
галавою забытыя заламаныя рукі.

Хадора ўцягнула ў лёгкія паветра, скрыганула зубамі.
— Не, сястрычка, як сабе хочаш, а я гэтага так не пакіну—пайду 

ў раён, у акругу, пайду сама да найбольшых з комісараў, калі што, 
а пакараньня гэтаму душагубцу даб’юся!

— Не чапай, Хадорачка,—зьняможліва папрасіла Арына,—гэта ўсё 
няпраўда, нічога нічагусенькі ня было... Ня біў ён нікога...

— А дзе-ж тваё дзіця?—проста і сур’ёзна запытала Хадора, ізноў 
прысаджваючыся к Арыне на ложак.

—  Ня было дзіцяці ніякага,—узрушана адказала Арына,—чаго ты 
прычапілася да мяне? Што ты выдумляеш? А яшчэ і таварышка!..

Хадора мучліва сьціснула губы, павольна, як бы нехаця, устала з 
ложку.

—Пасьпі... Тады пагутарым... Ты сёньня проста, як звар’яцеўшы... 
Ніякага толку ад цябе не даб’ешся...

Адышлася да дзьвярэй, нібы зьбіраючыся выйсьці з хаты, але пры- 
пынілася, паглядзела на вядро з вадою, потым на Арыну, клапатліва 
запытала:

— Можа табе вады падаць? Бо я зараз пайдуі'
— Ня хочу,—слабым голасам адказала Арына.
— Ну, як хочаш... Гаспадыня твая ідзе... Я пашла...
Кінуўшы яшчэ адзін погляд на сяброўку, Хадора хутка выскачыла 

за дзьверы.
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Цяжка зьменьваючы дыханьне, Арына засталася ляжаць на пась- 
целі—нярухомая, з ваткнутым у падушку тварам, з раскінутымі ў бакі 
рукамі. Быццам забітая.

Моцна ляпнуўшы клямкаю дзьвярэй, у хату ўвашла Карэцкая.
— Ня выспалася, бедная,—гіранічна кінула цераз далёка выстаў- 

леныя наперад, ганарова .заламаныя губы.
Арына ледзьве прыкметна ўздрыганула, аднак, ня ўстала. Нават 

галавы не павярнула. Не адкрыла вачэй. Нібы навокала яе зусім не існа- 
вала аніякага жыцьця. Ня было ні ворагаў, ні другоў, ні добрага, ні зло- 
га. Быў толькі адзін нястрывалы мучлівы боль, які трымаў яе ў сваіх 
абдымках надзвычайна моцна, уладна, як пераможца, як сьмерць.

Карэцкая зьняла з галавы ценкі шаўковы шарф, склала яго, кінула 
на высокія тугія падушкі, на па сьвяточнаму засланым ложку. Цьвёрдай 
ступою падьтшла да Арыны.

—• Дык можа, пані, сьвіньням падавала-б?
Арына маўчала.
— Чуеце, пані!—зьдзекліва гукнула Карэцкая,—прачнецеся, калі 

ласка... дагледзьце сьвіньні,... а то аж хлеў раскідаюць...
Арына ляжала, бы ня жывая.
— Панна Арына, упшэйме проша... сьвінак проша дагледзець...
3 Арынай, раптам, зрабілася штосьці нязвычайнае. 3 нечаканаю для 

гаспадыні сілаю адарвалася яна ад падушкі, сьцяла зубы, скамячыла 
кулакі.

— Слухайце, гаспадыня!— дзіка, люта прашаптала Арына, абсы- 
паючы Карэцкую пякучымі іскрамі вачэй,— лепш не чапайце!..

Карэцкая зьлякана адступіла назад. Аднак праз момант крыху 
асьмялела. Твар яе склаўся ў няшчадную грэбліва-зьдзеклівую 
ўсьмешку.

—• Калі ты звар’яцела, дык на гэта ёсьць вяроўкі... і вар’яцкі дом!..
Вочы Арыны ператварыліся ў дзьве агнёвыя кропкі. Злавесна 

здрыгануліся нгчокі, губы.
— Вон!!—жахліва, разьюшана гукнула Арына.
Карэцкая пабялела 5, уздрьтгваючы плячукамі, спатыкаючыся, вы- 

шла з хаты.
— Гадзюка!—кінула ёй усьлед Арьтна,—досыць ужо папілі маёй
Павольна апусьцілася на пасьцель. Суцішылася.

крыві!..
Праз некаторы час адчула ў грудзёх боль, зьнямогу ўва ўсім целе, 

на тварьт густыя кропелькі поту, якія пачалі зьлівацца адна з другою 
ды ласкатлівымі цурочкамі сьцякаць на падушку.

Ляжала безвалодна, нярухома, бы цяжка хворая. Павольна V сьвя- 
домасьці ізноў выразна акрэсьліліся постаці Стася, Адэлі. У вушох 
аднатонна, сумна, непазбыўна занылі словьт:—каханьне, здрада, зьдзек. 
Хвіліна па хвіліне бліскавіцамі ўсхліпвалі думкі аб тым, што яна, 
Арына, ужо болей не дзяўчына. ёй здавалася, тпто да болю ў мазгох
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выразна бачыць яна канцы сваіх жыцьцёвых дарог. Сышліся яны зусім 
недалёка, блізенька. Тупік. А далей—беспрасьветная цемра, нябыт.

—  Значыць, усё,—-сілілася Арына хоць што-колечы сьцяміць з таго, 
што здарылася з ёю, што рабілася цяпер навокала яе,—жыцьцё, 
бы кветка, сарваная ветрам, завяла нечакана хутка, гвалтоўна рана, 
жудасна. Яе, Арыны, што лічылася найпрыгажэйшаю на ўсю наваколь- 
насьць, болей няма. Расьцёрта, растаптана, бы травінка нагою. Без раз- 
вагі, бяз жалю, няшчадна.

—  Дзіця?.. Як добра, што яго няма!.. За яго адпакутуе матка... 
Аднак, яно ня бачыла жыцьця:—сонца, неба, зеляніны. Ня бачыла па- 
лёў, не спазнала мук і слодычу працы, ня ўведала людзей... Будуць 
жыць Адэліны, Карэцкіх дзеці—толькі ня нашы. Не для нашых будуць 
вёсны і леты наступаць і праходзіць, сьпяваць птушкі. Гэта не яны 
будуць купацца ў чыстых рэчках, аблітыя сонечным сьвятлом, бегаць 
з 'крыкам дзесьці за аколіцаю па сенажаці. Гэта не яны, ня нашы!

Жыцьцё даравана толькі дзецям шляхоцкім, дзецям багатых!
Жыцьця ня бачыла і я. 3 самага малку я ня ведала спакойнага сну. 

Ніколі ня была добра накормлена, агіранута, ня чула ласкавага слова. 
Была між людзей апошняю. Мае дзявочыя рукі былі заўсёды цьвярдыя, 
у мазалёх. Яны не маглі быць такімі ласкавымі, як рукі багатых пане- 
нак. Таму і Адэля для Стася зрабілася лепшаю ад мяне. Я— працавітая, 
моцная, а вось—пагарджаная. Ён сароміцц^ са мною гуляць, ён грэбуе 
мною. Кахацца са мною ён мог толькі дзеля пэўнае мэты, і то ўпотай- 
ку... Сустрэцца з ім? Што скажа ён?—Не, ня можна... Пайду, каб не 
спаткацца болей з  ім ніколі. Калі ўцяку, хоць кулак ён, а ўсё-ж ткі будзе 
думаць аба мне, усё-ж ткі зробіцца яму шкада мяне. Магчыма, што бу- 
дзе па начох ня спаць... А пасьля... Паеьля можа ўцячэ з дому, пачне 
шукаць мяне. Можа без мяне ён ня вытрымаеі1.. Ха-ха-ха... Тады, 
Стаська, ня тое будзе... Але я такою жорсткаю.ня буду, як ён... Я толькі 
скажу яму... Што ён прыгожы і нядобры,, нядобры і прыгожы.

—  Не, ня тое,—раптам... спахапілася Арына,—ён ня прыгожы. ён  
толькі нядобры... Нядобры, нядобры...

Прыўзьняла з падушкі галаву.
— Нікога няма?
Да слыху данёсься прарэзьлівы піск сьвіней у хлеве.
— Яшчэ ня кормлены?.. Хіба замяшаць ім?.. А гаспадыня?—-Раптам 

у сьвядомасьць уварвалася новая няпрыемная страшная думка,—цяпер 
мне тут ня жыцьцё... Скончана... Заядуць дашчэнту... Трэба ўцлкаць...

Узрушана саскочыла з пасьцелі. Аднак, зараз-жа ізноў села. 
Адзеньне было халоднае, мясьцінамі мокрае, ліпкае.

— Ці ня ў крыві я?.. Як-жа ўцякаць?.. Толькі што пасьля радоў: 
слабая, змучаная, хворая?..

Нахутна пераапранулася, памылася. Пасьля некаторых хістаньняў 
узяла з шкапчыка хлеба, кіслага малака.



ЧОРНЫ мост

— Няўжо за два гады кавалачка хлеба ў іх не заслужыла... ды 
платы-ж за апошні час з іх ўсёроўна не вазьму,—разважала Арына за- 
кусваючы. Аднак, ела больш таму, што адчувала неабходнасьць, чым 
жаданьне, есьці.

Як пачало цямнець, прышла дадому гаспадыня. Прасунулася цераз 
хату, нават і ня глянуўшы на Арыну. Моўчкі. Старожка. Злосна. Цяпер, 
у цемры, яна мела выгляд якойсьці нягеглае, ніколі ня бачанае Арынаю, 
жудаснае пачвары.

Арына боязка ўзьнялася з лавачкі. Ціха, нібы крадучыся, нячут- 
нымі крокамі вышла за дзьверы.

— Зараз пакліча, каб сьвіней пакарміла,— падумала яна, захіна- 
ючыся ў садку за хлеў,— але ня знойдзе, не дагукаецца!.. А можа рада 
будзе?.. Няхай радуецца!.. Яшчэ прыдзе час!..

Праз садок вышла на гумно. Старыя луні і ток з манежам пазіралі 
падазрэнна, няпрыветна, вусьцішна.

— Ці добра супроць начы ісьці?—падумала Арына,—хіба да ся- 
стры? Бо куды-ж болей?.. Вёрст дзесяць... Толькі праз адзін пярэлесак 
прыдзецца прайсьці... А там— поле... Грэбля і Чорны мост... Крышку 
страшнавата, але нічога... Адтуль вёрст пяць да сястры... Усёроўна... 
Дайду...

Калі праходзіла ў канцы гумна, пачула, што нібы штосьці зашарасьце- 
ла ў ёўні.

— Нячысты?.. А мо’ злодзей?..
Сумысьля спынілася, прыслухалася. Было так ціха, што, здалося 

ёй, нават пачула, як білася яе ўласнае сэрца.
— Няма нічога... Ды які тут страх?!.
Пашла далей па вузенькай дарожцы на шлях. Адганяла ад сябе 

нядобрыя, недарэчныя думкі, імкнулася асвойчыцца з цемраю. Хвілінамі 
здавалася ёй, што яна нібы і зусім нічога не баіцца, але ўсё-ж ткі 
міжвольна чамусьці была да болю напружанаю кожная цягліца цела, 
ногі самі сабою стараліся ступаць як найасьцеражней, цішэй. Правая 
рука быццам прырасла да тоненькае арэхавае палачкі, як бы нават 
баялася апушчаць яе канцом да зямлі.

Ужо вышла і, як здалося ёй, доўгі час ішла шырокаю жоўтаю даро- 
гаю, а пярэлеску ўсё-ж ня было відаць яшчэ. Густою непрагляднаю 
чорнаю хмараю сунулася ёй насустрэчу цемра па зямлі. Густая, бліску- 
чая, чорная, бы атрамант.

— Каб хутчэй ужо... Хоць бы месяц...
Але што далей ішла, усё больш і больш глушэла, згушчалася ноч.
— Нічога ня будзе... Цішком як-небудзь праскочу...
ГІярэлесак заўважыла, калі падышла да яго зусім блізка. Нячутна 

патанула ў чорным правале між дзьвюх сьцен з высокіх старых дрэў. 
Здалося, што раптам нібы згубіла здольнасьць і дыхаць, і нават ду- 
маць. Што адбывалася з ёю, ня цяміла. Толькі, як ізноў выскачыла на 
поле, адчула ў нагах нязвычайную дрож. Ледзьве хватала змогі ісьці.
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Я М Н П Н Ш П Я Ш П Н М І  СЫМОІІ ХУРСІК

Плечы, усё цела, як быццам хтосьці ў клешчы зашчаміў. Аглянуцца на- 
зад, на пярэлесак, не хапала ні моцы, ні адвагі.

— Ўсёроўна, хоць што, абы ня бачыць...
3 левага боку, з-за ўзгорку, вынырнуў мітусьлівы аганёк. Адтуль-жа 

па хвіліне данёсься брэх сабак. Сумньі. Бязмэтны. Безнадзейны. Аднак, 
хутка і ён заліўся ў цемрьі. 1 навакольнасьць ізноў застыла, замёрла, 
зрабілася падобнаю да дна якогасьці, жудаснага па сваёй мяртлівасьці, 
мора. Дзесьці высока, нібы над паверхняю гэтага мора, сіратлівымі са- 
мотнымі агнямі караблёў боязка ўздрыгвалі зоркі.

Раптам кроках у двух ад Арыны зварухнуўся нечакана куст і на- 
поўніў цемру гвалтоўнаю ляскатнінаю. 3 грудзей Арыны вырваўся ня 
крык, а толькі ціхі бясьсільны хрып. Моманты праз два да яе слыху 
данёсься, ужо крыху паводдаль, задзірлівы, зьляканы піск якіхсьці не- 
вядомых птушак.

Крыху апамятаўшыся ад перапалоху, Арына нясьмела пашла 
далей.

— Вёрст шэсьць... Ня болей... А там— блізка ўжо... Каб было як— 
вярнулася-б назад, пераначавала-б... Але ня варта, хоць загіну, але ня-
хай ведаюць, што і я чалавек... Ды ўсёроўна... Хутка. грэбля... Чорны 
мост...

Каля дарогі ўсё часьцей і часьцей пачалі вырастаць, нібы з-пад 
зямлі, нізкія кашлатыя кусты. Дарога пачала прыкметна паніжацца, 
спушчацца ў лагчыну. ІІад ногі пачалі пападацца чорныя палены, 
крывыя сукаватыя палкі.

—• Чорны імост... Што гэта? Ці не вада зіхаціць? Якая страшная!..
Ідзе, прыглядаецца, і здаецца ёй, быццам усё навокала яе віецца 

чорным вірам. Сгомленае, зморанае цела ўжо зусім абясьсіліла. Ные пад 
грудзьмі. Ногі парабіліся цяжкімі, быццам волавам паналіваліся. Нават 
згінацца пакінулі, а, так сабе, нібы па прывычцы, усё яшчэ цягнуліся 
за целам.

У мазгох пачаў паволы-іа спадаць агонь, але загое рабілася ўсё 
болей і болей няпрыемна, нудна, моташна. Чутно было, як торгалася 
ў сківіцах кроў,—балюча, з шумам, з прысьвістам...

— Ці дайду?!.
Раптам, калі Арына ўжо была зусім блізка ад Чорнага маста, калі 

ўжо амаль што каля саміх ног яе ценка і гаемна шапацела вада, напе- 
радзе нечакана хліпнула некалькі агоньчыкаў.

— ?!.
Зараз-ж  да слыху данёсься неакрэсьлены, жудасны шорст. Сіля- 

чыся пранізаць няпрытомнымі ашклянелымі вачыма цемру ды, да болю 
ў касьцёх, сьціскаючы ў руцэ арэхавую палачку, Арына, трацячы апош- 
нія проблескі сьвядомасьці, цяжка, безвалодна асунулася на зямлю.

А навокала яе чорнаю крывёю пералівалася цемра, сьмяялася, 
плакала.

(Працяг будзе).
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Янка Бобрык

** *

Як званочкі ў полі— 
сіняя ноч, 
белы месяц, 
срабрыстая ш эрань...
Ш алясьціць
шоўкам лісьце ля ног-,
пералівамі зорка-Вэнэра.

Д зесь гараць,
дагараю ць агні,
палымнеюць у сэрцы надзеі...
Ня губляю імпэтнасьць— 
хай пройдуць дні 
і скрозь сьнег і завеі.

Дарогі ў прасторах, 
ў прасторах шляхі 
і бягуць і зьнікаюць, 
як хвалі. як цені...
Бомы, іскры акордаў, 
рассыплюць па іх 
і растануць—
як мары мае, лятуценьні— 
ў нашых сёньняшніх днёх залатых.

Наша сёньня—
імкненьне, запал,—
сьвеглых казак, чароўных крыніца,
будзе душу будзіць,
будзе ў думках палаць,
будзе вабіць,
маніць
мілавіцай.



Пролетарскай інтэлпенцьіі

Адрынуты
упадніцгва,

хістаньні
і ўзьлеты. 

Інакшы шлях усьцелен прастатой. 
Мы прагнем

чорнаю работай 
нагнаць гісторыі прастой. 
(Бяссгірэчна,

сьмешна жылі людзі:
адвеку

ткалі залатыя паясы, 
а ў- кірмашовым жывым гудзе 
шукаў

адвеку 
голад каласы.
Шукалі лапці,
Шукалі боты!).
Хай-жа ярчэе

калгас у целе!!
Гудкі!!!

мы разам сталі на работў?!! 
і каласамі,

радасьцю—
зямлю ўсьцелем!
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Йанад бвлагвардзейцаў
Праз увесь дзень 28 жніўня 1929 году ў пасёлку Нова-Сма- 

ленскім, што ў Амурскай акрузе, на самай мяжы з Кітаем, стаяла доб- 
рае I цёплае надвор'е з прыемным сьвежым паветрам,

І як сьцямнела, і знайшоўся вольны час ад работы, дзьве тутэй- 
шыя комсамолкі, сёстры Аня і Дуня Багатыровы, пайнілі пагуляць з 
двума тутэйшымі комсамольцамі, братамі Чан-Бао і Сун-Бао,

Дзяўчаты былі дочкі качагара, а хлопцы—сыны рамонтнага ра- 
бочага. Яны ўжо колькі год жылі на адным надворку і сябравалі.

Час быў вельмі неспакойны, чакалі вайны, расійскія белагвар- 
дзейскія банды ня спынялі сваіх воўчых наскокаў на савецкую зямлю, 
і позна ўвечары гуляць было небясьпечна.

Але гэтымі днямі Аня Багатырова, скончыўшы вытворчую прак- 
тыку, ехала ў Маскву, у Ціміразеўскую сельска-гаспадарчую акадэ- 
мію, дзе ўжо пераходзіла на трэці курс, і з ёю разам меўся ехаць і 
Чан-Бао канчаць Комуністычны Унівэрсытэт Н ародаў Усходу. Дык за- 
хацелі пагуляць перад ад'ездам з свайго пасёлку, так далёкага ад 
Масквы. А з імі пайшлі і Дуня з Сунам.

Бацькі, ведаючы сваіх дзяцей, нічога не баяліся, толькі прасілі 
іх, каб яны ўсё-ж далёка не заходзілі і гулялі-б разам.

Весклапотная моладзь хутка забылася на ўсе перасьцярогі. Яны ішлі 
ўжо за пасёлкам уздбўж чыгункі, большая пара—Аня і Чан -наперадзе, 
а меншая—-Дуня і Сун—трохі астаўшыся. Ішлі, весела гаманілі, сьмяяліся. 
М аладосьць—самая бесклапотная і шчасьлівая пара ў жыцьці чалавека.

А тымчасам леней было-б ім сёньня так далёка не хадзіць...
Белагвардзейцы наскочылі на іх так раптоўна і нечакана, што 

ні Дуня, ні Сун-Бао, застаўшыся жывыя, ніяк не маглі потым узду- 
маць і сказаць парадкам, як гэта ўсё здарылася.

Яны памяталі толькі, што Чан-Бао пасьпеў стрэліць з рэвольвэра, 
і, мусіць, гэтым яго стрэлам быў забіты белагвардзейскі офіцэр, труп 
якога знайшлі потым на гэтьш месцы. Дуня яшчэ апавядала, што калі 
на Чана кінуліся з шашкамі, дык Аня хацела засланіць яго сабою. 
Белагвардзейцы спачатку не стралялі,—мусіць, каб падыйсьці да стан- 
цыі бяз шуму, і пасеклі бедных Аню і Чана шашкамі.

Сун-Бао, убачыўшы гэта, акамянеў, а потым, зразумеўшы, дзіка 
рынуўся на дапамогу брагу і Ані. Рэвольвэра ў яго ня было, і ён у 
вялікай ярасьці выхапіў з рук у аднаго белагвардзейца стрэльбу і па- 
чаў ёю махаць вакол сябе. У  гэты момант Дуня страшна закрычала,
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зьбітая кімсьці з ног. 3  зямлі яна ўбачыла, што Суна павалілі і б‘юць 
нагамі. Калі-ж яна хацела падняцца, яе так моцна выцялі кулаком па 
галаве, што яна страціла прытомнасьць.

Пачуўшы рэвольвэрны стрэл і дзявочы крык, падняла трывогу 
чырвонаармейская застава. Чырвонаармейцы пабеглі на ратунак, і 
тады белыя бандыты пачалі страляць. На страляніну ў момант пад- 
няўся ўвесь пасёлак. Усе рабочыя з чыгункі, рускія і кітайцы, і усе 
пасялковыя рамесьнікі і сяляне, хто што меў, беглі адбіваць напад...

Іван Багатыроў пачуў трывогу.. калі дапіваў гарбату. Ён сарваў 
са сьценкі дубальтоўку і выскачыў на вуліцу. Разам з ім выскачыў і 
яго сусед Фын-Бао з жалезным гакам у руках.

Ні слова адзін аднаму не сказаўшы, яны з усяе сілы кінуліся 
па вуліцы за пасёлак, у той бок, куды пашлі гуляць іхныя дзеці, і дзе 
цяпер стракатаў наш кулямёт, і бэхалі стрэлы з карабінаў.

Яны прыбеглі, калі адбітыя белагвардзейцы ўцякалі ўжо за раку 
ў Кітай. Яны прыбеглі, калі чырвонаармейцы і рабочыя дружыньнікі, 
асьвятляючы дарогу факеламі, вялікім натоўпам несьлі ўжо ў пасёлак 
забітых і параненых. I яны, уведаўшы тут усю жудасную навіну, так- 
сама ўліліся ў гэты натоўп і пайшлі за насілкамі.

Яны, стары рускі качагар Іван Багатыроў, перасяленец з Смален- 
кае губэрні, і рамонтны рабочы кітаец Фын-Бао, выхадзец з Цзян-Цзіна, 
ішлі за насілкамі побач і маўчалі, і стрыманае гора душыла іх.

А з пасёлкуяшчэ ішлі і беглі на спатканьне розныя людзі,—іхва- 
равітая Багатырыха, і маленькая Фынава дачушка, заўсёды такая вя- 
сёлая і жартаўлівая чарнагаловая Лі-Бао.

Хваравітая Багатырыха, праставалосая, расхрыстаная, бегла рата- 
ваць сваіх дзяўчатак, яшчэ ня ведаючы, што ўжо нясуць іх маці на- 
сустрэчу адну мёртвую, а другую няпрытомную...

Маленькая кітайка-піонэрка бегла на падмогу сваім любым брат- 
кам-комсамольцам, яшчэ ня ведаючы, што ўжо ніколі не пажартуе з 
ёю вучоны Чан, і невядома, ці будзе ўжо калі вучыць яе расейскай 
грамаце сварлівы Сун...

Яе-ж маці, немаладая ўжо жанчына Лю, засталася далёка адзаду, 
у пасёлку, бо не магла шыбка бегчы на сваіх дробненькіх ступнях, 
што змалку ў тым Цзян-Цзіне, праз дзікі стары звычай. былі забі- 
тыя ў калодкі і ня вырасьлі.

Яна там, астаўшыся, дыбала як калека, качалася з боку на бок, 
і расстаўляла ў паветры рукі і плакала, не абціраючы сьлёз.

Яна плакала, што ізноў вайна, ізноў страх і непакой, і ўсё дорага, 
і праклінала тых сваіх кітайскіх генэралаў і тых белых расійцаў, што 
хочуць біць рабочых-расійцаў і рабочых-кітайцаў.

I было ўжо ціха і вельмі цёмна, толькі далёка дзесь, у тайзе, па- 
мад ракою, яшчэ трохі стралялі, але ўжо рэдка, а факелы ўвайшлі ў 
пасёлак і сунуліся ўсё бліжэй і бліжэй...



Алесь Жаўр^м

Калгасьнік
Ужо вёсен з паўсотні на твары сухім 
Усплыло павуціннаю сеткай;
Мінуўшчыны панскай дзядоўскай сахі 
Ён сёньня найлепшы сьведка.
Ен часта гаворыць (і чэзьне туга)
— Хай згіне старое ў бязьмежжы... 
Сягоньня высокае слова— „калгас" 
Маячыць дасягнутай вежай.
Ён шчурыцца ледзьве,
Ён кажа на ты,
Частуючы горкай махоркай;
Мы курым...
Дзесь зоры на небе густым 
Сышліся ў калгасы—сузорЧ.
У мудрай задуме, пускаючы дым,
Ён помніць аб ліху нядаўнім...
— Вясною—сталоўку...
Вось добра тады
Нам будзе, таварыш настаўнікі 
Мы курым і ў думах, праз шырмы гадоў, 
Праз дым папяросны, як быццам,
Мы бачым: плянэта ізноў маладой 
Праходзіць па новай арбіце,
I новыя людзі ля верных рулёў 
Вядуць яе шляхам вялікім,
Каб таў канцавосьсяў нязьлічаны лёд, 
Сахары ў оазісах ніклі...
Гадзіньнік сьпяшыцца на 10 амаль.
У 4 упёрся кароткай.
Мы ставім каўнеры

(так кажа зіма)—
Ідзем на калгасную сходку.

Калгас „Новае Жыцьцё" 
Жлобіншчына.
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Юрка Лявонны

М а д  а р к у ш а в
На сьценцы цень,
А павуціна змыта...
Усю ноч гарэць, бы грэшнік на кастры.
Яно ідзе, трымценьне стромкіх літар,
І дань дае для творчае пары...

... Што закранеш у песьні тэй гарачай? 
Вянкі клапот,
Ці шчырасьць новых дзён?
Эпоха новая—і трэба ўсё іначай,—
I адшукаць сюжэт, і рыфмы гучнай звон... 

Вяслуй у даль!
Прастору гэтак многа!...
Растуць муры жаданьняў і надзей.
Не абіваць-жа старыя парогі 
Перад наяўнасьцю нябачаных падзей.

Романтыка забытае развагі...
О, звон радкоў, гольфштромы пачуцьця!
І думы гнуткія.
Нібы над морам птахі,
Над аркушам бязьлітасным ляцяць...

Ці прыдзе сон і дзіўнае навее,
Ці вобразаў мяцежных мітульга,
За панарамай вершавых завеяў—
І лёскаты машын,
} луг, і сіні гай...

Так! Сонца гэтых дзён 
Нішто ня засьціць.
Нам эра новая натхненьне надае.
Гэрояў шмат. Вялізны выбух шчасьця.
І нікне ў далечы варожы, дзікі енк.

... Гарэньне дум растопіць ціхі морак.
На берагі жыцьця хадой жалезнай стань! 
ГІяюць гудкі...
Прачнецца хутка горад,
І ў вокны пырсьне чэрвеньская оань.
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Іл. Бэрашка

Пра Аглаю і яэ падшэфныж
У прамове на Ўсесаюзнай конфэ- 

рэнцыі аграрнікаў-марксыстых (1929 г.) 
тав. Я. В. Сталін, кажучы аб клясавых 
зрухах і павароце ў політыцы ЎсеКП(б), 
сказаў наступнае:

„Характэрная рыса нашай работы 
за апошні год у тым, што мы, як 
партыя, так і савецкая ўлада, а) раз- 
гарнулі наступ па ўсяму фронту 
супроць капіталістычных элемэнтаў 
вёскі, і б) гэты наступ даў і працяг- 
вае даваць, як вядома, вельмі адчу- 
вальныя с т а н о ў ч ы я  вынікі. Шго 
гэта азначае? Гэта азначае, што ад 
політыкі а б м е ж а в а н ь н я  эксплёата- 
тарскіх тэндэнцый кулацтва мы пе- 
райшлі да політыкі ліквідацыі ку- 
лацтва, як клясы. Гэта азначае, што 
мы прарабілі і працягваем рабіць адзін 
з рашучых паваротаў ва ўсёй нашай 
політыцы".

Політыка партыі і савецкай улады, 
накіраваная, з аднаго боку, на лікві- 
дацыю рэштак капіталістычных эле- 
мэнтаў у нашай савецкай краіне, а 
з другога боку, магутны рост соцыялі- 
стычных элемэнтаў, індустрыялізацыя 
краіны, колектывізацыя сельскай гас- 
падаркі, перавыкананьне пляну пер- 
шага году нашага пяцігадовага пляну— 
ня могуць не выклікаць контр-наступу 
нашага клясавага ворага—кулака ў 
вёсцы, нэпмана ў горадзе, як на эко- 
номічным, так і на культурным фронце.

3 гэтых процэсаў выплывае і 
актывізацыя нацыянал - дэмократыч- 
ных, шовіністычных, дробнабуржуаз-

ных элемэнтаў у краіне, якія па сваёй 
істоце зьяўляюцца абаронцамі і ідэо- 
лёгамі кулака ў вёсцы і нэпмана ў 
горадзе.

За апошні час актывізацыя нацы- 
янал-дэмократызму ў Савецкай Бела- 
русі разгарнулася вельмі шырока. 
Партыя і савецкая грамадзкасьць вы- 
явілі ў шэрагу культурных устаноў, 
організацый і літаратурных аб-яднань- 
няў ня толькі памылкі нацыянал-дэмо- 
кратычнага, дробнабуржуазнага па- 
радку, але і пэўныя настроі, якія 
ўпарта пропагандаваліся і прогіаган- 
дуюцца з балонак паасобных твораў 
навуковых работнікаў, літаратараў, 
культурнікаў.

І той процэс контр-наступу дроб- 
най буржуазіі, пропаганда яе ідэолёгіі 
ў творах паасобных нацыянал-дэмо- 
кратаў-арыслужнікаў буржуазіі мы 
наглядаем ня толькі ў Савецкай 
Беларусі. Усё тое, што адбываецца ў 
нас, зьяўляецца часткай таго агуль- 
нага процэсу, які адбываецца ва ўсім 
Савецкім Саюзе, ва ўсіх рэспубліках.

Шумскізм на Ўкраіне, галіеўшчына 
ў Татарстане, ібрагімаўшчына ў Крым- 
скай АССР, „Галубыя рогі" ў Грузіі, 
дзейнасьць паасобных прадстаўнікоў 
„Узвышша1*, дзейнасьць беларускіх 
нацыянал-дэмократаў у БАН, на- 
цыянал-дэмократычная лінія часопісі 
„ГІолымя“ !) і выразная пропаганда

*) Я кажу аб часопісі за час да зьмен 
у складзе яе рэдакцьіі.



буржуазных ідэй пісьменьні кам кому- 
ністым2) Зарэцкім на Беларусі—усё 
гэта паходзіць з аднаго, нэобуржуаз- 
нага лягеру, з чым прыходзіцца весьці 
барацьбу паасобным атрадаад компар- 
тый, пры актыўным удзеле пролетар- 
скай грамадзкасьці.

Гэты артыкул ставіць перад сабой 
задачу азнаямленьня чытача з тэй 
агульнасьцю буржуазных і нацыянал- 
дэмократычных выстулленьняў у бе- 
ларускай літаратуры, у прыватнасьці 
выступленьня Зарэцкага, які пропа- 
гандуе дробнабуржуазныя ідэі, з  па- 
добнымі-ж выступленьнямі ў літара- 
туры іншых Рэспублік Саюзу.

Пісьменьнік Зарэцкі ў нас на 
Беларусі даводзіць, што стылем про- 
летарскай літаратуры павінен быць 
романтызм, пры чым, пропагандуючы 
романтызм, ён робіць адпаведнае впа“ 
ў напрамку сваёй папярэдняй твор- 
часьці і запэўняе неспакушанага чы- 
тача на адным з літаратурных дыспу- 
таў: „не падумайце, т.т.,—кажа ён,— 
што я сваім сьцьвярджэньнем, што 
романтызм зьяўляецца стылем для про- 
летарскай літаратуры, бяруся апраўд- 
вацца за  свае ранейшыя творы“.

І, ня гледзячы на такое „шчырае" 
прызнаньне, мы ўсёткі прымушаны 
гаварыць, што М. Зарэцкі якраз про- 
пагандай романтызму, як стылю про- 
летарскай літаратуры, бярэцца апраў- 
даць сваю ранейшую творчасьць, 
творчасьць, прасякнутую дробнабур- 
жуазным романтызмам, і тым самым 
замацаваць свае позыцыі, як проле- 
тарскага (?) пісьменьніка, а раз так, 
то і ўзяць кіруючыя лейцы і весьці 
за  сабою нашу літаратурную моладзь 
па няправільнаму шляху, які ўрэшце 
рэшт не набліжае, а аддаляе пісьмень- 
ніка ад пролетарскай літаратуры і 
далучае яго да лягеру выяўнікоў 
дробнабуржуазных пластоў сучаснай 
грамады, робіць іх іхным рупарам.

Ці аддае навізною ад выступленьня 
Зарэцкага з пропагандай романтызму? 
Не, не аддае. Гэта тая-ж старая 
песенька ўкраінскіх нэоромантыкаў з 
„слаўнай памяці“ Ванлітэ, якая праз

2) '.У сьнежні месяцы 1929 г. М. Зарэцкі 
выключаны з КП(б)Б.

нацыянал-бальшавізм дайшла да на- 
цыянал-дэмократызму, а тут уж0 
стала выяўніком інтарэсаў кампаніі 
УНДо—заходня-ўкраінскіх фашыстых 
Данцовых... У свой час па дарозе 
якую абраў цяпер Зарэцкі, ішоў укра' 
інскі пісьменьнік Мікола Хвілёвы з 
сваім романам „Вальдшнэпы", які яму, 
як комуністаму, прышлося спаліць. Але 
Хвілёвы і да гэтага часу пропагандуе 
на Ўкраіне „нэоромантызм“, як стыль 
пролетарскай літаратуры, і, відаць, 
таксама, як і Зарэцкі на Беларусі, 
кажа: мая папярэдняя творчасьць— 
адно, а пропаведзь нэоромангызму. 
як стылю пролетарскай літаратуры,- 
гэта другое.

Але дазвольце не паверыць як За- 
рэцкаму, так і Хвілёваму.

Як адзін, так і другі, стаўшы 
рупарам буржуазіі ў сваёй творчасьці, 
ідуць увесь час далей і далей, пры 
хсўваючы свае погляды выступлень- 
нямі па творчых пытаньнях, якія 
зьяўляюцца ня чым іншым, як політыч- 
нымі высгупленьнямі на літаратурным 
фронце.

Каб давесьці, што як Хвілёвы, так 
і Зарэцкі ў сваёй творчасьці сталіся 
рупарамі буржуазіі, я дазволю сабе 
скарыстаць цытаты з творчасьці як 
Хвілёвага, так і Зарэцкага.

Чытач, відаць, чуў пра роман 
„Вальдшнэпы“ Хвілёвага, асуджаны 
партыяй і пролетарскай грамадзка- 
сьшо. 1 вось, у гэтым романе Хвілёвы 
падае моцнаіа, энэргічнага тыпа— 
Аглаю. Аглая—гэроіня роману. Яна 
не другарадны пэрсонаж. Яна цэнтр. 
на яе словы скіроўваецца ўвага чытача, 
перад ёю змаўкаюць другія гэроі 
роману— комуністы-інтэлігенты. Чы- 
тачу трэба напомніць, што ў партыі 
ёсьць людзі з партбілетамі, якія вы- 
значаюцца партбілетам, што яны кому- 
ністы, і з якімі партыя не цырамоніцца. 
Довадам гэтага служыць наша чыстка. 
Але Хвілёвы якраз таму і падабраў 
такіх комуністых-гэрояў свайго ро- 
ману, каб гэтым больш уылучыць 
гэроіню Аглаю.

Хто такая Аглая? Хто такая Аглая, 
рупарам якой стаў Хвілёвы ў романе 
,.Вальдшнэпы“?

   ІЛ. БАРАШКА

А вось паслухайце. Гаворыцьсама 
дглая. (Але прабачце, вуснамі Аглаі 
гаворыць Хвілёвы):

(Аглая):... „Я выпіла, товарнство, за  
відважннх і вольовых людей. Чуете? 
Я выпіла за б е зу м с т в о  харобрнх. Але 
не за  т е  безум ство, ідо внроднлось 
у сорентнвского мішчаніна Пешкова— 
я выпіла за  т е  безум ство, іцо прн- 
вело троглоднта до стану вышуканой 
европейской людннн... Я—нова людкна 
нашого часу. Я одна з  ты х молоднх 
людей, іцо як грнбн внростаю ть бнля 
вашнх комячеек і якіх вы не помі- 
чаете. Дмітрнй Карамазов, ты знаеш , 
хто  перед тобой снднть? це снднть  
твій антнпод...

...Породнв мене н іхто нншнй, як 
ваша ячейка. Це моя рідна мама... Ну, 
от уявіть собі. Р осте десь. в якомусь, 
скаж емо, „вузі“ дівчнна. Дівчнна, іцо 
назнвается, кров із мо оком. Від прн- 
родн п поклікано до кіпучоі діяльно- 
с т н —не тіей , іцо комсомолнть у 
пустопорож не... ну, скажемо, якоюсь 
нудною доповіддю чн то  „собачнм  
завулком", а т іе й , іцо, скажемо, Перов- 
ська. І от  кліче ТТ ячейкаікаж е: „Так 
от іцо, свідома юнко, будеш  ты у нас 
кандндаткою у комсомол... Т вое яке 
походження?..." А на чорта мені це 
походження? Н ея-ж  робш іа батька? А 
він мене зробів.

...Вы розум іете—мене від прнродм 
поклікано до кіпучо'і діяльностн, і я 
х о ч у тв о р н тн  ж нття. Не так. якйого  
творнте вы... а  так як ТТ творнлн  
хоробрн на протязі тысячі років...

Вы з в н ч а й н о  с к а ж е т е ,  ш о я 
п р о п о в ід у ю  і д е о л ё г і ю  н о в о й  
б у р ж у а з і і  - х а й  б у д е п о  в а ш о м у .  
А л е  й б у д е  по  м о е м у , б о  м ы —я 
й т ы с я ч н  А г л а й  у с п ід н іц а х  т а  
ш т а н а х —н е м о ж е м о  д а л і  ж н т н  
б е з  г ю в іт р я “.

В а н л і т э №  5, ст. 47—48

і вось тое, што тысячы Аглай у 
спадніцах і штанах ня могуць далей 
жыць без паветра, тое, што, насту- 
паючы крок за крокам, мільённы про- 
летарыят адбірае гэтае паветра ад 
буржуазіі, гэта і прымушае яе (бур- 
жуазію) ліць памыі на партыю, на 
пролетарскую грамадзкасьць, на тых 
пісьменьнікаў, на тую інтэлігенцыю, 
якая шчыра хоча працаваць пад кіраў- 
ніцтвам Ленінскай партыі. Адзначым, 
што вёдрамі для гэтых памый зьяў- 
ляецца творчасьць паасобных пісь- 
меньнікаў, якіяпакрайняй меры лічуць 
самі сябе  пролетарскімі.

ПРА АГЛАЮ І ЯЕ ПАДШЭФНЫХ

Бо чым іншым, як ня вёдрамі для 
памый буржуазіі, зьяўляецца такая 
творчасьць, якая сьвядома, праз кры- 
вое люстра, вуснамі гэроінь Аглай 
прапаведуе:

(А гл ая)—„Мн х о ч е м о  с к а з а т я ,  іцо  
к о м у н іс т н ,  х о ч  і н е  п о г а н і  л ю д н , 
а л е  в б іл ь ш о с т і  с т р а ш е н н о  н у д -  
ні... Н у, с л о в о м , с в іт о р о з у м ін н я  
і х н е —м о ж а  н а п е в н о  т в е р д н т н — 
н е  с я г а е  д а л і  Ч е м б е р л е н а  з  м о- 
н о к л е м  і ч е р г о в о і  п а р т ‘я ч ей к н ... 
П р а в д а . ц ік а в л я т ь с я  іц е к н т а й -  
с к н м н  с п р а в а м н “.

„ К арамазову пересмнкнуло облнччя. 
Його карючнло, іцо ці внпадкові по- 
запартійні дачнмці так неахайно 
ставлятнся до його партіі. Будучн, 
так-бн мовнтн, вічннм опознціоне- 
ром, він у той-ж е час був своерідннм  
фанатнком комунізму й, звычайно, 
не міг спокойно реагуватн на це зов- 
сім невпрадане нахабство.

Але розмову вже скончнлн...

„Ванлітэ, №  5, ст. 37—32.

Вось у якім сьвятле паказвае пісь- 
меньнік Хвілёвы комуністых—членаў 
Ленінскай партыі, якая ператварае 
СССР, руйнуе капіталізм і будуе но- 
вую соцыялістычную грамаду... I як 
справа даходзіць да таго, што „так 
званаму прадстаўніку" компартыі, 
другому гэрою ў романе—Карама- 
заву прыходзіцца выступіць супроць 
гэтай хлусьні ажырэўшай дачніцы, 
дык Хвілёвы ставіць кропку і кажа:

— Але размову ўжо 'скончылі... 
Такім чынам, нават опозыцыянэр 
Карамазаў аддаляецца аўтарам на 
бок, каб паказаць фігуру прадстаў- 
ніка новай буржуазіі—Аглаі...

А затое Аглая не маўчыць на 
працягу ўсёй першай часткі роману 
„Вальдшнэпы“. Для яе пахабных раз- 
моў хапае часу і месца ў романе. 
Яна кажа:

(А глая)— К арамазова захоп нл а соцн- 
альна революцня своім размахом, 
своімн соціяльннмн ідеаламн, іцо іх 
вона поставнла на свойому пра- 
порі. В ім'я ціх ідеалів він ішов на 
смерть і пішов-бы, вясловуючыся його 
стмлем, іце на тыснчу смертей. Але 
як мусів себе  почуватн Дмнтрій Ка- 
рам азов, колн він, попавшн в так  
зване „соціалістнчне" оточення, по- 
бачнв, іцо з  р о з м а х у  н іч о г о  н е
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в н й ш л о  й ш т о  й о г о  к о м у н іс т я ч -  
на п а р т ія  п о т н х о с е н ь к у  т а  по- 
л е г е с е н ь к у  п е р е т в о р ю е т с я  на  
з в ы ч а й н о г о  с о <5 і „ с о б ір а т е л я  
з е м л і  руськ оТ "  і с п у с к а е т с я ,  
т а к -б н  м о в н т н , на  т о р м о з а х  до  
і н т е р е с і в  х і т р е н ь к о г о  м ііц а н і-  
н а - с е р е д н я ч к а “. ‘)

„В а н л і т э №  5 , ст. 65.

Вось да якой контр-рэволюцый- 
най пахабшчыны зьведзена пісьмень- 
нікам Хвілёвым наша магутнае со- 
цыялістычнае будаўніцтва, рэконструк- 
цыя народнай гаспадаркі і культуры, 
у якую ўступіў СССР пад кіраўніц- 
твам УсеКП(б) яшчэ ў тыя часы, калі 
пісаўся роман „Вальдшнэпы“. Буржу- 
азія рада была-б бачыць, каб „з 
размаху нічога ня вышла“, але на- 
перакор яе жаданьням і жаданьням 
буржуазных падпявал, якраз наадва- 
рот, з размаху вышла тое, што мы 
цяпер маем колектывізаваныя цал- 
кам акругі, індустрыяльныя цэнтры, 
рост пролетарскай культуры, вышла 
тое, што для Аглай цяпер яшчэ ў 
большай меры не хапае паветра, і яны 
ў бясьсільлі, маскуючы свае позы- 
цыі нібы нявіннымі, цнатлівымі выступ- 
леньнямі па творчых пытаньнях, фак- 
тычна пропагандуюць сваю пляцформу.

I Хвілёвы ў Савецкім Саюзе не 
адзін. Да яго далучаюцца Зарэцкія.

Калі прачытаць апошнія творы 
Зарэцкага, дык вельмі лёгка заўва- 
жыць іх дробнабуржуазны характар. 
А ў тых творах, дзе трактуецца 
наша будаўніцтва, нацполітыка, твор- 
часьць М. Зарлцкага спачатку да 
канца прасякнута нацыянал-дзмо- 
кратызмам.

Адным з апошніх літаратурных 
твораў М. Зарэцкага зьяўляецца на- 
друкованы ў 1929 годзе гіачатак ро- 
ману „Крывічы". Ня кажучы аб тым, 
што сама назва „Крывічы“ аддае за- 
тхласьцю бепарускіх нацыянал-дэ- 
мскратаў, якія прабавалі ў свой час 
перайменаваць Беларусь у „Крывію",2)

*) Т у т  і ўсюды падкрэсьлена намі.
3) У гэтым напрамку асабліва заузята

працаваў нацыяналісты Ластоўскі, які се-
дзячы ў К оўне, „тэорытычна" абгрунтоўваў
свае начдэмаўскія погляды, працуючы за
грошы літоўскіх кулакоў.

М. Зарэцкі пабудаваў роман так 
што клясавая сутнасьць пісьменьні- 
кам увесь час ігноруецца, і ў проціва- 
гу ёй ставіцца аголеная пропаганда 
нацыяналістычнай Беларусі, Беларусі- 
як аднае цэлае краіны, Беларусі, Яі< 
ідэалу. Ступіўшы на нацыяналістыч 
ныя рэйкі, М. Зарэцкі дайшоў да 
контр-рэволюцыі ў сваім романе, за 
што чарговыя часткі роману былі аа- 
баронекы галоўлітач да надрука- 
ваньня. Фактычна роман „Крывічы11 
М. Зарэцкага стаўся другім выдань- 
нем роману Хвілёвага „Вальдшнэпы*1 
які з абурэньнем быў сустрэнуты' 
ўкраінскай пролетарскай грама 
дзкасьцю.

Нацыянал-дэмократам не падаба- 
ецца нацполітыка компартый, якая 
вядзе да роўнапраўнага жыцьця пра 
цоўных усіх нацыянальнасьцяў у Са- 
вецкім Саюзе. Кожны нацыянал-дэмо 
крат зьяўляецца вялікадзяржаўным 
шовіністым у адносінах да нацмен- 
шасьцяў сваёй краіны. Таму і ўкра- 
інізацыю, і беларусізацыю, якую пра- 
водзіць партыя,яны сустракаюць альбо 
з вялікім абурэньнем, як Хвілёвы ў 
романе „Вальдшнэпы“, альбо з яхід- 
ным сьмяшком, як і зрабіў Міхась 
Зарэцкі ў романе „Крывічы“.

Хвілёвы, праз свайго гэроя скеп- 
тнка Карамазава, кажа;

(Карамазаў)... .Дурачкі думають, іцо 
колі-б не было Шевченка, то не было-б 
і Украінн, а я от гадаю, іцо на чорта 
вона й здалася така, якою мы П ба- 
чнмо аж досі... бо в сьог' Днішньому 
выгляді з  ср о ім і ідіотськммн украіні- 
заціямі в соціяльннх процесах вона 
внконуе тількн ролю тормоза.

— П рекрасне внзначення. —3  за- 
хопленьнем сказала Аглая“...

„Ванлітэ' , №  5, ст. 23.

А вось паглядзеце, як успрымас 
беларусізацыю савецкае ўстановы гэ- 
рой роману „Крызічы" — Сьлягіень, 
рупарам якога стаўся Зарэцкі:

(Сьляпень) -„У стан ов а , у  якой я маю 
гонар займаць адну з  найвіднейшых 
пасад. з  сёньняшняга дня пераходзіць 
на беларускую  мову. Кіраўнік кан- 
цэляры і.замест звы чайнага„драсьці“. 
даў мне сёньня з  усьмешкай „дабры- 
дзень", а машыністачка страшэнна

^ттшшкшшяш іл. барашкд

пачырванела, калі я п р ап ан ам ў ёй 
крэсла. Бачыце, крэсла „па^еларуску" 
абазначаецца няпрыстойным словам*.

„Поаымя“, №  4, ст. 15.

Карамазаў у Хвілёвага з абурэнь- 
нем высгупае супроць сучаснай Са- 
вецкай „Украіны** з ідыёцкімі ўкра- 
інізацыямі“ . Дагаварваецца да таго, 
што яна выконвае ролю тормаза. 
Адным словам—тут мы маем справу 
са скептыцызмам.

А Зарэцкі ідзе далей Хвілёвага. 
Ён, малюючы Сьлепеня, якому агіднай 
зьяўляецца наша беларусізацыя, піша:

... „Сльяпень зд а в а ў с я .. жывым увасаб- 
леньнем ней<ага дзікага дэмонічнага 
скептыцызму*.

„П о л ы м я с т .  15.

Цягіер мы запытаемся: Ці не
зьяўляецца адна цытата дадаткам да 
другое?Там—украінізацыя—тормаз,— 
атут дэмонічныскептыцызм- на нац- 
політыку компартыі.

Вось вам дзьве ягадкі з  аднаго 
корны -нацыянал-дэмократычнага па- 
ходжаньня. Зарэцкі, даючы па-свойму 
„абразок“ з беларусізацыі ў аднэй з са- 
вецкіх устаноў.тым самым ,.ілюструе“ 
тыя „тэорытычныя'1 разважаньні аб 
„украінізацыі“, якія вуснамі Карама- 
зава агаласіў Хвілёвы.

Нават у агульным лёсе гэтых 
двух романаў мы бачым падабенства. 
У „Вальдшнэпах" Хвілёвы дапісаўся 
да контр-рэволюцыі і пад напорам 
пролетарскай грамадзкасьці сп.іліў 
роман. Выдрукавана ў часопісі „Ван- 
літэ“, № 5, толькі першая частка ро- 
ману ,,Вальдшнэпы“. М. Зарэцкі так- 
сама дапісаўся да пропаганды контр- 
рзволюцыйных поглядаў у романе 
„КрывічьГ, і ён быў забаронены да 
друку пасьля надрукаваньня ў часо- 
пісі ,,Полымя“ першай часткі „Кры- 
вічоў“...

1 гэты агульны лёс романаў 
зьвязваеХвілёвага з  Зарэцкім у адно 
цэлае. Таму якраз Зарэцкі так кла- 
поціцца аб романтызьме, як стылі 
пролетарскаіі літаратуры, які пад 
маркай „нэоромантызму" ўзмоцнена 
рэклямуе Хвілёвы на Ўкраіне.

ПРА АГЛАЮ І ЯЕ ПАДШЭФНЫХ

Напрыканцы мінулага году мы ўсе 
чыталі мяшчанскае выступленьне по- 
эты Полішчука ў часопісі „Авангард", 
які выступіў з лёзунгам пацалунку ў 
аголеныя жаночыя грудзі. I гэты 
лёзунг прагніўшага мяшчанства ста- 
віцца Полішчуком у той час, калі 
пролетарыят чакае ад пісьменьнікаў 
літаратуры эпохі Вялікага Буда>г- 
ніцтва. Ясна, што такі лёзунг, ясна, 
што творы, якія пропагандуюць такі 
лёзунг, зьяўляюцца творачі з чужога 
нам лягеру, лягеру новай буржуазіі. 
Аголены фізыолёгізм у літаратуры— 
стыльчасоў упадку буржуазіі. I вось 
тое зьявішча.што такія пазадзьдзі чу- 
жой, буржуазнай культуры выкары- 
стоўваюцца сучаснымі пісьменьнікамі, 
прымушае гаварыць аб тым, што гэ- 
тыя пісьменьнікі зьяўляюцца выяў- 
нікамі буржуазнай ідэолёгіі.

I М. Зарэцкі ў творчасьці апош- 
ніх часоў (тут мы маем на ўвазе 
апавяданьне „Ой, ляцелі гусі“) якраз 
становіцца на пты шлях.Гэрой, якому 
сымпатызуеаўтар, думкі і словы якога 
становяцца асноўнымі ў творы, а 
значыць і выяўляюць псыхоідэолёгію 
аўтара, гаворыць:

(Б ар к ов іч )— „3  маладось ці ў  яе было над- 
звычайна прыгожае цела. Т ак оец ел а  
бывае ў  рэд<ай жанчыны. Т ут , на 
гэтай лаўцы , я першы раз пры сьвятле 
месяца ўбачыў яе сьвежыя дзявочыя  
грудзі"...

.Полымя*, №  3, ст. 8.

Ці не гаворыць гэтая „сьвежасьць 
дзявочых грудзей“—наогул аб уяўлень- 
ні пісьменьнікам жанчыны? Але далей 
мы сустракаем яшчэ больш „мастац- 
кія" пэрлы, - я к ія  цалкам паказваюць 
нутро пісьменьніка з буржуазнага 
лягеру.
(Б арковіч)—„Якая бязьлітаснасьць у гэты х  

самак. Яна-ж надзвычг.йна р а д а .ш ю  
дзеля яе мужык кінуў сваю паміра- 
ючую жонку*.

„Полымя", № 3, ст. 12.

Вось вам погляд на жанчыну. 
Мужчына бачыць у жанчыне толькі 
„самку". Ці не зьяўляецца гэта ад- 
люстраваньнем у беларускай літара- 
туры поглядаў „эстэтствуючых муж- 
чын“ буржуазнага Захаду, якія ідуць

ш і в п м н ш а в н ш я м м і

104 105



ІЛ. БАРАШКа'АШКл

у „Рэв'ю'*, кафэшантаны ці ў пры- 
тоны, каб паглядзець на жанчыну- 
самку і смакаваць аголеныя жано- 
чыя грудзі?

Танная, вельмі танная літаратура 
такога парадку. I мы ні ўякім разе 
ня можам дапусьціць, каб творцы 
такой літаратуры бралі на сябе імя 
людзей, якія па сапраўднаму хочуць 
дапамагчы разьвіцьцю пролетарскай 
літаратуры. Іхныя выступленьні па 
творчых шляхох пролетарскай літа- 
ратуры зьяўляюцца ня чым іншым ,як 
гіропагандай ідэй варожага лягеру 
паміраючай буржуазіі. Ня больш.

Для таго, каб скончыць з разгля- 
дам творчай дзейнасьці пісьменьніка 
М. Зарьцкага за  апошнія часы, не- 
обходна спыніць увагу чытача на 
„Падарожжы на Новую Зямлю", на 
ўражаньнях і разважаньнях М. За- 
рэцчага ў сувязі з паездкаю яго на 
Мар'інскі балотны масыў. Пропаган- 
дуючы тэорыю самабытнасьці, пропа- 
гандуючы нацыянал-дэмократызм у 
„Падарожжы на Новую Зямлю“, М. За- 
рэцкі, рашуча адмяжоўваючыся ад „па- 
задзьдзяў расіЛскай культуры", так 
і не заўважыў, як у той-жа час яго- 
ная самабытнасьць зьяўляецца запа- 
зычанай у буржуазнай, бюргерскай 
Нямеччыны. Пісьменьнік увесь у ма- 
рах, калі ён убачыць Беларусь разь- 
бітую на хутары, а на хутарох бу- 
дуць стаяць чырвоныя, крытыя чара- 
піцаю хаты, такія, якія пісьменьнік 
бачыў, будучы ў Нямеччыне. У гэтым 
„самабытнасьць“ М. Зарэцкага. До- 
брая самабытнасьцьі Яна выразна 
орыентуецца на буржуазны Захад, 
самабытнасьць, скіраваная да пропа- 
ганды капіталістычнага, хутарскага 
разьвіцьця сельскай гаспадаркі Са- 
вецкай Беларусі, у той час, як у нас 
партыя і Савецкая ўлада, накіроўваю- 
чы сельскую гаспадарку па соцыялі- 
стычнаму шляху разьвіцьця, право- 
дзіць з посьпехам суцэльную колек- 
тывізацыю акруг і раёнаў! Вось тут 
якраз мы і знаходзім ключ ад нацы- 
янал-дэмократызму, як брата заход- 
няга фашызму.

Пропаганда М. Зарэцкага — гэга 
ня што іншае, як пропаганда буржу-

азнай, бюргерскай, кулацкай ідэолё. 
гіі Аглай у штанах і спадніцах, якіх 
мы пазбаўляем паветра ў наш час 
рэконструкцыі гаспадаркі і культуры, 
ва ўмовах клясавай барацьбы, ва ўмо- 
вах моцнай дыктатуры пролетарыяту.

М. Зарэцкі, перарадзіўшыся з рэ- 
волюцыйнага пісьменьніка ў пісьмень- 
ніка дробнабуржуазнага, ўвесь час 
ішоў па шляху романтызму. Да часу, 
калі партыя дала лёзунг рашучага 
наступу на капіталістычныя элемэн- 
ты, на кулака і нэпмана, пакуль на- 
цыянал-дэмократы думалі аб магчы- 
мым перараджэньні Савецкага Саюзу 
і Савецкай Беларусі ў бок капіталіз- 
му, Зарэцкі быў рэволюцыйным пісь- 
меньнікам. Але, як усе надзеі бур- 
жуазіі, а ў тым ліку і нацыянал-дэ- 
мократаў, на перараджэньне рухнулі, 
яны пачынаюць больш актыўна зма- 
гацца за свае позыцыі і пры гэтьім 
змаганьні выдаюць сваю сутнасьць 
цалкам. Так і з Зарэцкім. Апошнімі 
творамі Зарэцкі выдаў сябе, як дроб 
ны буржуа, нацыянал-дэмократ.

Зарэцкі—романтык. Усе характэр- 
ныя адзнакі дробнабуржуазнага ро- 
мантызму вельмі лёгка дапасоўваюц- 
ца да творчасьці М. Зарэцкага. Тэ- 
матычная абмежаванасьць, пераважнае 
месца быту інтэлігенцыі — ці не да- 
пасаваныя гэтыя дзьве адзнакі дроб 
набуржуазнага романтызму да твор- 
часьці Зарэцкага? На наш погляд— 
цалкам. Той культ гэроя-выхадца з 
дробнабуржуазнай сям'і (характэр- 
ная адзнака дробнабуржуазнага ро- 
мантызму) — ці не характэрна для За- 
рэцкага, аўтара „Сьцежак Дарожак“. 
„Ворагаў*, „Голага Зьвера" і „Кры- 
вічоў? А тое расчараваньне ў сучас- 
насьці, пераацэнка нэгатываў, якое 
мы бачым у творах М. Зарэцкага, ці 
не зьяўляецца адзнакай яго дробна- 
буржуазнай ідэолёгіі? І нарэшце тан- 
ны эротызм у „Ой, ляцелі гусі“, па- 
толёгія ў „Голым Зьверы“, наіўны 
псыхолёгізм у „Ворагах"—ці не зьяў- 
ляюцца зьніжанай формальнай куль 
турай —аднэй з адзнак дробна-бур- 
жуазнага романтызму? Адказы на гэ- 
та—станоўчага парадку. Іншых адка- 
заў ня можа быць.
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ПРА АГЛАЮ  І ЯЕ ПАДШЭФНЫХ

І вось той М. Зарэцкі, які ў свой 
час (у 1927 г.) быў актыўным ста- 
поньнікам роспуску Маладняка, як 
ласавай літаратурнай пролетарскай 
0рганізацыі, цяпер бярэцца за твор- 
чыя проблемы пролетарскай літара- 
гуры, даводзячы, што стылем яе па- 
вінен быць романтызм.

Што-ж у гэты час адбываецца на 
ўкраіне?

Аказваецца, там адбываецца тое-ж, 
што і ў нас. Там Хвілёвы займаецца 
пропагандай „нэоромантызму". Розь- 
ніца толькі ў тым, што ў Зарэцка- 
га— проста романтызм, а там роман- 
тызм з прыстаўкай „нэо“.

Дазвольце спыніцца на гэтым пы- 
таньні, скарыстаўшы для гэтага пе- 
радавіцу украінскай „Літгазэты“, №21, 
1929 г.

Вось як расцэньвае ^сітуацыю лі- 
таратурнага руху на Украіне орган 
Усеукраінскай асоцыяцыі пролетар- 
скіх пісьменьнікаў — „Літаратурна га- 
зэта“ у перадавіцы „На 13 рік рево- 
люціі":

„На сёньняшні дзень мала плято- 
нічнай солідарызацыі таго альбо ін- 
шага пісьменьніка з партыйнымі прын- 
цыпамі ў галіне нацыянальна-культур- 
нага будаўніцтва, на сёньняшні дзень 
пролетарская грамадзкасьць павінна 
вымагаць ад пісьменьніка актыўнага 
выяўленьня ў творах сваіх політыч- 
ных сымпатый і сваёй гатоўнасьці 
падтрымоўваць агульную справу рэ- 
волюцыі“. Кожны пісьменьнік пазінен 
клясава самавызначацца, прыстаць да 
аднаго з лягераў...

...Клясавая барацьба ў літаратуры 
разгараецца. 3  аднаго боку, яна вы- 
яўляецца ў адкрыта антысавецкіх, 
буржуазных выступленьнях („Красное 
Дерево" Пільняка), аздругога боку — 
буржуазія і яе „падшэфныя" з пра- 
межных груп пераходзяць да замас- 
каваных пад тэорытычнымі лёзунга- 
мі форм барацьбы, хаваюцца за шыль- 
даю спэцыфічна мастацкіх пытаньняў, 
сьвядома замоўчваюць той факт, што 
ўсе гэтыя пытаньні вызначаюцца пэў- 
нымі соцыяльныг..і прычынамі.

І далей:
...Дыскрэдытацыю (пролетарскай лі- 

таратуры— Іл. Бар.) праводзяць роз- 
нымі мэтодамі: адны пішуць „пам- 
флеты“ (перапіскау№ 7 „Літ. Ярмар- 
ку“), другія—тэо р ы ты ч н а  проціпа- 
стаўляю ць рэал ізм у  р о м а н т ы зм у  
дробна-буржуазнай рэдакцыі гэтай 
плыні, трэція проста „сумняваюцца“ 
і падкрэсьліваюць проблематычнасьць 
рэалізму, адсутнасьць сталых удаска- 
наленых узораў гэтага стылю.

І нарэшце:
...Б арацьба  н а в о к а л  р эа л ізм у  

і р о м ан ты зм у  ў яго к о н к р э т н ы х  
п р а я в а х  і тэоры ты чны х абагу- 
л е н ь н я х —т а к і  на сёньня тэоры- 
тычны э к в ів а л е н т  кл яс а ва й  б а  
рацьбы ў л ітаратуры . 3 гэтага 
пункту погляду асаблівай увагі за- 
слугоўвае „пазагруповы" альманах 
„Літ. Ярмарок", які фактычна стано- 
віцца цэнтрам романтызму розных 
адценьняў аж да рэакцыйнай ідэалі- 
зацыі кулацкіх і нэпманскіх тыпаў 
у творах Ів. Сснчэнкі, альбо верша- 
ваных рэбусаў Драй-Хмары... „Шыро- 
кі ідэйны дыяпазон романтычных „шу- 
каньняў“ гэтага выданьня (ад рэак- 
цыйна - буржуазных да романтызму 
рэволюцыйнай дробнабуржуазнай ін- 
тэлігенцыі) мае ў сабе няпрыемныя 
адзнакі ідэолёгічнай „пазагруповась- 
ці“, што на сучасным этапе сябе ні- 
як не апраўдвае".

На Ўкраіне дыскрэдытацыя право- 
дзіцца мэтодамі „памфлетаў“ у „Літ. 
Ярмарку“, у нас на гэты конт ста- 
раюцца ідэолёгі „Узвышша“—Купцэві- 
чы, Трыеры, Адамовічы і К-о. На Ўкраі- 
неХвілёвыя тэорытычна проціпастаўля- 
юць рэалізму романтызм,унас Зарэцкія 
выступаюць з тым-жа. А так звакая 
„пазагруповасьць" часопісі „Полымя“ 
да часу зьмены рэдакцыі яе ці не 
нагадвала пазагруповасьць украінска- 
га „Літ. Ярмарку"? Мала таго. Як Хві- 
лё^ы, пачынаючы з часоў ІІ-га Зьез- 
ду ВУСПП, скалачвае вакол сябе 
групу нэоромантыкаў з  маладых укра- 
інскіх пісьменьнікаў, так тут у нас, 
на Беларусі, Зарэцкі выступае на ад- 
ным з дыспутаў і заяўляе аб неаб-
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ходнасьці організацыі групы пісьмень- 
нікаў-романтыкаў. Ці ня ясна тут, 
што з боку Хвілёвых і Зарэцкіх ад- 
бываецца барацьба за маладкя каарьі? 
Хто каго  на літаратурным фрон- 
це,—гэтае пытаньне паўстала як ні- 
колі гостра,

І клясавая барацьба на нашым лі- 
таратурным фронце распальваецца з 
кожным днём больш і шырэй. Ды 
інакш і быць ня можа. Вось чаму ў 
час, калі пастаўлена партыяй пытань- 
не аб л іквідацы і кулацтва як кля- 
сы, аб раскулачваньні, аб абязброй- 
ваньні кулака і нэпмана як эконо- 
мічна, так і політычна. БелАПП'у, як 
баявому атраду пролетарскай літара- 
туры неабходна пролетарскія крытыч- 
ныя сілы сабраць на гэтай дзялянцы 
фронту і пачаць атаку, узброіўшыся 
тэорытычнымі ведамі. Гэта проблема 
барацьбы яшчэ пэўны час ня будзе 
зыходзіць з  парадку дня.

У  РСФСР у 1929 годзе быў гак- 
сама выкрыты цэлы шэраг высту- 
пленьняў у літаратуры з пропаведзь- 
дзю буржуазных настрояў і ідэолёгіі. 
Асабліва „выдатным", якое знайшло 
рэзкае асуджэньне з боку пролетар- 
скай грамадзкасьці, было выступленьне 
Барыса Пільняка, пісьменьніка, якога 
да 1929 году, да яго контр-рэволю- 
цыйнага выступленьнч ў замежным 
друку з аповесьцю „Красное дерево", 
лічылі папутнікам.

Той, хто цікавіцца літаратурным 
рухам, ведае, што Барыс Пільняк 
вельмі пасьлядоўча за апошні год 
прышоў да „Красного дерева", у якім 
выявіў цалкам свой твар, як твар бур- 
жуа, пропага.ідуючы ў сваёй творчасьці 
кулацкую ідэолёгію.

Прыход да аповесьці „Красное де~ 
рево" быў праз „Повестьнепогашенной 
луны“, праз „Корнн японского солнца", 
праз нарыс „ЧЧО“, праз „Ннжегород- 
скнй откос“. А „Красное дерево“ 
только давяло круг Пільняковае ідэ- 
олёгіі да канца.

У  той час, калі выдавецтвы і часо- 
пісі РСФСР адмовіліся друкаваць 
„Красное дерево'* Б. Пільняка, Піль- 
няк ідзе далей—раптам у белагвар- 
дзейскім бэрлінскім выдавецтве „Пэт-

рополіс" зьяўляецца ягоная аповесьць 
і там, у Бэрліне, выходзіць з друку

Чым, як не вачмі буржуа, чым, як 
не буржуазнай ідэолёгіяй прасякнута 
Пільнякова „Красное дерево“, у якім 
як зазначае „Лнтературнэя газета“ 
№ 20, ён агілёўвае жыцьцё і будаў’ 
ніцтва Савецкага Саюзу, даводзячы 
што савецкая рачаіснасьць туманная 
і беспрасьветная.

Ня чым іншым, як выступленьнем 
нашых ворагаў, зьяўляецца вКрасное 
дерево" Б. Пільняка, якія, вы вось 
толькі паслухайце, як характарызуюць 
наша соцыялістычнае будаўніцтва:

„ . . .  улучшая рабочнй быт жнлнідны.м 
стронтельством, купнлн двухэтажный 
деревянный дом, прнвезлн его на 
завод н распнлнлн на дрова. Напн 
лнлн пять кубов, нбо дом, как вы- 
ясннлось, гннлой—годных бревен ока- 
залось трннадцать штук; к этнм 
трннадцатн додалн еіце 9 тысяч н дом 
постройлн, н как раз тогда, когда 
завод закрылн, нбо хотя он н не 
нмел деф нцнта, но не было н дохода. 
Новый дом остался пустым".

! адначасова вось у якім асьвят 
леньні паказваюць белагвардзейцам 
савецкую політыку на вёсцы:

„Мужнкн в т е  года „нецоумевалн по 
поводу ннжеследую іцей непонятноіі 
нм проблематнческой днлеммы",— 
как выражался Яков Карповнч. 
В непоннманнн проблемы мужнкн 
делнлнсь: 50, прнмерно, процентов 
н 5 0 .5 0  процентов мужнков вставалн 
в трн часа утра н клалмсь в 11 ве 
чера—работая от малого до велнкого. 
не покладая рук. Продналогм н дру- 
гне повннностн онн платнлн госу 
дарству аккуратно, властн боялнсь. 
н счнталнсь онн не б о л е і не менее 
как врагн революцнн.

Другой процент мужнков нмел по хате  
подбнтой ветром, по худой корове 
н паршнвенькой овечке, больш е нн- 
чего не нмелн.

Весной нм с города о т  государства да- 
валнсь семенные ссуды , половнну 
которой онн проедалй, нбо своего 
хл еба  не было, другую половнну 
с ея л н -к о л о с  от  колоса, как голос 
от голоса: осенью  у ннх пптому ня- 
чего н не роднло. Онн об'яснялн вла 
стям недород недостатком угноення 
от  худы х коров н паршнвых о в е ц . .  • 
Государство „сннмало с ннх продна- 
лог н сем ссуду". н она счнталнсь  
друзьямн революцнн.

ШаШЯІШШШШЙМЙ ІЛ . БАРАІІІКд

.В рагов “ по селам всестор ,'нне „ж алн“ 
дабы переделать нх в „друзей“, тем  
самым л н ііш т ь  нх возмож ностн пла- 
тнгь продналог, хаты  нх переделы- 
валн в стан, подбнтый ветром . . .'.

Але гэтай пахабшчыны для Піль- 
няка мала, Далей у „Красным дереве“ 
мы чытаем:

в 1928 голу с многнх церквей посбра- 
сывалн колокола для треста Рудме- 
талторга. Балкамн, бревнамн н пень- 
ковымн канатамн в высоту колокол 
вытаскнвалн нз колоколен, н когда 
колокола повнсалн над землей,тогда 
нх бросалн вннз, н дотех пор, пока 
ползлн колокола на веревках, онн 
пелн звучным плачем, н этот плач 
стоял над звукамн города. Падал 
колокол с ревом н „ухом“ н по рў- 
зал в землю аршнн до двух. В днн 
этой повесгн город стонал нменно 
этнмн колоколамн ,древностн“ .

Гэтых вытрымак з „Красного де- 
рева“ даволі, каб чытач зразумеў 
клясавую сутнасьць Пільнякоў, якія 
ў вобразах Аглай зьяўляюцца ўнутра- 
ной савецкай эміграцыяй, і пры пер- 
шым выпадку стараюцца апляваць 
сьліною злосьці наша будаўніцтва, 
наш саюз з бядняцка-серадняцкім 
сялянствам, напружанасьць нашага 
будаўніцтва, якое вымагае максымаль- 
нага выкарыстоўваньня ўсіх магчымых 
сродкаў і рэсурсаў краіны. Хто, як 
не буржуа, як не мешчанін, можа 
заўважыць стогн гораду ў тым факце, 
што званы ў Савецкім Саюзе ідуць 
на пераплаўку для машын? Гул нашага 
соцыялістычнага будаўніцтва, гул інду- 
стрыяльных, поўных жыватворчай сілы, 
цэнтраў заглушае стогн старога 
памёршага чыноўніка, яго бабкі і сынка 
ў вобразе Пільняка.

Нездарма абудзіліся пасьля высту- 
пленьня Б. Пільняка паны Мілюковы 
ў „Последннх новостях“ . і гэта ха- 
рактэрна, што кожнае антысавецкае 
выступленьне адразу-ж падхопліва- 
ецца пісакамз варожага лягеру за гра- 
ніцай. Паны Мілюковы бяруць пад 
сваю апеку Пільнякоў, паны Луцке- 
вічы і Астроўскія бяруць пад апеку 
„нашых" Зарецкіх, Дудароў...

Сучасная літаратурная сытуацыя 
ў Грузіі мае таксама падабенства да

ПРА АГЛАЮ І ЯЕ ІІАДШЭФНЫХ

сучаснага сгану літаратурнага руху 
на Беларусі. У Грузіі існуе, як і ў нас, 
цэлы шэраг літаратурных груповак, 
пачынаючы ад Грузінскай асоцыяцыі 
пролетарскіх пісьм еньн ікаў , канча- 
ючы крайня-правымі грузінскімі нацы- 
яналістымі, меншавікамі, Еыяўнікамі 
і „падшэфнікамі" ідэолёгіі як унутра- 
ной, так і эмігранцкай грузінскай 
буржуазіі.

Паколькі мэтай артыкулу зьяўля- 
ецца—паказаць на наступ ворага 
ў літаратуры, паказаць на апошн!я 
словы „Аглай у штанах і спадніцах", 
патолькі неабходна паказаць, што 
дзеецца ў правых пластох грузінскай 
сучаснай літаратуры, паказаўшы на 
агульнасьць буржуазных карэньняў 
з уздымаючым голаў беларускім 
нацыянал-дэмократызмам і яго ідэ- 
олёгамі.

У Грузіі, як піша часопісь „На 
рубеже востока“ , № 6 (орган ЗакАПП);

„У правых рэакцыйных пластох 
грузінскай літаратуры, як і раней, 
займаюць віднае месца бязьдзейнасьць 
і маўчанка. Але. разам з тым, літа- 
ратурныя факты апошніх год выявілі, 
што яны зрабілі ўжо спробу перай- 
сьці ў наступ.

Як і раней, адным з галоўней- 
шых і лю тых наш ых в о р а га ў  
зь я ў л я ю ц ц а  н ац ы ян ал -д эм о кр а -  
тычныя настро і.  Нанова ідзе бес- 
саромны гандаль нацыяналістычнымі 
пачуцьцямі ў формах выразных і за- 
хованых.

Нанова зьяўляюцца ўздыхаючыя 
па „Грузіі ў чаркесцьі" прадстаўнікі 
дэгенэратыўных князёў і буржуа,— 
са сваім былым Юр‘ем і Джварскім 
манастыром.

... Адзін з іх у імя „адвечнай 
нацьіянальнай1* монумэнтальнасьці лі- 
чыць Загэс1) няпрыгожым і пазбаў- 
леным монумэнтальнасьці і супроць- 
пастаўляе яму манастыр крыжу 
(Джварскі).

... Другі рэакцыйны сьменавеха- 
вец прысьвячае адну поэму тамуж-

1) З А Г Э С —Закаукаская гідро-электра- 
станцыя.
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Загэсу ў імя таго-ж „нацыянальна- 
вечнага“.

яНа руб. вост.“, ст. 8.

Такім чынам, як у нас, так і ў 
Грузіі адбываюцца процэсы нацыянал- 
дэмократызму з пэўным іх выяўлень- 
нем у літаратурных творах.

Той капіталістычны шлях разь- 
віцьця сельскай гаспадаркі Беларусі, 
які пропагандуецца М. Зарэцкім 
у „Падарожжы на Новую Зямлю“, мае 
месца і ў грузінскай літаратуры. 
У Грузіі пісьменьнік Джавахішвілі ад- 
крыта ў сваёй творчасьці высьмейвае 
калгасы, як аб гэтым паведа ляе 
часопісь „На рубеже востока". А трэ- 
ба сказаць, што некалькі год таму 
Джавахішвілі лічыўся ў сучаснай гру- 
зінскай лігаратуры левым папугнікам, 
адным з рэволюцыйных пісьменьнікаў. 
1 тут мы бачым такі самы адыход на- 
права, у лягер Аглай, як гэта стала- 
ся з Зарэцкім.

Джавахішвілі выразна паказвае 
свой буржуазны твар у творы „Чор- 
ная скала“, дзе з абурэньнем высту- 
пае супроць пролетарыяту, які, як 
поўнапраўны гаспадар, становіцца ня 
толькі на чале экономічнага росту 
краіны, але і ачынае авалодваць 
культурнымі позыцыямі.

У Хвілёвага Аглая адкрыта прапа- 
ведуе ідэолёгію новаіі буржуазіі, яе 
наступ, а Джавахішвілі становіцца 
на фронт барацьбы з заклікам зма- 
гацца з рабочымі:

— Няхай яны (рабочыя) будуць брука- 
ваць вуліцы альбо чысьц ць боты — 
п оэт у іхныя справы ня л езе. Калі 
гэта  так, дык няхай і яны ня ўры- 
ваюцца ў  наша царства з  сваім ве- 
нікам, шылам і палкаю.

1 в о с ь ,  м а е  с я б р ы ,- н а с т у п а й ц е .  
Б іц е ,  к а б  яны ў ц я к а л і  а д  в а с ,  
але толькі цішэй ты, Гіві Шадуры, 
а то  даведаюцца і самі цябе выкры- 
юць“.

У нас, на Беларусі, у свой час 
шырока абгаварвалася поэма Ўл. Ду- 
боўкі „I пурпуровых ветразей узьві- 
вы“, дзе гэроямі поэмы былі двое— 
Лірык і Матэматык. Ня трэба доўга 
разважаць, каб зразумець, што пад 
матэматыкам Дубоўка разумее пэў-

ную групу людзей, у якіх р0зу 
пераважае над пачуцьцямі, і наадВа' 
рот, пад Лірыкам—антыпод. На пра 
цягу ўсяе поэмы Дубоўкі адбываюцЦа | 
спрэчкі паміж Лірыкам і Матэматьі- 
кам, вырашэньне якіх аўтар пакідае 
чытачу, выразна стаўшы, як аўтар 
на бок Лірыка.

Памянёны-ж вышэй грузінскі бур. 
жуазны пісьменьнік Джавахішвілі 
пайшоў далей за Дубоўку. Тое. што 
было недасказана ў Дубоўкі, даска 
зана у Джавахішвілі ў апавяданьні 
„Цытэлі гілі“:

Р озум —найвялікшы райца, алеённічога 
вялікага не ствараў, не ратаваў ча- 
лавецтва ад эгіпзцкага палону, не 
запаляў аўтараў на сёмым небе, 
справы-ж, падобныя казкам, толькі 
поэты  і юнакі рабілі Т о л ь к і  юнак(? 
м о ж а  в ы р а т а в а ц ь  ч а л а в е ц т в а  
а д  п а л о н у ,  т о л ь к і  ён  м о ж а  зьм е  
с ь ц і ц ь в іл ь  с а  с к л я п о ў  н а  мо- 
г і л ь н ік а х  і з ь в я р н у ц ь  с т р а ч а  
ны р ай * (?).

Дубоўка ў поэме спрачаецца аб 
самабытнасьці нашага культурнага 
будаўніцтва, гаворыць, што Матэма- 
тык можа не далічыць, пгмыліцца, за- 
тое Лірык павінен застацца правы.м. 
а Джавахішвілі выразна гаворыць, 
што „юнак“ (ён вельмі падобны на 
Лірыка Дубоўкі) можа выратаваць 
„чалавецтва" ад бальшавіцкага па- 
яону і зьвярнуць „страчаны рай“, 
страчанае панаваньне грузінскай бур- 
жуазіі. Гэты пісьменьнік выразьнеіі 
выразнага кажа:

„Мы пакінулі вялікую рацасьць і шчась- 
це, а ў  будучыне нас чакае сум і 
ж урба. Я ўпэўнены ў гэтым і позна, 
юнак, мяне цяпер пе'раўпэўніць*1.

„Мне ч аста  здаецца, што над грузінскім 
м астацтвам вітае сьмерць“.

На рубеже, вост.“, ст. 16—17.

Алесь Дудар у сваім вершы „Ля- 
сун“, а затым і ў апошнім сваім 
контррэволюцыйным выступленьні, у 
„вершы Пасеклі наш край“ гаварыў 
прыблізна тое самае. Гаварыў абтым, 
што ў лясуна адбіраюць апошні корч. 
Джавахішвілі гаворыць выразьней—аб 
сьмерці, якая лунае над грузінскім 
мастацтвам. I яны абодвы не памы- 
ляюцца. Як над беларускай буржуаз-

 ........ ІЛ. БАРАШКдІ
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най( так і над грузЫскай буржуаз- 
най культурай вітае сьмерць, бо 
;жо ідуць калёнамі масы пролета- 
рыяту і гоняць з апошняга струхле- 
іага карча старога лясуна...

Ня раз мы чыталі і чулі заявы 
з боку часопісі „Узвышша“ аб тым, 
шТо ўзвышэнцы за вечнае мастацтва, 
За мастацтва, якое ўбачыць вякі і 
народы. Ідэі гэткага мастацтва мы 
сустракаем у часопісі грузінскіх край- 
ніх правых буржуазных пісьменьні- 
каў, у часопісі „Кавкасіоні", якая 
выдаецца на грошы замежнай грузін- 
скай буржуазіі.

Даслоўны лёзунг часопісі: наша 
ідэя—вечнае мастацтва, якое ніколі 
не старэе.

I вось пачьі гаем, што пад выгля- 
дам вечнага мастацтва дае чытачу 
часопісь «Кавкасіоні“.

Прыводзім стуль верш:

Нашьі аддзелы.

Люблю я сумную пусты ню —Крца-
ніскі стэп ,

Вялікае адзіноцтва, Іраклія1) і тугу
яго.

Іраклій! Клічуць цябе нашы рады,

Каб разам ісьці і Крцаніскія думы
несцы.

Прыдзі, Іраклій! Наш аддзел кліча
цябе-

Выбярэм палкоўнікам, а не царом— 
ты г эт а  ведай;

Мы пераможам кіпучую К уру і Рыён.

Наведаем Чорнае мора, будзем  клі- 
каць да цябе стыхію!

Іраклій! П ерапоўнена пагардай наша
памяць

Мы вар'яты Грузіі, ты не абражайся!

1929 і. ,КавкасІоні“.

Вось як лёгка выкрываецца полі- 
тычны твар нашых ворагаў. Як ба- 
чыце, вельмі карысна ня быць абме- 
жаваным у межах свае рэспублікі, а 
кінуць вокам шырэй. Бо тое, што 
не дасказана буржуазіяй і яе „пад-

х) Іраклій—грузінскі цар.

шэфнымі" у адным нацыянальным 
лягеры, тое сказана і перасказана у 
другім, і наадварот.

Падагульваючы ўсё вышэйсказа- 
нае, мы можам констатаваць абва- 
стрэньне клясавай барацьбы на літа- 
ратурным фронце. Контрнаступ бур- 
жуазіі розных нацыянальнасьцяў мае 
адзіны фронт ва ўсім Савецкім Са- 
юзе, і таму, для пасьпяховай бараць- 
бы, з мэтай ліквідацыі буржуазіі, як 
клясы, і яе ідэолёгіі, патрэбна консо- 
лідацыя ўсіх комуністычных, проле- 
тарскіх літаратурных сіл цяпер больш 
чым калі-б гэта ні было.

Наша наступ"еньне павінна быць 
асабліва бязьлітасным на фронце 
літаратуры. Нам трэба выяўляць кля- 
савага ворага, які да гэтых ча^оў 
хаваўся пад маскай папутніка і ця- 
пер перайшоў у контрнаступ, пака- 
заўшы свой сапраўдны твар.

Трэба на літаратурным фронце 
змагацца і выкрываць і навочна па- 
казваць прыроду тых, хто па-пры- 
мірэнцку глядзіць на так званае 
„нацыянальнае адзінства". Нацыяналь- 
нага адзінства няма і быць ня можа. 
Замест гэтага мы павінны выступаць 
з лёзунгамі клясавай барацьбы ўнутры 
нацыі. Тады, і толькі тады, будзе 
забясьпечана гегемонія пролетарскай 
літаратуры.

Па напрамку марксыцкай крытыкі 
і пролетарскай публіцыстыкі мы па- 
вінны змагацца з тым эклектызмам 
у крытыцы, ідэалізмам, які знахо- 
дзіць да гэтага часу, на вялікі жаль, 
месца на балонках савецкіх часо- 
пісяў і газэт. Наша марксыцкая кры- 
тыка павінна ў процэсе работы над 
літаратурным матар'ялам паказаць, 
што эклектычная крытыка недаацэнь- 
вала, і недаацэньвала сьвядома, да- 
сягненьні беларускай пролетарскай 
літаратуры, замоўчваючы факты на- 
яўнасьці новых узораў пролетарскай 
літаратуры, і ў той-жа час рабіла 
пераацэнку дробнабуржуазнай літа- 
ратуры, эстэтычна смакуючы яе.
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Крытыка павінна мець вельмі го- 
страе клясавае пачуцьцё пры ацэнцы 
соцыяльна-шкодных твораў і нарэшце 
—апошняе—даць рашучы бой пропа- 
гандзе романтызму, якая паходзіць 
з чужога нам лягеру.

Пролетарская публіцыстыка павін- 
на дапамагаць нашым марксыцкім 
сілам у популярызацыі іхных тэоры- 
тычных довадаў сярод шырокіх пра- 
цоўных мас.

Гэта, бязумоўна, дапаможа ў нашай 
клясавай барацьбе, якая адбываецца, 
ва ўмовах якой нараджаецца 
новая культура, літаратура і маста- 
цтва, аб якіх гаварыў тав. Сталін

ІЛ. БАРАШ

у прамове на сходзе студэнтаў Кому 
ністычнага унівэрсытэту працоўныў 
Усходу, 18-га мая 1925 г.:

Мы будуем пролетарскую  культуру. ] Эт 
зусім верна. Але верна і тое, Шт‘ 
пролетарская культура, соцыялістыч 
ная па свайму зьм есту, прымае р0з 
ныя формы і спосабы выяўленьня 
Ў розных народаў, уцягнутьіх у  соцы 
ялістычнае будаўніцтва, у залеж- 
насьці ад розьніцы мовы, быту і г д 

Пролетарская па свайму зьм есту, нацы. 
янальная па ф орм е—вось тая агульна' 
чалавечая культура, да якой ідзесо. 
цынлізм. Пролетарская культура не 
адмяняе нацыянальнай культуоы, а 
дае ёй зьм ест. 1, наадварот, нацыя 
нальная культура не адмяняе пр0. 
летарскай культуры, а дае  ёй фор.чу
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Н. I. Шэўчык

Соцыяльная прырода творчасьці 
Максіла Лужаніна (Алеся Каратая)

У кожнай мастацкай творчасьці, 
кожнага пісьменьніка ці поэты, якой 
бы аполітычнай яна на першы погляд 
нам ні здавалася, выяўляецца ідэолё- 
гія пэўнае клясы або нават пэўнае 
:оцыяльнае групы ўнутры клясы на 
тэй ці іншай гісторычнай ступені 
свайго разьвіцьця. Гэтая соцыяльная 
група ня толькі дае матар'ял для 
поэты, але дае і напрамак яго твор- 
часьці, прымушае поэту ўспрыймаць 
усё жыцьцё так, менавіта, як успрый- 
мае яна сама. „Поэта, — як гаворыць 
Плеханаў,—зьяўляецца ня толькі вы- 
казьнікам тае клясы, якая яго высу- 
нула, але і яе продуктам".

Таму знайсьці соцыяльную прыро- 
ду творчасьці таго ці іншага пісь- 
меньніка, гэта значыць знайсьці, вы- 
ходзячы з самой гэтай творчасьці, 
той конкрэтна-соцыяльны асяродак, 
які дае ня толькі матар'ял для поэты, 
але і ўспрыйманьне гэтага матар'ялу, 
ці інакш, ужываючы тэрмінолёгію 
проф. В. Ф. Пераверзева, зн ай сьц і  
асяродак, у як ім  супадае  об 'ект  
і суб 'ект  тв орчасьц і ,  на пэўнай 
гісторычнай ступені. А гэта мажліва 
толькі тады, калі, гаворачы словамі 
таго-ж Пераверзева,— „увагадасьлед- 
чыка пры разборы поэтычнага твору 
перш за ўсё будзе накіпавана на вы- 
вучэньне не суб ектыўных думак по- 
эты, а об'ектыўнай рачаіснасьці (быць- 
ця), якая акрэсьлівае поэтычнае мысь- 
леньне“(зборнік„Лнтературоведенне“).

Вера статутным прысягам, мані- 
фэстам, „тэзісам", шуканьне тлума- 
чэньня творчасьці ў псыхолёгіі аўта- 
ра, у яго „жнтнн"—здольны толькі 
зьбіць з правільнага шляху крытыка

або дасьледчыка. Толькі вывучэньне 
рачаіснасьці поэты, выходзячы з яго 
творчасьці, дае мажлівасьць правільна 
выявіць соцыяльную прыроду твор- 
часьці дадзенага поэты.

Вось у такім кірунку і пастара- 
емся разгледзець творчасьць Максіма 
Лужаніна па 1929 г.1).

У творчасьці Максіма Лужаніна 
можна бачыць два кірункі: то ён 
спрабуе ступаць „кволымі“ крокамі 
па арэне соцыяльнага жыцьця, то, 
схіліўшы „пагорбленую постаць“, ён 
выходзіць на ўлоньне прыроды слу- 
хаць „гоманы сьнежнае белі“. Таму 
і самую тэматыку можна ўмоўна 
падзяліць, на тэмы, у з я т ы я  з  соцы- 
я л ь н а г а  жыцьця, і тэмы, у зяты я  з 
прыроды, пры чым першыя можна ў 
сваю чаргу яшчэ падзяліць на зары- 
соўкі, прасякнутыя ўласным ўспрый- 
маньнем поэты, і зарысоўкі чыста 
об'ектыўныя. Паўтараю, што гэта 
ўмоўны падзел, выходзячы з  матар- 
ялу зарысовак, бо па сутнасьці як у 
першым, так і ў другім выпадку мы 
маем асабістае ўспрыйманьне поэты.

Стрыжнем усёй творчасьці Лужа- 
ніна зьяўлуецца „я“ поэты, яго аса- 
бістае ўспрыйманьне жыцьця.

Як-жа ўспрыймае Лужанін суча.с- 
нае жыцьцё? Зьвярнуўшыся да тво- 
раў з соцыяльнай тэматыкай, мы заў- 
важым два злучэньні колераў, два 
адценьні. Першае—гэта злучэньне 
блядых фарбаў, настрой пэсымістычны.

4) На вялікі ж аль, аўтар зар аз у  сілу 
раду об'ектыўных умоў пазбаўлен мажлі- 
васьці сачыць з а  творчасьцю Л ужаніна ў 
апошні час. там у прымушан абмеж авацца  
толькі творчасьцю за  1929 г.
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Гэтая плынь шырокая, амаль захоп- 
лівае ўсю творчасьць. Другая—гэта 
некаторае нібы прасьвятленьне, фар- 
бы кладуцца крыху ружовейшыя, на- 
строй некалькі нібы бадзёры. Гэтая 
плынь вельмі і вельмі нязначная. Яна 
ў  творчасьці Лужаніна мімалётная.

Поэта хоць і стараецца браць для 
зарысовак конкрэтныя тэмы, але 
ўсё-ж распрацоўка гэтых тэм падаец- 
ца ў большасьці ў рознаколерных 
сымбалях.

Вось гіерад вамі верш „Да 10-й 
гадавіны Кастрычніка". Тэма, як ба- 
чыце, досыць конкрэтная. Адно слова 
„10 год Кастрычніка“ у кожнага про- 
летарыя выклікае самыя найлепшыя 
перажываньні. У яго думках прахо- 
дзяць малюнкі барацьбы, якія прыво- 
дзяць да цьвёрдай веры ў перамогу 
Кастрычніка ўва ўсім сьвеце. Ня тое 
мы бачым у Лужаніна. Гіоэта толькі 
ў першых радкох гаворыць аб зем- 
ным, рэальным:

„Адным будаваць, а дру'гім бараніць...
Паслужым. браточкі, паслужым

краіне!..
Ня дарам адлічаны ночы і дні,
I кожныкарысьціпрынесьці павінен".1)

Далей пясьняр падымаецца ў хма- 
ры сымбаляў і ўжо, замест вынікаў 
будаваньня за 10 год, нам паказваец- 
ца, як нейкая

штодзённа п у ж л ів а я  здань хаоа-
с т в а2)

выходзіць павольна з-за белых ба-
лясаў“.

Поэта бачыць:
„У  кроках—крыжуецца сён ьн яш н і

бол ь,
на вуснах яе за наступнае боязьнь“

Ён прабуе працягнуць слабой зда- 
ні „руку дапамогі", і мы чуем з яго 
вуснаў дакор:

.Імкнёмся кахаць і кахаем дзяўчат.
а рсднай краіны любіць ня ўмеем".

Лужанін ня бачыць сапраўднае 
любові да роднай краіны, якая выяў- 
лена ў сталёвых вобразах пабудовы

!) Зборнік „Крокі” , ст. 7.
2) Усюды падкрэсьлена мною.-~Н. Ш.

фабрык, заводаў, калгасаў, комун 
вышэйшых навучальных устаноў' , 
інш., адным словам, тых рэальньіх 
вобразаў, у якіх выяўлена самая 
шчырая любоў пролетарыяту да свае 
краіны. Ён марыць аб інакшай любо. 
ві да краіны, менавіта такой, якая 
выяўляецца ў пяшчотах рыцарска 
сэнтымэнтальных перажываньняў.

Словы нібы бадзёрага вытвару 
„адным будаваць", якімі пачынае і 
канчае поэта юбілейны верш,—папер. 
шае, гучаць вельмі прозаічна і бяз 
вобразна і, падругое, проста зрэбньі- 
мі ніткамі прышыты да далейшага 
зьместу гэтага вершу, сатканага з 
сымбаляў.

Відавочныя малюнкі разгорнутага 
будаўніцтва Лужанін ня можа іна'-ш 
успрыняць, як не праз прызму якіхсьці 
адцягненых паняцьцяў, выражаны 
сымболістычна.

Вось да прыкладу верш: „Адвідна 
да відна галасілі гудкі“. Тут і тон не- 
калькі бадзёры і вобразы больш кон- 
крэтныя, але ўсё-ж поэга ня можа 
абыйсьціся бяз сымбаляў. 1 вось па- 
добнае сцапленьне малюнкаў сучасна- 
га рэальнага жыцьця:

„Дзестаялі адвечныя вокны балот, 
нагінаецца нізка пасьпелае жыта“.

або:
„Ад відна да відна галасілі гудкі, 
і ад сонца да зор стракаталі машы-

ньі“
з вобразамі адцягнена сымболістыч- 
нага ўспрыйманьня:

„1 сачылі ўзьнятасьцю броваў вякі 
Ня пужае маўклівасьць таго, што

было...“

адна з характэрных рысаў творчась- 
ці Лужаніна.

Ня менш характэрным для твор- 
часьці Лужаніна зьяўляецца і тое, 
што малюнкі „пасьпелага жыта“ на 
багнах балот, „голас гудкоў", мажор; 
ны тон не разьвіліся ў творчасьш 
Лужаніна. Лужанін, калі весялее, дык 
весялее часова. Бадзёрасьць у яго 
мімалётная. Вось поэта п а з і р а е ,  як 
„па марознай панэлі зашарпалі ногі“.

Паўкажушкі, каж уш кі, хусьцінкі між 
адным словам: „разьбягаю цца 

дзеці Ў працоўныя ш колы “ , і поэта  
радасна крычыць:

)(Асьцярожней! малым грамадзянам 
дарогу"1). Адчуваецца нейкае павы- 
шэньне пясьнярскага настрою. Але 
д0сь „малыя грамадзяне" прабеглі. 
Лужанін варочаецца зноў да сябе. 
І?н пачынае асмысляць тое, што ён 
бачыў, і тады мы чуем:

„Але трэба яшчэ моцны ветру павеў, 
каб адлушчыць ад зернят пустую

палову".

Шмат падобных да тых, што ўзды- 
блілі сьвет і да тых, што сягоньня 
іздыбяць нанова,— „выйдзе з шэра- 
гаў іх, што зарой узрасьлі с та р н а -  
ваць родны к рай  з вечна-гіблых 
адмеляў“.

Тут нібы выяўлены спадзеі песь- 
няра на дзяцей у галіне адбудовы 
,раіны, Яны павінны

„дакончыць усё, што бацькі на зямлі 
за нядоляй-няволяй стварыць не 

пасьпелі".

Але гэтае адбудаваньне, закан- 
іэньне работы бацькоў чамусьці, 
песьняру зіаецца, павінна ісьці па 
,вечна гіблых адмелях“.

Нават сярод самых. на першы по- 
гляд, бадзёрых слоў: „буд?ваць Бела- 
русь. Усё жыцьцё Беларусі" мы чуем: 
,каб усё-ж ткі квітнеў сонцавеючы 
рень“. Вось гэтыя кароценькія сло- 
вы „каб усё-ж ткі“ не выпадковы. 
Малюнкі частковага ўздыму духу, мі- 
яалётнай радасьці, хоць „надпітай", 
інагды пад напором сучаснага жыць- 
ця мільгаюць у творах Лужаніна, але 
яны раптоўны, як маланка ў цёмную 
йоч, пасьля бліску якой робіцца яш- 
чэ цямней.

Будучына перад Лужаніным устае 
ў сумнай постаці, у постаці нязна- 
насьці:

„Уцехай будзе для мяне,
Калі сплыве імжа і шумы, 
і будуць кволыя зьзінець 
мае асмугленыя думьГ.

‘) 3 6 .  „Крокі“, ст . 14-

I калі М. Чарот, гледзячы ў „за- 
латое сучасьсе", бачыць „сонца ра- 
дасьці заўтра", калі для Чарота толь- 
кі таму „агонь у сэрцы ня гас,не“, 
Лужанін ня ведае, дзе ён будзе 
заўтра.

„Можа заўтр а  далёка пайду,
Мо‘ другой старане пакланюся“ .

Ён ужо нават зараз адчуаае, што
„будзе час—мае думы завянуць, 
асыпацца пачне маладосьць, 
і ў адзнаку таго адцьвітаньня— 
зьвіснуць скаргі на плечы гадоў“ .

Поэтычкае „заўтрай Лужаніна, 
такім чынам, паўстае ў вобразах „за- 
вялых дум“, „асыпанай маладосьці". 
Сягоньня поэты „сучасьсе", як „па- 
жоўклая сэрцу пара“.

Толькі мінулае поэта ўспамінае 
інакш. Ён калісь

„быў уцехаю радасьці повен 
і хацеў кустач стаць ля вады, 
каб застацца прыгожым і новым. 
каб застацца душой маладым".

Такім чынам, ветліваглядзіць поэ га 
толькі назад, толькі ў почы „ўчора“. 
А калі паварочвае ён свой твар да 
„заўтра", глядзіць у прасьзет „ся- 
гоньня“, бровы поэты хмурацца, сэр- 
ца засьцілаецца сумам, і ён адыхо- 
дзіць у мары, у воблакі.

Нават вобраз „Беларусі“, роднай 
краіны, які, трэба сказаць, займае 
вялікае месца ў творчасьці Лужаніна, 
выглядае па-рознаму. То поэта ба- 
чыць, як „Беларусь узьняла ўгомле- 
ныя рукі“, то „тчэ пуцявіны Беларусь 
залататканаю асновай“. Беларусь для 
Лужаніна не краіна, як ужо зазна- 
чалася, рэальных пабудоў, а якаясьці 
асоба пясьнярскага замілаваньня. Ён 
гаворыць, што „у песьнях“ жыве і 
гарыць „за краіну сваю Беларусь".

„У  гэтых песьнях і вам я малюся, 
залатыя шляхі Беларусі, 
што прайшоў і што заўтра прайду 
ў шалясьценьні бярэзавых дум“ .

Беларусь у творчасьці Лужаніна 
паўстае як „Беларусь маўклівая і 
сьнежная“, якая „затаіла казачную 
быль“, па якой „вятры нясуць туж- 
лівы гоман", Беларусь, якая „цьвіце
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ў ціхім звоне дубоў, тапалёў. Вось 
вобраз якое Беларусі снуе ў творах 
Лужаніна.

Беларусі сёньняшняй, Беларусі Са- 
ветаў, пра якую Александровіч гаво- 
рыць:

ячую, як шепча
пасёлак фабрычны, 

для Беларусі 
расьцём, 

расьцём",

Лужанін не разумее.
Не разумее таксама Лужанін і 

рэволюцыі. „Адны за бацькаўшчыну 
йшлі, а іншых вабілі разбоі“ сустра- 
каем мы ў юбілейным вершы Лужа- 
ніна. А можа гэта няпраўда? Можа 
гэта выпадковая агаворка песьняра 
пры ўспамінах барацьбы працоўных 
за родную краіну?

Загляньце ў трэці юбілейны верш 
Лужаніна „Беларусь“ ,і ўсялякія сум- 
неньні згінуць.

„Кожны дзень прыходзіць рась- 
цьвітаць, 

каб пасьля памерці за  гарамі.
Мы ня х о ч а м  р а д а с ь ц і  в іт а ц ь ,  
ш т о  ч у ж ы м і д а д з е н а  р у к а м і.
... 1 калі ў саўгасаўскіх  палёх 
З а б а ст у е  нпш савецкі трактар  
— гэта значыць лепшы мільён 
пойдзе ў  вё:ку брукаваным трактам. 
... Вось чаму я садасьці хачу, каб

свая
нязьменная жывая“. • 1)

Гэтыя словы песьняра яскравей 
усялякіх комэнтарыяў ускрываюць 
соцыяльнае ўспрыйманьне ім сучасна- 
га жыцьця, яго ідэолёгію. Такім чы- 
нам, мы прыходзім да вываду, што ў 
творах з соцыяльнай тэматыкай Лу- 
жаніна адчуваецца пэўная дваістасьць, 
хістаньне. Ён хоча радавацца, але ра- 
дасьць яго „надгііта“. Ён спрабуе ў 
мажорным тоне прапець пра сучас- 
нае жыцьцё, але ў яго атрымліваецца 
гэта прозаічна і непераканаўча. Хут- 
кабежны ход жыцьця ўсё таўсыіей і 
таўсьцей пакрывае пылам радаснае 
для поэты мінулае.

Вось чаму, замест радасьці, калі 
ён бачыць трактар, мы чуем, што

2) Д адатак да газ. „Бел. Вёска'- „Чыр- 
воны С ейбіт”, №  12 за  1928 год.
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„балюча, што косы зялёных прыс3д 
прывітаюць ласкава жалезнага гось- 
ця“ *).

Поэта „рэдка, рэдка“ сьмяецца | 
Ён цяпер яшчэ— „некранутае радась' 
ці сын“. Земнае, рэальнае жыцьцё не 
абуджае ў поэты радасьці. Яно яму 
якоесьці чужое. І вочы поэты павароч- 
ваюцца ад зямлі ў высь.

„Дарагія і любыя сіні! 
ня хмурнейце яскравай душой, 
ня журы це бяздомнага сына, 
што па сьцеж ках сталёвы х пайшо?!
Я любіў цішыню ў навальніцах,
Я з  вятрамі найлепш сябраваў,
А л е й н а ч а й  п а в ін н а  йск р ы ц ц а  
тая ціхая родная даль!
В о с ь  з а т ы м  г э т а к  м а л а  сьмяюся 
некранутае радасьці сын, 
каб нясьлі словы гэтыя гусі, 
аж  туды , д зе  шамраць верасы..."-і

Праробленага аналізу даволі ўжо 
для таго, каб сказаць, што ў твор. 
часьці Лужаніна стрыжнёвым вобразам 
зьяўляецца вобраз чалавека, незада- 
воленага сучасным жыцьцём, згубіі- 
шага пэрспэктыву заўтрашняга дню, 
замкнёнага ў вузкае кола сваіх 
дум-мар, агорнутага адвечнай тугой і 
сумам чалавека зпадвышанай пачуць 
цёвасьцю, чалавека, які згубіў груні 
пад нагамі і ня бачыць выйсьця з зака л- 
дованага кола, які толькі мінулаеўспа 
мінае з радасьцю, які-б хацеў хутчэі' 
стаць „кустам“, чым быць чалавека .' 
Але трэба сказаць, што гэты чалавек 
шукае гэтага выйсьця. Ён снуе ўзад 
і ўперад, кідаецца ў бакі, глядзіць у 
неба, але потым зноў расчараваны 
варочаецца да сябе, бо

„ Д а р а г о е  і б л і з к а е  в о к у ,  
у  п а ж о ў к л у ю  сэрцу пару“ адчувае 

„паціхў ў  д а л ёк ім *

Перад намі, такім чынам, поўны 
пэсыміст, для якога ўсе сёньняшняе- 
„пажоўклая сэрцу пара“, заўтрашняе- 
нязнанасьць і толькі ўчорашняе—мі 
лае і дарагое мінулае.

Ці правільна гэта? Ці пацьвяр- 
джаецца гэта далейшымі твора' 
Цалкам. Вазьмеце апавяданьне „Гось- 
ці“. Гэты твор зьяўляецца лёгічны'1

*) „Крокі“, ст. 29.
*) ІЬЫеш, ст . 43.

фацягам лірыкі Лужаніна, Гэроі 
-чтага апавяданьня ёсьць ператвора- 
зе лірычнае „я“. Усе яны, як і па- 

м|нёнае „я“ балюча ўспрыймаюць 
■\=часьсе:

„Парашылі не даваць сьмешных
рэчаў.

! пра пакуту можна гаварыць, пакуль 
яна ёсьць"

—заяўляюць яны.
Яны таксама тонуць у багне пэсы- 

мізму: „Кветак хачу! Сумных“ чуем 
мы ад аднаго з гэрояў. У жыцьці ўсіх 
іх адчуваецца бязьмежнасьць, адар- 
ванасьць ад сучаснага жыцьця. Да- 
кладаў аб працы ў вёсцы праслухалі 
шмат, але ўся іхная дапамога вёсцы 
выяўляецца ў тым, што яны „топчуць 
сенажаці". Для гэроя апавяданьня 
„Госьці", як і для лірыкі Лужаніна, 
характэрны падвышаная пачуцьцё- 
васьць (гіпэртрофія), замкнёнасьць, 
палёт у невядомы мір, адвечная туга 
і сумотнасьць, хістаньне, адсутнасьць 
яснай пэрспэктывы „заўтра“. Усеяны 
падобны адзін да другога. Насат 
Зоська, якая, па апавяданьні, простая 
вясковая дзяўчына, абсолютна нічым 
ня розьніцца ад Іры, Стасі і інш. Па 
словах, выразах, настрою—Зося гэта 
тая-ж самая Рэня, толькі абутая ў 
лапцікі. А паколькі гэта так, раз усе 
гэроі зьяўляюцца толькі ператвора- 
нымі вобразамі лірычнага „я", то воб- 
разы дадзеных гэрояў мы можам лічыць 
стрыжнёвымі вобразамі творчасьці 
Лужаніна ці інакш аўтогэннымі воб- 
разамі, г. зн. у гэтых вобразах супа- 
дае об'ект і суб‘ект творчасьці. Зна- 
чыць, асяродзьдзем для поэты або 
рачаіснасьцю творцы была інтэліген- 
цыя, якаявышла з заможна-кулацкіх 
пластоў вёскі. А каб паказаць, што 
гэта так, перанясём гэтыя вобразы 
ў конкрэтную гісторычную абстаноўку, 
другімі словамі, мову поэзіі перавя- 
дзём на мову соцыолёгіі, адначасова 
аналізуючы і форму, як органічную 
частку вобразаў.

Выражаныя ў творчасьці Лужаніна 
настроі ня толькі ўласьцівы кулацчай 
інтэлігенцыі, але нават выцякаюць з 
рачаіснасьці (быцьця) гэтай групы, 
або. ясьней кажучы, народжаны самім 
жыцьцём гэтай групы на пэўны гісто-

рычны момант. Які-ж гэта гісторычньі 
момант? Зьмест самой творчасьці, 
некаторая тэрмінолёгія яе, юбілейныя 
вершы гавораць за тое, што твор- 
часьць адбівае жыцьцё памянёнае 
намі соцыяльнае групы ў самы апошні 
час.

Гэта пэрыод разгорнутага соцы- 
ялістычнага будаўніцтва, пэрыод са- 
мага жорсткага наступленьня на ка- 
піталістычныя элемэнты, на нэпмана 
ў горадзе і кулака ў вёсцы.

Грунт капіталістычныя элемэнты 
губляюць з кожным днём. Яны ад- 
чуваюць сваё падзеньне. А адгэ- 
туль—няпрыняцьце сучаснага жыцьця 
ня толькі самымі кулакамі, але і тэй 
інтэлігенцыяй, якая каранямі свайго 
жыцьця сядзіць у побыце, у эконо- 
міцы кулака. Адгэтуль беспрасьветны 
пэсымізм, адыход ад рэальнага жыцьця 
ў мары, у салодкія ўспаміны добрага 
старога часу. Вось гэтым і тлума- 
чыцца тое, што ў творчасьці Лужа- 
ніна сучасьсе— „пажоўклая сэрцу 
пара", заўтра—поўная невядомасьць, 
а ўчора, калісь „быў уцехаю радасьці 
повен". Толькі гэтым, а ня чым іншым 
трэба тлумачыць і тьш выразы з 
апавяданьня „Шыпшына“ , што „ўсё 
сён ьн яш н яе  адплы вае куды сьц і 
ўдаль, зацягваецца ту.наннаю дум- 
каю, а ў памяці ўсплы ваю ць 
радкі н е к а га  сл аўн ага  вершу, 
што зараз сугучна з маім настроем".

Адсутнасьць пэрспэктывы эконо- 
мічнага росту кулацтва выклікае та- 
кую бязмэтнасьць, адсутнасьць яснай 
пэрспэктывы заўтрашняга дню. А 
хіба ня гэтая рыса адна з  характэр- 
ных рысаў творчасьці Лужаніна? А 
раз зусім зьнікае пэрспэктыва далей- 
шага экономічнага росту, раз губля- 
ецца грунт з-пад ног, то зразумела, 
зараз-жа пачнецца хістаньне ў ідэо- 
лёгіі гэтае групы. Пачнецца пераскок- 
ваньне, пералёты, шуканьне пункту 
апоры. У творчасьці Лужаніна пера- 
скокваньне ад вобразу да вобразу, ад 
тэмы да тэмы, ад малюнку да ма- 
люнку—самая характэрная рыса. 
Асабліва такая раскіцанасьць харак- 
тэрна для твораў аб прыродзе. Ува 
ўсім зборніку „Крокі“ з усіх вершаў
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зшявннн н. і. ШЭЎЧьДсОЦ—  ПРЬ,Р0ДА ТВОРЧАСЬЦІ МАКСІМА ЛУЖАНІНА

аб прьфодзе толькі дна тры больш- 
менш зьвязаны („Распускае вясёлказы 
дзень“, „І крок за  крокам янаідзе", 
,,Кінуў вечар сьпевы“), а то ўва ўсіх 
мы назіраем пералёт ад вобразу да 
вобразу. Пры тым гэтая частая зьме- 
на вобразаў зусім не гаворыць за 
багацьце вобразаў у тзорчасьці Лу- 
жаніна. Наадварот, мы маем. поўную 
зуяасьць як вобразаў і тэматыкі, 
гэтак і мотываў. І гэтая вузасьць 
адчузаеццатаксамаіў настроі гэрояў. 
Прыпомніце словы аднаго з  гэрояў 
апавяданьня „Госьці“ , які гаворыць: 
„Мы-ж тутака чужыя, у нас усё аб- 
мяжована, адчуваць нават у межах 
прывыклі". Такім чынам, вузасьць, 
замкнёнасьць у вузкае кола—харак- 
тэряая рыса ня толькі зьместу, але і 
формы. Ды інакш і быць ня можа, 
бо гэта рыса ёсьць рыса тае соцы- 
яльнай групы, якая зьяўляецца „бы- 
тнем“ дадзенай творчасьці. Група 
інтэлігентаў, угразшая ў экономіцы 
кулака, бачыць падзеньне апошняга. 
Рашуча вырваць ногі і пайсьці разам 
з клясай-будэўніком, зьвязаць свой 
лёс з лёсам рабочае клясы і працоў- 
нага сялянства не хапзе сілы. А ад- 
гэтуль замкнёнасьць у самогасябе, ў 
вузкае коласвайго „я“. Праўда, мы туг 
назіраем некаторыя патугі вырвацца 
з гэтага кола, Такое зьявішча мы 
назіраем і ў жыцьці, калі нек?ггорая 
час 'ка кулацкай інтэлігенцыі імкнецца 
адарвацца ад свайго выхазаўцы і пры- 
стгсавацца да но.іых умоў жыцьця. 
У  тзорчасьці Лужаніна, апрача тво- 
раў, прасяхнутых наскрозь асабістым 
успрыйманьнем жыцьця, мы маем і 
вершы, у якіх дадзэны чыста об‘ек- 
тыўныя зарысоўкі. Прыкладам могуць 
служыць вершы: „Вечар“ , „Чуецца 
гУл;*, „3 школы прыходзяць і кніжкі 
кідаюць“. Але ў гэтых вершах яскра- 
аа вырысоўзаецца ўбогасьць поэтыч- 
ных сродкзў. Возьмем да прыкладу 
верш „Вечар“.

Вечар.
На століку ціхая лямпа,
Кожны заяяты па-свойму сваім.
Яня фізыку вучыць аб вэльты і

ампэры,
ІОзік з кніжкаю „Піонэры і К ім “, ^
Ганка сочыць. як бега/оць доўгія

сьцені,

А Алесь за газэту схавацца пасьпе\ 
Раскажы ты яму, калі ласка, Пра

Леніна.
Растлумач опозыцыю і УсеКП.

Што гэта? Поэтычны твор? Не 
Гэта просты набор слоў, сшытых 
пад рыфму. Да гэтага вершу падобны 
і другія („3 школы дзеці прыходзяць1). 
Вось гэта лішні раз падкрэсьлівае, 
што менавіта „быцьцё вызначае сьвя- 
домасьць". А параўнуйце з  гэтым 
вершам верш „Случчына11, „На сонцц 
плямы", „Рэдка сьмяюся“, і вы перака- 
наецеся, што патугі выйсьці з гэтага 
зачарованага кола засталіся патугамі, 
Захацеў даць штосьці не ўласьцівае 
свайму соцыяльнаму асяродку, і атры- 
малася фотографія, а не малюнік. А 
зьвярнецеся да маляўнічых сродкау 
гэтай творчасьці, і там поўная абле- 
жаванасьць. Эпітэты часта ператва 
раюцца ў простыя прыметнікі, як 
„сумны“ (і назоўнік—сум), „кволы". 
„утомлены“, „тужлівы“ („туга“), якія 
вельмі шырока выкарыстоўваюцца 
Лужаніным. 3  35-ці вершаў гэтыя 
праметнікі мы сустракаем у 20-ці. 
Гэтыя патугі выйсьці з свайго кола 
адчуваюцца яшчэ і ў некаторым пра- 
сьвятленьні тону зарысовак. Поэта 
спрабуе лішні раз весялець, але гэтая 
вясёласьць, як ужо зазначалася, зьмя- 
няецца хмарамі суму і тугі. У твор- 
часьці Лужаніна мы констатавалі 
адарванасьць ад сучаснага жыцьця 
прогрэсуючых клясаў. Гэта адарва- 
насьць не гэрояў апавяданьня, а гэта 
адарванасьць пясьнярскага асяродку. 
і гэтым, а ня чым іншым, трэба тлу- 
мачыць налёт у творчасьці Лужаніна 
сымбэлізму. Падамо прыклады нека- 
торых мэтафор:

„Чарнабыльлем і смуткам узрасталі
палі.

„Гаманілі лясы ў тузе сіратліва:
„Потым моўчкі хісталася белая

цень,—
убіраючы попел у зімовае срэбра“ 

або:
„і будуць кволыя зьвічець мае асму 

гленыя думы“.

Адцягненасьць гэтых мэтафор, як 
бачыце, настолькі вялікая, што яны 
мяжуюцца з сымболямі. Толькі адар-

ванасыдю ад кляс-творцаў трэба тлу- 
уіачыць і беднасьць і малавобраз- 
^асьць творчасьці Лужаніна. Ды й 
са п р а ў д ы , вазьмеце гэрояў ап.„Госьці“. 
Якая іх мова? Мова вершаў і мова 
-эрояў далёка ад народнай багатай 
поэтычнымі вобразамі мовы. Лабудо- 
за сказу заўсёды правільная, чыста- 
чігаратурная. Провінцыялізмаў вы 
знойдзеце два-тры. А гэта значыць, 
цто ў творчасы^і Лужаніна выяўляе 
сябе тая соцыяльная група, якая ня 
мае свае пэўнае мясцовасьці, якая ў 
штодзённым жыцьці карыстаецца 
толькі чыста літаратурнай мовай. І 
калі да гэтага ўсяго дадаць, што ў 
творчасьці сустракаюцца вобразы го- 
раду, што сама творчасьць зразумела 
толькі вузкаму колу людзей, што 
большасьць вершаў— проста шарады, 
то мы пераканаемся ў правільнасьці 
нашага вываду, што об‘ект-суб;ект 
творчасьці Лужаніна—кулацка -замож- 
ная інтэлігенцыя ў пэрыод рашучага 
наступленьня на капіталістычныя
элемэнты.

А адгэтуль—як-бы Лужанін ні 
кляўся пунктам статуту „Узвышша",

м. Янавічы, Віцебскай акругі.

што ён за мэту— „разьвіцьця белару- 
скае пролетарскае літаратуры на пад- 
ставе прынцыпаў,якія вызначаны ў рэ- 
золюцыі ІІК УсеКП(б) за 1 ліпеня 1925 г. 
аб політыцы партыі ў галіне мастац- 
кай літаратуры“, як бы ён ні пры- 
сягаў, што „мастацтва павінна быць 
работніцкім і сялянскім па матар1- 
ялу... і клясава пролетарскім па 
сваёй ідэёвасьціі духу“, яго іворчасьць 
будзе кулацкай, дробнабуржуазнай 
па ідэолёгічнаму зьместу і ўпадніцкай 
па настрою, бо соцыяльныя карэньні 
яе (творчасьці) ляжаць у кулацкай 
экономіцы, якая зараз ня мае грунту 
для свайго росту, а наадварот, ідзе 
па схілу да выміраньня. Зразумела, 
Лужанін пясьняр яшчэ малады, і яго 
творчасьць можа разьвіцца, ал е  гэга  
то л ьк і  тады, калі ён зьм ен іц ь  
свой асяродак , калі ён ц алкам  
ул іецца  ў п рацсўны я гушчы. 
Рабочая кляса і працоўнае сялянства, 
якія зараз гараць вялікім энтузыязмам 
будаўніцтва, запаляць гэтым творчым 
энтузыязмам і песьняра, і яго твор- 
часьць тады зможа насіць імя твор- 
часьці.
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Ів. Цьвікэвіч

Створыіш савецкую дзіаяную кніжку
Пад такім загалоўкам „Лнтератур- 

ная газета“ (№ 24 ад 30/ІХ г. г.) 
зьмясыділа адкрыты ліст загадчыка 
ГМЗ'а РСФСР т. Халатава да ВОАПП'а 
і ўсяе пролетарскай пісьменьніцкай 
грамадзкасьці.

Адзначаючы посьпехі пролетарскіх 
пісьменьнікаў і ўзмацненьне іх уплыву 
на ўсе галіны мастацтва і літаратуры, 
т. Халатаў сыгналізуе аб тым, што 
пролетарскія пісьменьнікі забыліся на 
адзін з найважнейшых вучасткаў 
ідэолёгічнага фронту, забыліся на дзі- 
цячую літаратуру.

„У дзіцячай літаратуры,—піша ён 
у гэтым лісьце—адбываецца зацятая 
клясавая барацьба. Гэта барацьба нова- 
га са старым, гэта, з аднаго боку, адпор 
старых, ідэалістычных, мэтодаў выха- 
ваньня і мастацкага мысьленьня, якія 
ідуць ад капіталістычнага ладу; гэта, 
з другога боку, наступ новых, нашых, 
матэрыялістычных мэтодаў, якія спры- 
яюць выхаваньню сапраўдных будаўні- 
коў соцыялістычнага грамадзтва.

Прыватны выдавец, амаль вы- 
пхнуты з літаратуры для дарослых, 
усе свае сілы кінуў на дзіцячую літа- 
ратуру. Не зважаючы на пэдагогіч- 
ныя мэтоды, працуючы на попыт 
мешчаніна, праводзячы пад прыкрыць- 
цем політычнасьці вельмі шкодныя 
ідэйкі і псэўда-мастацкія нікчэмныя 
спосабы (натуралістьічныя ілюстрацыі, 
халтурны тэкст і г. д.), прыватнік 
разбэсьціў частку дзіцячых пісьмень- 
нікаў, выхаваў у некаторых з іх

погляд на дзіцячую літаратуру, як на 
крыніцу „лёгкага хлеба“, адарваў іх 
ад дасягненьняў савецкай пэдагогікі. 
Прыватнік сапсаваў густ і прытупіу 
соцыяльнае і мастацкае чуцьцё і ў 
шмат якіх пэдагогаў, працаўнікоў з 
дзіцячай кнігай, бацькоў і г. д.

Трэба адкрыта сказаць, што ў 
барацьбе за дзіцячую літаратуру, за 
нашае дзіця, у стварэньні новых прын- 
цыпаў дзіцячае літаратуры, організа- 
цыі пролетарскіх пісьменьнікаў стаяць 
у баку“.

Так пішазагадчык ГЙЗ‘а РСФСР. 
таго самага ГМЗ'а, які стварыў бага- 
тую літаратуру для дзяцей усіх 
узростаў, ГМЗ а які штодня выпускае 
на рынак некалькі новых назваў дзі- 
цячай літаратуры і, які сабраў вакол 
свайго аддзелу дзіцячай літаратурьі 
значны кадр дзіцячых пісьменьнікау 
імастакоў.

Гізаўская дзіцячая кніга яшчэ 
далёка ад ідэалу, яна часта грашыць 
супроць альфабэтных ісьцін пэдаго- 
гікі і пэдолёгіі, супроць новых кому- 
ністычных мэтодаў вьіхаваньня. Але 
яе выратоўвае нязвычайна багаты, 
рознастайны асортымэнт. Сярод сла- 
бенькіх, пустых, а часам і шкодных 
кніжак вы абавязкова натрапіце на 
таленавітыя, мастацкі напісаныя, ма- 
стацкі ілюстраваныя, пэдагогічна і 
політычна карысныя кніжкі. Хоць дзі- 
цячую літаратуру ГНЗ‘а РСФСРзахлы- 
нае мора прыродазнаўчай аполітычнай 
кніжкі (адзін украінскі публіцысты
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літаральна напісаў: „ГНЗ патапіўся 
ў кошках і сабаках“), затое ён даў 
шмат грамацзка-рэволюцыйных дзіця- 
чых кніжак пра Кастрычнікавую рэво- 
люцыю, грамадзянскую вайну, пра 
Леніна, пра барацьбу рабочае клясы, 
пра жыцьцё дзяцей у капіталістычных 
краінах і ўдзеле іх у рэволюцыйнай 
барацьбе, пра Савецкі Саюз, пра 
новы побыт і г. д.

І вось, калі ГМЗ РСФСР б‘е тры- 
вогу і кажа, што расійскія пролетар- 
скія пісьменьнікі стаяць у баку ад 
дзіцячай літаратуры, то пра нашых 
беларускіх пісьменьнікаў трэба ска- 
заць болей: яны ня толькі стаяць у 
баку, але жывуць, працуюць і пішуць 
так, як быццам бы ў БССР наогул 
дзяцей ніколі ня было, няма, ня будзе 
і не павінна быць. Літаратурна-ма- 
стацкае жыцьцё на працягу адзінац- 
цаці год існаваньня БССР у боль- 
шасьці ішло так; нібы ў нашай про- 
летарскай краіне зусім ня было 
некалькіх мільёнаў дзятвы, нібы не 
расла стотысячная армія школьнікаў, 
піонэраў і комсамольцаў. Нібы дарос- 
лае пакаленьне беларускага пролета- 
рыяту змагалася і будавала соцыялізм, 
забываючыся на маладую зьмену, якая 
павінна падхапіць працу бацькоў і 
працягваць яе далей.

Калі праглядзець усё беларускае 
прыгожае пісьменства, то адразу кі- 
даецца ў вочы, што беларускія мастакі 
слова бачылі прад сабой толькідарос- 
лага чытача і пісалі выключна для 
яго. Калі часам яны і бачылі маладое 
пакаленьне, то „ня ніжэй“ як сту- 
дэнта, рабфакаўца, комсамольца. А 
дзятва, мільённая дзятва—пяці-васьмі- 
гадовыя дашкольнікі, вучні вясковых 
і гарадзкіх школ —гэта „мікроско- 
пічна-малая" велічыня выпадала з поля 
іх зроку.

Няўжо-такі беларускія пісьмень- 
нікі ніколі ня спыніліся на думцы пра 
тое, што-ж чытаюць дзеці, якой літа- 
ратурнай ежай жывуць яны?

Так, нашы пролетарскія дзеці жы- 
вуць на галодным літаратурна-ма- 
стацкім пайку. Гэты паёк складаецца 
з маленькіх урывачкаў мастацкае 
прозы і невялічкіх вершаў, якія 
зьмяшчаюцца ў школьных чытанках.

Літаратурны матар'ял школьных чыта- 
на:< паўтараецца з году ў год і нават 
пераходзіць з чытанкі цля малодшых 
клясаў у чытанку для старэйшых. Тут 
віна ні ў якім разе ня ўкладчыкаў 
гэтых чытанак. Трэба яшчэ дзівіцца 
іх цярплівасьці,з якой яны, літаральна 
па сто разоў перачытаўшы ўсю прозу 
і поэзію, ўсё-ж такі знаходзяць той 
матар'ял, які па зьместу і па форме 
падыходзіць для дзяцей. Асабліва 
многа клопату з такім мастацкім 
матар'ялам, які-б можна было даць 
дзецям у сувязі з школьнымі ком- 
плексамі пра рэволюцыйны рух, Ка- 
стрычнічавую рэволюцыю, індустры- 
ялізацыю, колектывізацыю, новы побыт 
дзяцей, школьнікаў, піонэраў, комса- 
мольцаў, пра рэволюцыйныя сьвяты, 
пра соцыялістычнае будаўніцтва, пра 
міжнародную рабочую солідарнасьць, 
пра антысэмітызм, шовінізм, пра 
рэлігійны дурман і г. д. і г. д. Бярэце 
тоўстыя і тонкія зборнікі вершаў, 
бярэце вялікія і малыя зборнікі прозы: 
тач на дзяцей забыліся, туды „асо- 
бам няпоўналетнім уваход забаро- 
нены“. У вершах і прозе грамадзка- 
політычныя ідэі пададзены ў тонкай 
складанай форме, што ня толькі дзе- 
цям, але і юнаком яны „непазубох". 
Поэзія-ж у большасьці плавае ў бязь- 
межнай лірыцы, топіцца ў суб‘ектыу- 
ных і эгоістычных перажываньнях. 
Вось чаму ўкладчыкі літаратурных 
чытанак трапляюць у безнадзейнае 
зачараванае кола.

Даўно пара разарваць гэтае кола, 
выйсьці з яго, даць нашым дзецям, 
заместа галоднага мастацкага пайку, 
здаровую, сьвежую літаратурную ежу. 
Даць шырокай рукой, каб уліць у 
маладую зьменубадзёрасьць, радасьць, 
даць ім адчуць хараство і гэроізм 
пролетарскага будаўніцтва, паказаць 
прыгожыя чароўныя пэрспэктывы на- 
шай бліжэйшай будучыны.

Гэта могуць і павінны зрабіць 
беларускія прозаікі, поэты, драматургі, 
композытары, мастакі. Дзіцячы чытач 
мае нрава спадзявацца на гэта ў пер- 
шую чаргу ад беларускай пролетар- 
скай організацыі БелАПП'у. Яна па- 
вінна першай выйсьці ў літаратурны 
паход за пролетарскую дзіцячую
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кнігу і выклікаць на соцспаборніцтва 
ўсе іншыя пісьменьніцкія організацыі 
і паасобных пісьменьнікаў, драматур- 
гаў, композытараў.

Стварэньне орыгінальнай дзіцячай 
літаратуры ёсьць гіроцэс складаны.

Папершае, ён непарыўна злучаны 
з організацыйнай працай у сэнсе 
мобілізацыі грамадзкай увагі вакол 
гэтае справы. Трэба зацікавіць про- 
блемай стварэньня дзіцячай кнігі 
настаўнікаў, пэцзгогаў, пэдолёгаў, 
пісьменьнікаў, мастакоў, піонэрскія 
і комсамольскія організацыі. Шукаць 
шляхоў для правільнага вырашэньня 
гэтае проблемы можна толькі колек- 
тыўна, толькі з удзелам розных спэ- 
цыялістых, знаўцаў дзіцячае псыхікі, 
дзіцячага колектыву.

Дзіцячая кніга рэдка бывае ўдалай 
менавіта таму, што ствараецца яна 
стыхійна, жаданьнем і воляю паасоб- 
ных людзей, якія процэсы сваёй твор- 
часьці праводзяць ізолявана, суб‘ек- 
тыўна. А ў такой нязвычайна адказ- 
най справе, як стварэньне дзіцячае 
кнігі, аднаго жаданьня, хоць-бы сабе 
і самага шчырага, мала.

Пісьменьнік можа напісаць дзіця- 
чае апавяданьне, па ягонай думцы, 
дасканалае, а з пункту погляду пэда- 
гогікі яно будзе няўдалым ці нават 
шкодным. Адарванасьць дзіцячага пісь- 
меньніка ад штодзённага жыцьця 
дзіцячага колектыву, ад штодзённай 
пэдагогічнай гірактыкі можа зьявіцца 
(і зьяўляецца) моцнай сьцяной, аб 
якую будуць бязьлітасна разьбівацца 
самыя лепшыя жаданьні таленавітых 
дзіцячых пісьменьнікаў. Адарванасьць 
пісьменьніка ад жыцьця і працы піо- 
нэрскіх і комсамольскіх організацый 
ня дасьць яму магчымасьці даваць 
творы, якія-бы ішлі поплеч з грама- 
дзкімі, політычнымі і пабытовымі пы- 
таньнямі, якімі жыве і хвалюецца 
пролетарская моладзь.

Возьмем працу мастака-ілюстратара 
дзіцячае кнігі. Ён ілюструе кнігу на 
свой уласны густ і паводле свайго 
ўласнага разуменьня. Пэдагогічны бок 
справы ён забывае, а ў большасьці 
нават ня ведае ніякіх прынцыпаў 
пэдагогікі. Часта-густа бывае так,

што аўтар таксама ня ведае, хто і як 
ілюструе яго тэкст.

Такім чынам, у процэсе ства- 
рэньня дзіцячае кнігі ёсьць поўная 
адарванасьць аўтарч ад пэдагога і ма. 
стака і мастака— ад аўтара і пэдагога.

Каб дзіцячая кніга ўдалася, трэба 
ўвязаць працу „трохкутніка“—аўгар, 
мастак і пэдагог. Супольныя нарадьі. 
абмен думкамі і вопытам пакажуць 
правільны шлях стварэньня дзіцячай 
літаратуры. Гэта—першы організа- 
цыйны крок. Ініцыятыву павінна ўзяць 
на сябе выдавецтва ў асобе юнацкага 
сэктару.

Другі організацыйны крок, больш 
шырокага маштабу,—гэта стварэньне 
крытыкі на дзіцячую літаратуру. Ізноў 
такі трэба мобілізаваць вакол гэтага 
пытаньня ў першую чаргу настаў- 
ніцтва. Яно найбольш шырока кары- 
стаецца дзіцячай кнігай, як дапамож- 
ным сродкам выхаваньня дзяцей. Аба- 
вязкова прыцягнуць да гэтай працы 
комсамольскія арганізацыі. Піонэрва- 
жатыя і наогул комсамольскі актыў 
шмат дапамогуць сваёй крытыкай вы- 
явіць адмоўныя і дадатныя бакі дзі- 
цячай літаратуры.

Справу стварэньня крытыкі дзіця- 
чай літаратуры мусяць узяць на свае 
плечы часопісь „Комуністычнае выха- 
ваньне ‘ і комсамольскія газэты. Іх гра- 
мадзкі абавязак—організаваць групы 
крытыкаў, рэцэнзэнтаў і шырока 
адкрыць свае старонкі для зьмя- 
шчэньня крытычнага матар-ялу. Урэш- 
це, неадкладная організацыйная спра- 
ва—гэта стварэньне асоцыяцыі дзіця- 
чых пісьменьнікаў. БелАПП павінен 
узяць на сябе ініцыятыву і стварыць 
сэкцыю дзіцячай літаратуры. Ства- 
рэньне такіх сэкцый мусіць адбыцца 
ва ўсіх літаратурных організацыях 
і аб'яднаньнях. У далейшым усе гэтыя 
сэкцыі аб‘яднаюцца ва Ўсебеларускую 
асоцыяцыю дзіцячых пісьменьнікаў. 
У Японіі, дзе наглядаецца нязвычайны 
росквіт дзіцячае літаратуры, ёсьць 
такая асоцыяцыя.

Гэта організацыя штогодна выдае 
зборнік дзіцячых апавяданьняў. Кожны 
член асоцыяцыі бярэ на сябе абавязак 
у працягу году напісаць і даць у друк
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хоць адно дзіцячае апавяданьне, хоць 
адзін дзіцячы верш.

У нашых умовах, калі мы пра- 
цуем баявымі тэмпамі, гэты грамадзкі 
абавязак дзіцячага пісьменьніка трэба 
павялічыць да дяух-трох твораў у 
працягу паўгоду. Гэтага вымагае 
поўная адсутнасьць орыгінальнае дзі- 
цячае літаратуры на беларускай мове.

Можна было-б налічыць яшчэ не- 
калькі організацыйных мерапрыем- 
стваў, якія-б дапамаглі стварэньню 
дзіцячае літаратуры. Але адзначым 
тут адно, якое па нашай думцы, 
магчыма лёгка і хутка зьдзейсьніць.

Навукова-мэтодолёгічны комітэт 
НКА ня можа і не павінен стаяць 
у баку ад гэтае справы. Організацый- 
ная дапамога НМК пойдзе па лініі 
скліканьня нарад і сходаў лепшых 
мэтодыстых і пэдолёгаў, літаратура- 
знаўцаў. бібліотэчных працаўнікоў 
і настаўнікаў для абмеркаваньня і 
вырашэньня прынцыповых пыганьняў 
наконт дзіцячай літаратуры. Нарады 
і сходы могуць мець або вузкі сьціс- 
ла навуковы характар з удзелам 
невялікай групы кваліфікаваных пра- 
ціўнікоў, або характар шырокага 
грамадзкага дыспуту, напрыклад, аб 
шляхох дзіцячае літаратуры, аб антро- 
поморфізьме ў дзіцячых кніжках, аб 
ролі казак у выхаваньні дзяцей і да 
г. пад. Дзесяткі важных проблем 
ставіць дзіцячая літаратура, і трэба 
іх безадкладна вырашаць.

Цяпер пра аўтарскія шляхі ства- 
рэньня дзіцячае кнігі. Пісаць для дзя- 
цей больш цяжкая задача. як пісаць 
для дарослага чытача. Доказам гэтага 
можа служыць хоць-бы той факт, 
што сусьветная дзіцячая літаратура 
надта мала налічвае твораў, якія 
карыстаюцца бясспрэчным посьпехам 
сярод дзяцей, у той час, як у літара- 
туры для дарослых такіх твораў 
шмат. Значыцца, ёсьць нейкі „сакрэт", 
уладаючы якім, пісьменьнік можа на- 
пісаць удалую дзіцячую кнігу. Таям- 
ніца гэтага „сакрэту1* тоіцца ў бязу- 
пынным нагляданьні над дзяцьмі і 
вывучэньні іх сваеадменнай псыхікі. 
Пісаць для дзяцей—г. зн. дасканала 
ведаць іх сьвет, ведаць, чым яны 
жывуць, што іх цікавіць, захапляе.

хвалюе, чым яны абураюцца, з чаго 
сьмяюцца, над чым сумуюць, чаго 
жадаюць і г. д.

Калі пісьменьнік піша твор для 
дарослых і хоча, напрыклад, намаля- 
ваць быт вуглякопаў, ён не адва- 
жыцца пісаць пра іх, калі ён ня 
бачыў і не нагляяаў жыцьця гэтых 
людзей. А ў дзіцячую літаратуру 
часам ідуць аўтары і адважна малюкмь 
жыцьцё, быт і псыхіку дзяцей, ня 
вывучыўшы ні гэтага жыцьця, ні быгу, 
ні псычікі. І атрымоўваецца, што 
дзеці пазяхаюць, чытаючы кніжку, ці 
проста зусім яе ня чытаюць. Яны 
„нутром" адчуваюць штучнасьць, 
фальш, якіх ня можа схаваць ні ма- 
стацкасьць літаратурнай формы, ні 
ўсе іншыя формальна мастацкія 
прыёмы аўтара.

Мы надта далёкі ад думкі, быццам 
аўтары дзіцячых кніг павінны спа- 
чатку доўга вывучаць псыхіку дзіця- 
чага ўзросту, аўладэць нейкімі гато- 
вымі схэмамі, „грызьці граніт“ нэда- 
гогікі і пэдолёгіі і толькі пасьля 
гэтага брацца за пяро і верыць свайму 
таленту. Але-ж кожнаму зразумела, 
што стварыць нешта сапраўды каш- 
тоўнае для дзіцячага чытача нельга 
бяз пэўнай падрыхтоўкі, без азна- 
ямленьня з мэтодамі падыходу да 
дзіцячае аўдыторыі.

Ёсьць безьліч дзіцячых кніг на 
рынку, але толькі невялікая частка 
іх дасягае сваёй мэты—здавальняе 
таго, для каго яны напісаны. Ёсьць 
шмат самай беспардоннай халтуры, 
якая псуе дзяцей, прышчапляе ім 
дрэнны густ, выклікае непатрэбныя 
шкодныя эмоцыі, атручвае далікатную 
дзіцячую псыхіку.

Голад на дзіцячую кнігу выклікаў 
да жыцьця прыватныя выдавецтвы, як 
„Радуга", „Мірыманаў“ і інш., якія 
прымалі і друкавалі ўсё. Вакол іх 
стварыўся кадр аўтараў, якія складалі 
дзіцячыя кніжкі, „гуляючы*1, думаючы 
не аб сваіх чытачох і вялікай адказ- 
насьці перад імі, а выключна аб гоно- 
рары. Зьявілася шкодная думка пра 
тое, нібы лягчэй за ўсё—гэта пісаць 
для дзяцей, бо гэта непераборлівы 
чытач, які праглыне ўсялякую „твор- 
часьць“. Гэтыя аўтары глядзелі на
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дзіцячую літаратуру, як на „лёгкі 
хлеб“, і бессаромна штампавалі дзі- 
цячыя кніжкі на любыя тэмы і для 
любога ўзросту. Нават дзіцячы аддзел 
ГМЗ'а РСФСР амаль ня трапіў у 
палон аўтараў-халтурнікаў і толькі 
шляхам пэрыодычнай жорсткай філь- 
трацыі выдавецкага портфэлю пазба- 
віўся ад вялізнай колькасьці антыма- 
стацкіх і ідэолёгічна нявытрыманых 
кніг. Так, напрыклад, у 1924 годзе 
было забракавана каля 90 проц. за- 
пасу дзіцячых рукапісаў.

Усё гэта мы кажам для таго, каб 
паказаць, што дзіцячая літаратура ня 
можа зьяўляцца об'ектам для „спроб 
пяра“ ўсякаму і кожнаму, ня можа 
быць крыніцай „лёгкага хлеба", хоць- 
бы ўжо з аднае тае прычыны, што 
адказнасьць перад дзіцячым чытачом 
у шмат разоў большая, як перад да- 
рослым.

Хто-ж будзе ствараць дзіцячую 
кнігу? Якія-ж шляхі зьяўляюцца 
самымі кароткімі, па якіх павінна 
пайсьці стварэньне дзіцячае кнігі?

Гэтае пытаньне ўжо ўзьнята ра- 
сійскай часопісьсю „Кннга детям“. 
Вядомы знаўца дзіцячае літаратуры 
проф. Н. В. Чэхаў на.-.ісаў спэцыяльны 
артыкул „Детская кннга н школа 
нацнональных меньшмнств СССР“ 
(„Кннга детям“, №  2—3, 1929 г.), 
у якім разглядае некаторыя шляхі 
стварэньня дзіцячай літаратуры.

Чэхаў піша: „Навучаньне народнай 
мове цзіцяці ў пачатковай школе—ня 
толькі політычная, але і пэдагогічная 
зпдача. Гэту апошнюю нельга выра- 
шыць пры дапамозе адных школьных 
кніг—лемантара і кніг для кляснага 
чытаньня. У дапамогу ім і ў дадатак 
дужа патрэбны кнігі для хатняга 
чытаньня на роднай мове... Нават 
найбольш культурныя нацыі, якія ме- 
лі вялікую літаратуру ў мінулым і на- 
ват сваю школу на роднай мове, ня 
маюць дзіцячай літаратуры, якая-б 
адпавядала вымаганьням і Задачам са- 
вецкага выхаваньня. Праўда, некато- 
рыя зіхпачалі яе ствараць, але, як 
гэта і натуральна, пакуль жывуць пера- 
кладамі цы пераробкамі з расійскае“.

Беларуская дзіцячая літапатура 
можа служыць ілюстрацыяй апошніх

слоў. Уся яна бадай выключна скла- 
даецца з перакладаў. I вось ужо тры 
гады мінае, як выходзяць дзіцячыя 
кнігі на беларускай мове, але нешта 
ня відаць маладых усходаў орыгіналь- 
нае літаратуры для дзяцей.

„Самы няправільны шлях (ства- 
рэньня дзіцячае кнігі на роднай мо- 
ве),— піша проф. Чэхаў,—перакладаць 
кнігі для дзіцячага чытаньня з расій- 
скае... Літаратура для дзяцей павінна 
расьці з жывых карэньняў дзіцячага 
жыцьця дадзенага народу“. 3 гэтай 
думкай можна згадзіцца, але толькі 
да пэўнай ступені. Папершае, пава- 
жаны профэсар, які дасканала ведае 
гісторыю дзіцячых літаратур усіх на- 
родаў, мабыць крыху забыўся пра 
тое, што дзіцячая літаратура кож- 
нага народу праходзіла пэрыод пе- 
райманьня з чужаземнае літаратуры 
і была большы ці меншы час у пало- 
не літаратуры больш высока разьві- 
тай. Так было з дзіцячай літарату- 
рай францускай, чэскай, японскай, 
расійскай ды інш. Цікава адзначыць, 
што ў Расіі першыя дзіцячыя кнігі 
былі выдадзены на чужой для рус- 
кіх дзяцей, францускай мове (XVIII 
стагодзьдзе). У XIX стагодзьдзі пе- 
раклады з францускай, нямецкай, 
ангельскай ды іншых моваў складалі 
больш паловы ўсіх вылаваных у Ра- 
сіі дзіцячых кніг. Такім чынам, пера- 
клады з іншых моваў ёсьць пэўны 
гісторычны этап у разьвіцьці дзіця- 
чае літаратуры кожнае нацыі. Гэты 
этап няўнікнёны асабліва для маладых 
нацый, якія толькі пачынаюць ства- 
раць сваю культуру. I было-б неда- 
рэчным і злачннным, калі-б для ства- 
рэньня беларускай дзіцячай літарату- 
ры мы адмовіліся ад перакладаў са- 
вецкай расійскай дзіцячай літаратуры 
ічакалі-б, пакуль орыгінальная бела- 
руская кніга „вырасьце з жывых ка- 
рэньняў“ нашага жыцьця. Тым болей 
нельга было чакаць, бо ў нас было 
літаратурна-пустое месца, ня было 
аніякае літаратурнае спадчыны і ня 
было кадру дзіцячых пісьменьнікаў.

Зьяўленьне дзіцячай літаратуры 
на беларускай мове, хоць і пераклад- 
най, бязумоўна дапамагае росту оры- 
гінальнай літаратуры. Пасьля выхаду
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ў сьвет перакладных дзіцячых кні- 
жак, нарадзіліся і орыгінальныя бела- 
рускія кніжкі. Першыя працярэбілі 
сьцежку для другіх, зьвярнулі ўвагу 
аўтарскіх сіл на гэту галіну літара- 
т у р н а й  творчасьці.

Урэшце, шлях перакладаў з ра- 
сійскае і ўкраінскае мовы даў маг- 
чымасьць разьвіць нязвычайна хуткі 
тэмп выданьня дзіцячай літаратуры. 
На працягу аднаго-двух гадоў уда- 
лося да пэўнай ступені сьцішыць го- 
лад на дзіцячую кнігу на роднай 
моізе.

Расійская дзіцячая літаратура за 
апошнія гады ўвчбрала ў сябе ўсё 
лепшае, што было ў сусьветнай дзі- 
цячай літаратуры. Шляхам вольнай 
апрацоўкі расійскіх перакладаў бела- 
руская дзіцячая літаратура адразу 
прычынілася да лепшае дзіцячае кнігі 
ншых народаў.

Але шлях перакладу бясспрэчна 
мае свае адмоўныя бакі. Ён—шлях 
найменшага супраціўленьня і таму 
надзвычайна прывабны, спакусны. 
Калі крочыцьпа ім безагляднаі пера- 
кладаць, як той казаў „до бесчув- 
ствня“, можна затормазіць процэс 
стварэньня орыгіналь' ае літаратуры 
на доўгі час. Гэты шлях прывучае 
выдавецтва да „лёгкага хлеба", па- 
ралізуе ініцыягыву, усыпляе грамадз- 
касьць і стварае фалылывае ўражань- 
не, быццам на гэтым важным вучастку 
культурнага фронту ўсё ідзе добра. Дру- 
гая бяда ў тым, што перакладная літара- 
тура па мове і мастацкасьці заўсёды го- 
рай ад орыгіналаў. У кніжках для дзяцей 
чыстата, прыгожасьць мовы і вобраз- 
насьць павінны быць бездакорнымі. 
1 вось, насычваючы школьныя бібліо- 
тэкі, дашкольныя ўстановы, клюбы, 
хаты-чытальні ды вольны рынак пе- 
ракладнай літаратурай, мы прыча- 
пляем дзецям дрэнны стыль, калечым 
іх мову. Дзіцячая кніжка, пазбаўле- 
ная мастацкай вобразнасьці, адвучае 
дзяцей мысьліць вобразамі, гасіць 
іх творчыя здольнасьці. Паказваючы 
выключна чужую прыроду, іншыя 
экономічныя і бытавыя ўмовы, мы ад- 
рываем увагу дзяцей ад непасрэднага 
жыцьця працы і побыіу. А выхава- 
ньне дзяцей павінна ісьці як раз па

лініі азнаямленьня спачатку з бліз- 
кім, конкрэтным, знаёмым, а пасьля 
з далёкім і адцягненым матар'ялам. 
Вось у гэтым апошнім сэнсе проф. 
Чэхаў мае слушнасьць, калі кажа, 
што „літаратура для дзяцей павінна 
расьці з жывых карэньняў дзіцячага 
жыцьця дадзенага народу“.

Таксама можна згадзіцца з
Н. В. Чэхавым наконт іншых шля- 
хоў стварэньня орыгінальнае дзіця- 
чае літаратуры і стварэньня дзіцячых 
пісьменьніцкіх кадраў.

Першы шлях — скарыстаньне на- 
роднае творчасьці. Вусьая народная 
творчасьць мае элемэнты, якія ро- 
бяць яе даступнай для дзяцей нават 
дашкольнага ўзросту. Народныя песь- 
ні-калыханкі, розныя жартаўлівыя 
прыпеўкі ды песьні па сваёй прастацё, 
рытмічнасьці і вобразнасьцізьяўляюцца 
лепшымі дзіцячымі вершыкаіУіі для 
дашкольнага ўзросту і для школьні- 
каў малодшае групы. На жаль, нашы 
дзіцячыя пісьменьнікі ня цікавяцца, 
не вывучаюць скарбаў нацыянальнага 
фольклёру па лініі найбольшага ска- 
рыстаньня яго для ўкладаньня дзіця- 
чых кніжак. Не скарыстоўваюць ба- 
гацьці вуснае народнае творчасьці 
таксама і настаўнікі дашкольных 
устаноў, укладчыкі лемантароў і пер- 
шых чытанак для дзяцей. Лічым па- 
трэбным зрабіць тут заўвагу. Калі 
мы раім скарыстаць вусную народную 
творчасьць настаўнікам і ўкладчыкам 
дзіцячых падручнікаў, дык мы разу- 
меем гэту працу крыху іначай, як 
проф. Чэхаў. Па ягонай думцы, шлях 
зусім просты: „этнографы даўно зьбі- 
раюць гэты матар'ял (вусную твор- 
часьць), але ён раскіданы па старых 
спэцыяльных выданьнях. Трэба да- 
поўніць, пераглядзець яго і выбраць 
тое, што будзе ўхвалена для дзіцячага 
чытаньня і сучаснае школы... Гэткі 
зборнік нацыянальных песень для школ 
можа быць бязумоўна карыснай і 
цікавай кнігай ня толькі для дзяцей, 
але і для падлеткаў і дарослых. Для 
пачатку даволі выдаць адзін такі 
зборнік.

Па нашай думцы, праца па ска- 
рыстаньню вуснае народнае твор- 
часьці павінна ісьці ў двух кірунках.
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Першы—гэта непасрэднае скарыста- 
ньне песе«ь, прыпевак, загадак, калі 
браць іх „жыўцом“ і без усялякіх 
зьмен зьмяшчаць у лемантары, чы- 
танкі або складаць паасобныя кніжкі 
з адпаведнымі ілюсграцыямі і г. д. 
Гэты від .народнай творчасьці асаб- 
ліва падыходзіць для дзетак-малале- 
так, дашкольнікаў і вучняў першае- 
другое клясы, у якіх слоўная праца 
мае часта характар гульні. Дзеці 
гуляюць у словы, захапляюцца 
рытмам, злучаюць словы з песьняй 
і рухамі ўсяго цела. А вусная народ- 
ная творчасьць, як вядома, была не- 
парыўна зьліта з музыкай і скокамі. 
Вось чым тлумачыцца любасьць дзе- 
так да калыханак, забаўлянак, жар- 
таўлівых песень, прыпевак іпесень пры 
гульнях. Аднак трэба сказаць, што 
шлях непасрэднага скарыстаньня вус- 
нае народнае творачсьці зрабіўся ў 
нашыя часы надта вузкім. Жыцьцё 
далёка пашло наперад, стары быт 
ламаецца, мы выхоўваем дзяцей у 
сьвятле новых абставін і новых разу- 
меньняў. I тгму амаль кожная на- 
родная песьня, як пабудаваная на 
матар'яле старога і старажытнага 
быту, супярэчыць сёньняшняму дню, 
цягне жыцьцё назад. Так, напры- 
клад, агульна-вядомая жартаўлівая 
песьня:

„Ой у лесе пры даліне
Ой там сталася бяда!

Пры даліне гушчары
Калыхаліся камаі ы.
Д уб да дуба пахіліўся
Камар з  дуба  паваліўся" і г. д.

мае ў сабе элемэнты непатрэбныя: 
„прылятала муха—сваці", у боль- 
ніцы „дактары вымуць душу без па- 
ры“ , „ці маёр тут, ці палкоўнік" 
і г. д.

Што-ж рабіць з такімі песьнямі? 
Зусім адкінуць як нешта недарэчнае 
і шкоднае? Не, трэба скарыстаць як 
мага шырэй, але ў адпаведнай  
апрацоўцы . Тут мы падышлі да дру- 
гога шляху скарыстаньня народнае 
творчасьці. Для гіісьменьнікаў і поэ- 
таў яна павінна служыць, папершае, 
матар'ялам для апрацоўкі, а па-дру- 
гое, узорам, па якому можна ву-

чыцца складаць дзіцячыя вершы. Лры- 
гожыя па прастаце і музычнасьці 
вершы трэба насыціць новым зьме- 
сіам, новымі разуменьнямі, новымі 
вобразамі. Ня горшыя будуць дяіця- 
чыя вершы і песенькі, калі сёньняшні 
поэта, крытычна апрацоўваючы на 
родную творчасьць, пакажа дзецям у 
любімай даступнай для іх форме но- 
вы пролгтарскі побыт, радасьць, на- 
шыя комуністычныя ідэі.

Ня менш шырока пісьменьнікі па- 
вінны скарыстаць другі від народнае 
творчасьці—казкі і легенды. Выбраць 
самае лепшае, павыкілаць усё шкод- 
нае, а фантастыку падаць так, каб 
самі дзеці адчувалі яе нерэальнасьць 
і глядзелі на гэтыя элемэнты казкі, 
як на прыгожую аздобу казачнага 
апавяданьня. 3 беларускіх казак 
шмат можна падабраць казак со- 
цыяльна бытавога зьместу, якія час- 
та не патрабуюць вялікай апрацоўкі, 
апроч выкіданьня неэтычных або рэ- 
лігійных момантаў. Проф. Чэхаў да- 
водзіць пават, што „тлумачэньне ка^ 
зак, якія носяць на сабе сьляды рэ- 
лігійньіх ды іншых забабонаў, даска- 
налы матар‘ял для барацьбы з гэтымі 
забабонамі. У казках гэтыя заба- 
боны паданы часта так наіўна, што 
і малое дзіця не паверыць у іх рэаль- 
насьць“. Ці можна скарыстаць казкі 
для антырэлігійнай працы—судзіць ня 
будзем, пакінем апошняе слова за 
пэдагогамі.

Пісьменьнікам варта папрацаваць, 
каб аўладаць формай і стылем народ- 
най казкі, каб праз іх даць нашым 
дзецям прыгожыя апавяданьні аб 
гэроічным змаганьні г.ролетарыяту з 
царызмам, аб перамозе над апошнім, 
аб казачных днёх будаўніцтва со- 
цыялізму ў нашай краіне і ва ўсім 
СССР і г. д.

Дзеці Кастрычніка прагна чакаюць 
рэалістычных казак пра соцыялізм. 
Пролетарскія пісьменьнікі павінны зда- 
воліць гэту прагнасьць.

Беларускія пісьменьнікі могуць 
скарыстаць для мастацкай апрацоўкі 
асабістыя ўспаміны выдатных полі- 
тычных дзеячоў БССР, успаміны 
ўдзельнікаў партызанскага руху ў 
часе белапольскай окупацыі, удзель-
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нікаў падпольных бальшавіцкіх орга- 
нізацый у часы окупацыі і г. д. Гэты 
аўтобіографічны матар'рл, пададзены ў 
бэлетрыстычнай апрацоўцы, можа даць 
невялічкую сэрыю орыгінальных бела- 
рускіх дзіцячых кніг.

Урэшце, яшчэ пра адзін шлях 
стварэньня дэіцячае літаратуры—пра 
так званы „соцыяльны заказ“ на 
мастацкую літаратуру для дзяцей.

Проф. Чэхаў піша: „Дзіцячая лі- 
гаратура, як і ўсякая іншая, у цэнт- 
ры павінна мець значную ўплывовую 
групу сапраўдных літаратурна-ма- 
стацкіх твораў. 3 другога боку, „за- 
казваць" мастацкія творы або да- 
ваць „тэмы“ для мастакоў-пісьмень- 
нікаў, асабліва „злобадзённыя тэмы“, 
нельга, не калечачы самога процэсу 
мастацкае творчасьці".

Мы катэгорычна выказваемся су- 
проць гэтае думкі і вось па якіх 
меркаваньнях. Толькі сьляпы і глухі 
ня бачыць і ня чуе, што зараз увесь 
час ідзе клясавая барацьба за мо- 
ладзь, за дзяцей. Тут таксама стаіць 
пытаньне „хто каго“:ці партыя і про- 
летарыят пры дапамозе комуністыч- 
нае асьветы і комуністычнага выха- 
ваньня створаць мільённыя арміі кля- 
сава-сьвядомых барацьбігоў за кому- 
нізм, ці гэта армія будзе падпадаць 
уплыву варожай нам ідэолёгіі, уплыву 
нэпманства, абыватальскага балота, 
кулакоў, папоў і клерыкалаў. У гэтай 
вострай клясавай барацьбе за дзяцей, 
за маладую зьмену партыя і проле- 
тарыят мобілізуюць усе сілы, а ў тым 
ліку і культурныя мастацкія сілы. У 
дзіцячай літаратуры ідзе клясавае 
змаганьне, і мы ня маем права супа- 
койна назіраць за ходам гэтага зма- 
ганьня. Мы павінны накіраваць ма- 
стацкае слова ў дзіцячай літаратуры 
на барацьбу с клясавым ворагам. Наш 
абавязак—даваць соцыяльныя заказьі1) 
ў галіне дзіцячай літаратуры, актыў- 
на заклікаць пісьменьніцкія сілы да- 
памагчы сваім мастацкім словам у 
барацьбе за пакаленьне Кастрычніка.

\) Рэдакцыя зазнячае на зусім няправіль 
нае раяуменьне аўтарам артыкулу тэрміну 
„соцыяльны заказ".

Гэтымі днямі Беларускае Дзяр- 
жаўнае Выдавецтва і НКА абвясь- 
цілі шырокі ўсебеларускі конкурс на 
лепшую дзіцячую кніжку. Задача кон- 
курсу— „даць акцябратам, піонэрам і 
школьнікам радасную, бадзёрую, та- 
ленавітую, высока-мастацкую кніжку, 
якая-б у даступнай дзіцячаму разу- 
мемьню форме адбівала ідэі кому- 
нізму, паказвала сёньняшні дзень-час 
непасрэднага будаўніцтва соцыяліз- 
му11. Тэмы вызначаны такія, якія 
концэнтруюць увагу аўтарскіх сіл на 
кожнадзённых тэмах і ставяць перад 
пісьменьнікамі проблему стварэньня 
мастацкай кніжкі з пролетарскім зьме- 
стам, пролетарскай ідэолёгіяй. Па 
думцл проф. Чэхава, гэгага рабіць 
нельга, бо „соцыяльны заказ кале 
чыць процэс мастацкае творчасьці". 
А мы рабілі, будзем рабіць і фактамі 
давядзем профэсару, што пролетар- 
ская літаратура расьце на апрацоўцы 
менавіта кожнадзённых тэм, што тэ- 
мы сёньняшняга дня не калечаць, а сты- 
мулююць процэсы мастацкае проле- 
тарскае творчасьці.

Вопыт Украінскага Дзяржаўнага 
Выдавецтва па конкурсу на дзіцячыя 
п‘есы даў у мінулым годзе бліскучыя 
вынікі. Украінскія пісьменьнікі прыня- 
лі соцыяльны заказ і выканалі яго 
дасканала. Можна ўпэўнена сказаць, 
што нашы пісьменьнікі выканаюць 
соцыяльны заказ ад беларускага па- 
каленьня Кастрычніка з радасьцю і з 
ня менш бліскучымі вынікамі.

БелАПП павінен узяць на сябе 
ініцыятыву пераключыць абвешчаны 
конкурс на рэйкі соцыялістычнага 
спаборніцтва паміж беларускімі літа- 
ратурнымі аб'яднаньнямі. Мала таго, 
паасобныя сябры БелАПП'у павінны 
выклікаць на спаборніцтва паасобных 
сяброў іншых літаб'яднаньняў. Соцы- 
яльны заказ мае і той дадатны бок, 
што не замыкае справу сіварэньня 
дзіцячае літаратуры вузкім колам ужо 
вядомых пісьменьнікаў. Мэта яго— 
„прыцягнуць старых, выявіць новых 
(з пэдагогаў, настаўнікаў, пролетар- 
скіх студэнтаў, пачынаючых поэтаў, 
журналістых, рабкораў і селькораў, 
работнікаў дашкольнага выхаваньня
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і г. д.) пісьменьнікаў беларускай про- 
летарскай дзіцячай кніжкі“ .

Такім чынам, соцыяльны заказ ак- 
тыўна дапамагае вырашэньню важнай 
гіроблемы аб кадрах дзіцячых пісь- 
меньнікаў. Дзіцячых пісьменьнікаў- 
профэсіяналістых няма і трэба шу- 
каць іх рознымі шляхамі ды ства- 
раць ім спагадныя ўмовы для пра- 
цы. ІІІмат могуць дапамагчы ў гэтай 
справе дзіцячыя часопісі і комсамоль- 
скія газэты. Яны ўвесь час зьяўля- 
юцца асяродзьдзем, вакол якого гру- 
пуюцца, выхоўваюцца, кваліфікуюцца 
маладыя аўтарскія сілы. Часопісь і 
газэта дае ім вялікае кола маладых 
чытачоў, якіх яны могуць вывучаць 
праз анкеты, допісы, сходы і г. д. 
3 газэтных і журнальнчх работнікаў 
будзе расьці кадр дзіцячых пісьмень- 
нікаў. Рэдакцыі павінны лічыць сваім 
грамадзкім абавязкам дапамагаць гэ- 
таму росту, а БелАПП—узяць літа- 
ратурнае шэфства над маладымі дзі- 
цячымі пісьменьнікамі і організаваць 
мастацкае выхаваньне гэтага малад- 
няка.

Цяпер пра самую дзіцячую кнігу, 
пра яе зьмест. Усебеларускі конкурс 
паставіў 22 іэмы на мастацкую дзі- 
цячую кніжку. Гэтыя тэмы фактычна 
зьяўляюцца тэмам.і па пытаньню аб 
тым, якой павінна быць новая про- 
летарская дзіцячая літаратура.

Вельмі паказальна, што адначасна 
з падрыхтоўкай беларускага конкур- 
су расійская „Лнтературная газета" 
пачала цэлы паход за новую дзіця- 
чую літаратуру. Багаты дыскусыйны 
матэрыял, зьмешчаны ў гэтай газэце, 
цалкам пацьвярджае сваячасовасьць 
абвяшчэньня менавіта такога конкур- 
су, з  менавіта такой політычна-гра- 
мадзкай устаноўкай.

ІІаказальны і той факт, што 
5 студзеня г. г. у беларускіх газэ-

ш а м ш в в ш н і ів. цьвікевіц

тах зьявілася першая вестка аб бе- 
ларускім конкурсе, а 6 студзеня г.г 
у расійскай „Лнтературной газеге“ 
абвешчаны конкурс—соц. спаборніц. 
тва пісьменьнікаў, поэтаў, мастакоў 
„очеркнстов'1, рабкораў на лепшае 
тлумачэньне дзецям пяцігодкі („Пя- 
цігодку—дзецям")-

Усё гэта сьведчыць аб тым, што 
пыганьне аб месцы і ролі дзіцячай 
літаратуры ў комуністычным выха- 
ваньні дзяцей, аб месцы і ролі яе ў 
клясавай барацьбе за маладую зьме- 
ну распалілася дачырвонага...

Комуністычная партыя яшчэ ў пі- 
пені 1928 г. сыгналізавала аб небясь- 
пецы ў галіне дзіцячай літаратуры,

Пастанова ЦК УсеКП(б) „аб ме- 
рапрыемствах па палепшаньню юнац- 
кай і дзіцячай літаратуры" адзначыла 
„нездавальняючае асьвятленьне і про- 
стае абмінаньне соцыяльнае тэмы, вы- 
сокую цану кнігі, орыентацыю на дзя- 
цей больш забясьпечаных пластоў 
насельніцтва, сухасьць выкладаньня 
і адсутнасьць прывабнай жывой фа- 
булы, злоўжываньне тендэнцыйнай 
агіткай".

Паўтара гады мінула ад моманту 
пастановы партыі, 1 зараз проблема 
дзіцячае кнігі ўскалыхнула шырокія 
грамадзкія пласты—настаўнікаў, мэ- 
тодыстых, дзіцячых пісьменьнікаў і на- 
огул пісьменьнікаў, журналістых, пу- 
бліцыстых. Гарачы масавы ўдзел про- 
летарскай грамадзкасьці ў дыскусыі 
аб дзіцячай кнізе ёсьць гарантыя та- 
го, што новая савецкая пролетарская 
дзіцячая кніга будзе створана. Дзеці 
пролетарскай краіны атрымаюць про- 
летарскую дзіцячую кнігу.

А д  р э д а к ц ы і .  Рэіакцы я часопісі 
„Маладняк" Зіпраш ае пісьменьнікаў 
і чытачоў выказацца наконт закра- 
нуты х у  артыкуле т. Цьвікевіча пы- 
таньняў аб стварэньні дзіцячае кнігі-
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Далейшае разш>аіаьді тэатральнае 
справы на Беларусі)

I
Каспрычнікавая рэволюцыя, кіраў- 

ніцтва комуністычнао паіртыі забясьпе- 
чылі сабою такі ■буйпы ўэрост гаспа- 
даіржі і культуіры іцрышечаных раней 
нацыяінальнасьцяй, аб якім раней і ма- 
рыць нелыга 'было. Пры ■абоалютным 
росьце гаападаркі і жультуіры важным 
зьяўляецца і тое> што я:ны разьвіваюцца 
ў а&салютна лоівым ооцыялістычным кі- 
руінку. Тажім чыінаім расьце яя іпроста 
гаспадаірка і культура, а ірасьце с о -  
ц ы я л і с т ы ч н а я ,  іпролетафсжая гас- 
падаірта і культура. Вось гэты агульяы 
рост, зіразумела, йпрыяў і разьвіцьцю 
асобных галін пролетарскае яацыяналь- 
нае тсультуры, адінэй з якіх і зьяўляе'цца 
наііыянальны тэатр.

У 'Сіпраше разьвіцыія і іпашырэньня 
тэатралынае культуры мы маем за апош- 
нія гады вельмі вялікія іпосьпехі. На 
сёныіяшні дзень мы маем шэсьць дзяр- 
жаўных тэатраў: Белаірускі 1-шы, Бела- 
рускі 2-гі, Беларускі вандроўны, Дзяр- 
жаўны яўрэйскі, Яўрэйсжі вандроўны і 
Польскі вандроўны.

I калі апошшя два перажываюць яшчэ, 
таяс сіказаць, студыйны іпэрыяд, дык ча- 
тыры першых ужо маюць 'Сівшо пэўную 
гістоірыю, пэўныя дасягаеіньяі і  пэўяы  
аўтарытэт у шырокага працоўнаш гле- 
дача. Аднаік яны для далейшага р»азь-

•віцьця не азыцрацавалі выразяага твор-
ч;ага шляху, хоць жожны з іх разумсв 
агульінае іпалажэньне пра тое, што тэатр 
павінея быць актыўнейшым фактарам
у ісяраве соцыялістычяіата будаўяіцтва. 
Стаясвя'чыся такім фактаром, 'будучы 
са.лдатам 'культурнае рэВ'Олюцыі, тэатры 
іня імаюць яшчэ івыра'зяй-аікірэсьленых 
вучастікаў на яе фрояце. Бызніачэньне іх 
вучасткаў яя  молса адбыцца звычайным 
канцэлярекім паір'адкалі, а патрабуе 
дзеля гэтага ўвагі і абгав'арэньяя самых 
шьірокіх колаў яролетарскае іраміадз- 
касьці. Вырашаючы-эк гэтую задачу, па- 
трэ&на 'крыху 'спыніцца на тых тв'Орчьгх 
і ідэолёгічных шляхох разьвіцьця кож- 
нага тэатру іпаасобку, якім яны прапціі 
да сучасяага аюманту.

Псіршым яя толькі ў парадку яумара- 
цыі, але і іпа сваёй гісторыі зьяўлясцца 
Бс-ларусікі Псршы Дзяржаўны тэатр. 
Засяаваньне гэтага тэатру сёй-той Ім- 
кнецца адяесьці ледзь не да паловы мі- 
нулага стагодзьдзя і ва ўсякім разв не 
пазыіей чаооў 'буржуазна-дэмократьіч- 
пае рэволюцыі 1017 г. Такая пастаноўка 
пытаньня зьяўляецца абсалютна няпра- 
вілыгай і шкоднай, бо ня ў яетрах бур- 
жуазнао рэволюцыі, ня ў нетрах поль- 
скае акуіпацыі пагрэбяа шукаць вытокі 
беларусюага с ав  е ц к а г а  тэатру. Такі 
тэатр імог зьявіцца толькі пасьля Ка-

5) У парадку абгаварэньня.



АЛ. НЕКРАШЭВІЧ

етры'шіжа, толькі разам з Оаветамі 
Лдшукаіньяе-ж ікарэльняў яго ў іншьш 
чіісе зьяўляецца патрзбным толькі бе- 
ларускім нацыяінал-дэмовратам, якія яа  
п осьп етх  белаірускае іпролетаір'Сікае жуль- 
туіры хочуць набыць і для 'сябе неікато- 
ры жанітал. Гэта іпадобна якраз да таго, 
як некаторыя з нашых вучоных хацелі 
знайсьці карзныіі і ўетанаізіць сладчын- 
насьць Вілен&кае Езуіцкае Колегіі і іна- 
шаіга Белаірустага Уінівэрсыгэту, Клі- 
манта Омаляціча і іеучаснае белаіруекае 
літаіратуры і 'г. д. Гэта арыі з а.днэй і 
тэй-жа нацыянал-Дэмократычнае опэры. 
Веларусві Першы Дзяржаўны тэатр, як 
і ў агуле -беларусш тэатр ёсьць дзіцянё 
Кіістірьгчніка і толькі яго. Усе паяіярэд- 
нія сггробы оргішіізацыі Белаірусікага 
іэатру былі такімі-ж хілымі, як была 
пяўетойлівай і малакроўнай белаіруская 
нацыянал-дэмокіратыя. Гэтыя сіпробы 
ібылі больш сіпрайай кучкі лібэіралыіа- 
настроеных дробна-буржуазных інтэлі- 
'гэнтаў амата.раў, якія імкнуліся нешта 
тадое ўтваірыць.

Гэтае дзіцянё Каепрычнка—іБДТі мае 
досыць доўгі творчы шлях іі неўзабаіве бу- 
дзо сьвяткаваць дзеюятую гадавінуовай- 
го іенаваньня. Гэтую яго гісторыю' па 
фармальных адзнажах можна надзяліць 
нрыблізна на такія хаіра'ктэрныя для яго 
разьвіцьня этаіпьг. Першы этаіп (1920-26 т.), 
калі тэатр зьяўляецца а д  з і н а й ма- 
стацкай, «алі ня лічыць аматарокага 
гу^ртка Галубка, устадювай і дзеля гэ- 
тата ён іі імюнуўся аб’яднаць у юабе ўсе  
галііны мастацтва. У гэты чаю ён зьяў- 
ляецца вя толькі тэатр'аім дір'амы і комэ- 
дыі, але імкнецца црадставіць ’сабою 'і 
опэру і балст (паісташоўіка «Русалкі», на- 
Л'адоываныне ібалетных івечаіроў і іінш). 
Такім чынаім БДТ і у гэты чае зьяў- 
ляецца тэатрам у  н і в э р е а  л ь н ы м ,  
што аіднак 'абсалютна ше дае драва на- 
зваць яго ў той час тэатрам сынтэтыч- 
ным. Але іпіра гэта аарых'у іпаізьіней. У гаер- 
шую частку гэтага пэрыяду тэатр пера- 
важна фаірм'іраіваўел яіс тэатр, і шаівін'ен 
быў весьц'і ібаірацыбу за  ігледача, за за- 
М'ацавапыно ісвайго існава'ньня. Таму і 
прадукцыя тэатру гэтага чаеу не пірэ- 
тгіндавала іна аіеаблівую орыгінальніасьць, 
яна імкнулася псравалсна да таго, каб 
быць больш-'метіш эфэктпай надвпрна

праз вьгкарыстаньне паіпяірэдняй тэат- 
іралшай культуіры іі камгаіляцыю яе. Ні- 
якіх фарімалыных задач тэатр у  гэты час 
не вырашаў за  выключэньнем таго, шті> 
мо’ й прымітыўна, але выкары'етоўваў і 
'белаірускіі народіны арнаімэнт і белаіру- 
скуіо 'наіродную неісыню. Паказальныімі 
дзеля характарыістьгкі гэтага пэрыяду 
зьяўляліся «Машэка» А. Міровіча і «На 
купальле» М. Кудзелыкі. Тэатр за  гэты 
чаіс наібыў даісыіць значную папуляр- 
насьць, заібясьпечыў тцр'ава на сваё ісша- 
ваньне. Другая чаетка гэтага пэрыяду 
характэрна ўжо пэўнымі спробамі экс- 
пэрыімэнту. Тут былі зроблены ггаказы. 
якія набліжалііся да паказаў сьгнтэтЯі- 
ных і нрыносілі на беларуокую ецэну 
нейкую, хоць і запазычаную навіну. Вы- 
нікам 'працы гэтао часткі іпершага пэры- 
яду зьяўляюцца «Чырвшыя маокі» 
А. Луначарюкага і «Каіваль-ваявода» 
А. Міровіча. Гэтыя тграіцы. бьглі най- 
болей паказальнымі дл.я 'беларуіскага тэ- 
атру за паршы пэрыяд яго нірацы. Агуль- 
пай-жа хаірактаірьгстыкай ігэтага пэрыяду 
ўісё-ж іпатрэбна гарьгзнаць упівароаль- 
'наеьць тэатру, прав выкаірыістаньне іроя- 
ньгх віідаў сцэпічвага ма'ста:цт®'а (балет, 
сыпевы ды інш.). Такіі унівэрсалізм, паў- 
тараем, 'быў неаібходньгм у спіраве зава- 
ёвы тэатрам 'сьтм.патыі шырокіх колаў 
працоўных мас. 1 гэтыя сымпатыі тэатр 
набыў.

Гэтая лёгка-мастацкі (але не організа- 
цыйна) на.'бытал папулярнасьць, а такка- 
ма і акалічнаісьці ўнутранога жыцьця 
тэатру '(заіпр'ашэіпыііе ў  рэжысуіру дасыіць 
шонсэрватыўнага Папова) гарыівялі па «е- 
каторы час да маста.цкага заняпаду тэ- 
атру, якім і характарызуецца другі пэры- 
яд яго працы. У гэты пэрыяд тэатр, таж 
сказаць, «почнваючн на лавірах» сваіх па- 
пярэдніхпосьпехаў, ня ўлічыў іроету ма- 
стаіцкага густу іпрацоўных, росту іх куль- 
турных запатрабаваньняў, новых выма- 
'ганышў ад тэатру і  таму адетаў ад 
часу. Да гэтага далучыліся чьіста на- 
дворныя акалічнасьці, як досьвць доўтая 
амаль упяршыню вандроўюа тэатру за 
межамі Міен'ску і ў  ■адпаведнасьці з гэтым 
унутр-аная яго рэоіргаяізацыя. Вын'ікам 
працы гэташ пэрыяду былі хоць і больш 
сучаісныя паказы: «/Мяцея;», «Луна
зьлеіва», слаівутая «Крыівая -аблоіна» і інш.,
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але маютацдай так яеахайна аформлееыя, 
што, ня глёдзячы на сваю больш бліз- 
кую сучасналіу гледачу ■тэматыку, ім ня
б ы л і 'ПРЫШЯТЫ.

Трэці мэірыяд разьвіцьця гэта-га тэатру, 
діожна сьмвла сказаць, расяачала паста- 
я о ў т  тэатрам «Заляюць веірацёны». У гэ- 
тай пастаноўцы, хоць іі 'іія зуісім акрэсь- 
леяа, зазначыліся новыя тэндэнцыі ў 
разьвіцьці тэатру, якімі праеякнуты ўое 
апошнія працы тэатру: «Бронецягнікв 
Іванова, «Інга» Глебава і «Міжбур’е» 
Курдзіна, і яжія ўісё болей іі болей пачы- 
■наюць акрэсьлііваць яго мастацкі тваір, 
як твар сьштэтычнага, умоўна-рэалістыч- 
наіпа тэатру з до'сыць высовай тэатраль- 
най культурай. Пералікодаміі да вы- 
яўлеіньня больш вьгрозва зьяўляецца 'пе- 
равааша тая ■сладчыннаюьць ранейшых 
пэірындаў тэатру, сутнасьць якой зажлю- 
чаецца, папершае, у  імкненьні ў газаім 
мастаіцкім разьвіцьці ісьці «іпо іволо во-лн» 
і, падругое, дабівацца нэўнага ўплыву на 
гдедача ня выооіка-удаекаіналенымі лры- 
ёмамі тэатралынага імастацтіва, а ізяоў 
такі сяосабам мэханічнага злучэньня 
«эфэктньгх» яадворна ярыём-аў, як увод 
боз апраўданай мастацкі гіатрэбы нума- 
роў 'балету, сьіяеваў ды іяш. («Заяяюць 
веірацёны»). Тут-жа, яаміж іншым, па- 
трэбна зазначыць, што вызваленьне тэ- 
атру ад гэтых традыцый яадворяых 
эфактаў іня толькі не пашкодвііла тэатру 
ў справе ўплыву яа гледача, а, наадварот, 
значна яму дашам'агло, іробячы яго тэ- 
атраім яе «іразвлекателыньгм», а тэатрам 
«івоспятателыным». Таму тут оусім слу- 
шна іпаўстао пытаньно аб патрэбе тэатру 
паасобната цэху балету і хору.

Калі-ж іразглядаць працу гэтага тэ- 
атру па ліяйі ідэолёгічяай, дьік тут на- 
мячаюцца два этапы. Першы этап, калі 
таік мооюна сказаць, адааўлеячы, калі іна 
гэтым тэатры пераважна паяаваў ірэпэр- 
туар, які можна назваць «адраджэнчым» 
(«Машэка», «На купальле», «Кастусь Ка- 
ліноўскі»,, часткова «Каваль-ваявода» ды 
ішн.). Рэч віра-зумелая, Што ўлео ў  гэты 
пэрыяд пачынаюцца закладвацца і пад- 
валіны іцролетарскага іпа ■сшайму зьместу 
рэпэртуару («Чырвоныя маскі», «Перамо- 
га»). Гэты пэрыяд характэрны сіваёй ідэ- 
ол&гічнай неакрэсьленасьцю, блуканьнямі

паміж наіродніцтзам і  оучаонасьцю, ухі- 
ламі да нацыянал-дэмократызму.

Другі пэрыяд, паміж іншым, амаль су- 
падао з трэцім яэрыядам яго фармаль 
яаіга разьвіцьця. У гэты пэрыяд тэатр 
усё болей іі 'болей выразна пачынае зай- 
маць пролетарскія позыцыі ў  падборы 
евайго рэпэртуару («Бронецягнік», «За- 
няюць верацёны», часткай «Інга» і 
«Міжбур’е»). Т-аві пераход на яовыя ідэо- 
лёгічныя позыцыі ў падборы рэпэртуару 
вымагаўся ад тэатру і самым ходам разь- 
віцьця ўсяго соцьгялістычнага будаў- 
ніцтва. Гэты-ж пэрыяд усё-такі ня воль- 
ны яшчэ і ад шэрагу ідэол ётн ы х  
вывіхаў.

Так прыблізяа можіна падаумаваць і  
ацаніць той шлях, які прайшоў да гэ- 
тага часу старэйшы савецкі тэатр—Бо- 
ларуекі Пеіршы Дзяржаўны Тэатр.

Посьпехі ў сгрраве мірнага соцыялі- 
стычнага будаўнііцтва Савецікае Бела- 
русі, рост культуряых запатрабаваяьняу' 
працоўьых ужо ў першыя гады мірнага 
будаўяіцтва паказалі, што адзіін бела- 
рускі тэатр яя зможа задаіволіць усіх 
запатраібаваньняў працоўяых. А таму 
заенаваная ў 1921 г. беларуекая тэ- 
атральная студыя ў Масіюве, якая спа- 
чатку меда оваёй мэтай падрыхтоўку яо- 
вых кадраў для беларускага тэатру, пры- 
мушана была ў 1926 г. іразгарнуцца ў 
самастойную мастацкую адзіяку—Бела- 
рускі Другі Дзяржаўны Тэатр. Якія-ж 
вымаганьні ставіла пролетарская гра- 
мадзкасьць да белаірусікае студыі? Гэ- 
тыя вымаганьні можна зьвесьці ам>аль да  
двух наступяых палажэньняў. Папер- 
шае, падрыхтаваць з студыйцаў сучас- 
нага савецкага актора, зд'ольнага ажыць- 
цявіць на тэатры генэральную лінію пар- 
тыі лабудовы жьгвога яролетарскага діа- 
стацтва. I, другое, выкарьгстаць дзеля гэ- 
тага праз студыю ўсю папярэдяюю бур- 
лсуазную тэатральную культуру ірасей- 
скага тэатру, якая ў  найболей кон- 
цэятраваным выглядзе мела месца ў 
МХТ, д зе  й была заснавана студыя, і ле- 
раяесыіі яе ў ператвораяыім выглядзе 
адпаведна з задачамі пролетарскае рэ- 
волюцыі на 'беларуокую сцэну.

I вось цяпер, пасьля трохгадовага 
ісяаваньня гэтай студьгі, ужо ў выглядзе 
сталага дзяржаўнага тэатру, відаць,
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што нііводнай з гэтых задач студыя як 
сьлвд 'ня вьгкавала. I ®іна ў гэтым іш 
толькі студыі. Віну трэба амаль далкам 
ускласьці на наш ІІаркаліасьветы. А гэ- 
та віна была івось у чым. Наркамасьветы 
■ііры яа’боры ў істудыю яе 'паставіў ,рашу- 
чн задачы тайору туды ў  іпсршую чаргу 
лролетарскіх элемэнтаў. Набор быў пра- 
всдзены з самых рознастайных і часта 
далёка не пролетар-окіх, калі « е  'па свай- 
му станозішчу, дык па с-ваігау 'сыв-ета- 
погляду, элсмэнтаў. Тыя-ж нашыя лю- 
дзі,—а паелана было ікжальжі партыйцаў 
і ійшеам'ольцаў,—якія папалі ў етудыю 
гграўда выпадкова, ібылі іцрадастаўлены 
там самім 'сабе, кінуты былі на ідэолёгіч- 
нао «с’еденне» альбо рэакцыйнао, альбо 
далёіка ле лашае часткі МХАТ’аўсжіх 
с.пяцыялістых-вы'кладчьгкаў. Не забясьпе- 
чана было іі адмі'ніётрацыйяао •кіраўні- 
цтва етудыіі. А калі да гэтаіга дадаць, 
што ў студыі «аіват пры наліччы яе- 
калысіх партыйцаў і ікомсаіміольцаў 
амаль аіе вялося партыйнай іпрацьг, ма- 
люнак будве зусім выразны. А ўс-ё гэта 
і прыівяло уДа.таго, што яі адяа, ні другап 
задача, ніто стаялі перад беларусжай 
студыяй, ня былі выканалы ў яалежяьгАі 
стан'в. Оа студыі мы амаль не атрымалі 
і Д э о л ё г 'і ч н а ў  с  т  о й л і в ы х оваі х 
сіпэцыялістых па тэатры. I, падругос, 
Х'оць студыяй і была досыць до'бра 
ўсв'оеяаМХАТ’аўокая тэатралыіая куль- 
тура, але ўсвоена янаібылаяя крытьгчна, 
ор з ацэнкі побач з яе дадатпьші 'бйжамі і 
я; ірэаікцыйнае сутлас.ьці. Вось гэтыя па- 
мылкі, якія былі далушчаны яшчэ ў дзі- 
цячым у.зіросьце Беларускага Другога 
Дзярлс.аўнага Тэатру, вызначылі яго 
шлях ужо як самастойнае мастацкае 
адзіякі. Гйты шлях, хоць і вельміі карот- 
кі—толькі 8 гады,—■таксама можна яа- 
дзяліць іпрыблізна яа два пэрыяды. Пср- 
шы, калі тэатр мэханічна імюнуўся пе- 
ранесьці на беларуакую сцэну яя толькі 
фармалыіыя прыёмы Мхату (гэта яппчэ 
паўбяды), але » ідэолёгічную яго сут- 
насьць. Выяўлеяьнем усяго гэтага было: 
настаноўка ігобач з клясычным ірэлэрту- 
арам (гэта яшчэ таксама паўбяды) і та- 
кіх «шэдаўраў», як «Эрос і Псьгха» Жу- 
лаўскага, «Апраметная» Шашалавіча ў 
апрац'Оўцы тэатру. Так цягнулася амаль 
паўтара першых сэзоны, калі ўсім

вачавідкі стала відаць, куды растуцьг:і 
тыя «мастацкія» тэндэнцыі гэтага тэат- 
ру. Нрышлося хаця-нехаця, але зусім 
слушна пачаць біць па гэтых шкодных 
тэндзнцыях. Гэта прымусіла тэатр спу- 
сьціцца з «парнаскіх» вярпіыняў на 
і рэшнуіо зямлга, кінуць адпачываць ба- 
гоў і 'баг.інь, чарцеіі і чарцянятаў і ўзяц- 
ца за... авычайныіх матросаў у «Разломе» 
Лаўрэнева, ад якота можна а лічыць д р у . 
гі іпэрыяд .гэтага маладога тэатру. Гэты 
шірыяд даў «Разлом» ЛаўрэН'ева, «Калі 
сьпяіваю'ць неўні» Юр’іна, «На іпрадвесь- 
ні» Ільлінскага», «Рэйкі гудуць» (Кііршо- 
•на, «Маіёмасьць» Роз'анава. Усе гэтыя 
рэчы 'болын-меган ісугучныя эпосо і ў 
тэй ці ііншай стулеяа адпавядаюць ,за- 
патрабаз'ань'ня.м сучаснага гледача, што 
і тлумачыіць той лоеыпех, яг;і меў тэатр 
за апошні сэізсн 1928-29 тоду. Але такі 
рашучы паіварот тэатру ў  другі пэрыдд 
яго іонаіваныня да сучасьнасьці, іп.аварот, 
які нэ выцякаў з  нутранО'в сутнасьці 
тэатру і ібыў зроблеяы (паджрэсьліваю 
гэта) пад націеікам саівецкае грамада- 
касьці, 'аД'біўся яеікаторыім чыяам на фоір- 
мальных дасяшеньнях тэатру. Ні ажтар, 
ні ўвесь тэатр у цэлым ня быў падрых- 
таваны сваёй вучобай і папярэднім 
жыцьцём да такога павароту, і гэта дало 
свао вынікі ў  мастацікай прадукцыіі тэат- 
ру гэтага пэірыяду. Тэатір ня можа па- 
ікуль знайсыці сынтэау намілс оваім па- 
пярэднкм {асабліва ў лэірыяд вучобы) 
разьвіцьцём і вымагаяьнямі еучлснасвді. 
Аднак, даіводзячы ўсё гэта, нельга оа- 
бываць і таго, што гэта. пе . рн і ы бела- 
.руск'і тэатір, які ў  сіваім колектыве, няхай 
з вывіхамі, а. т р ьг м а ў  а  д з і н у ю м а- 
с т а ц К у  10 Ш:К'Олу, што гэты колсік- 
тыў яшчэ малады, а гэта піры яалежным 
кіраўніцтве і яераломе ў  самым тэат- 
ры,—а. гэты яералом пачынае ўжо яамя- 
чацца,—забясыпечвае яго 'будучыну і 
вызначае спэцыфічныя прыісутныя яму 
эадачы, аб якіх крыху «іжэй.

Вырашэныне нацыяналынага пытаныія 
ня 'было-б даведзіСным да іканца, жалі-б 
пролетарыят не за'бяеьпечыў эіконоіміч- 
нага і культуірнага разьвацьця ўсіх нават 
дробных нацыяііальнасышй. І пролета- 
рыят на чалр з еваёю камуністычнай 
нартыяй цалікам і поўяасьцю выірашыў 
гэтую задачу. Вьгнікам правядзеньня

п'ролета.рьгятам нацыячіалвнае політыкі 
ў галіне жультуры і зьявілаея організа- 
цыя побач з бе'ларусікімі тэатрамі і Яў- 
рэйекага Дзяржаўнага Тэатру. Гісторыя 
гэтага тэ'ат.ру вельмі падсібна да гісто- 
рыі Біеларускага Другога Дзяржаўнага 
Тэатру. Розьніца ў іх студыйным разь- 
сіцьці амаль толыюі ў тьім, што гэты тэ- 
•атр меў болып цывёрдае маставдкае, 
хоць і не заўеёды ўпэўіненае і вытрыма- 
нае ідэ'олёгічнао К'іраіўніцтва, якое хоць 
і імікнулася 'зусі'м акрэсьлена вызначыць 
ідэолёгічныі напрама® тэатру, але еамо 
ў гэтым пытаньні часта іспатьпсалаея. 
Адеюль і тыя рэіпэртуарныя хібьг, якія 
Міелі мееца ў гэтым тэатры <«На покаяп- 
іной цепн», «Оывята ў  Касірылаўцы», 
«Шэйлок» ды іінш.), яжія падобна БДТ2 
імкнуліся апраўдаць тым, што тэатр 
на 'гэных, яекаторым чыяам, клясычных 
рэчах набыівае тэатральную культуру, 
апрацоўвае незалежяа ад зьместу п’есы 
формы тэатральнага мастацтва. На пер- 
шым этапо то©-ж еамае імкненыне 
«ўвыеь» ад грэшнае зямлі, жаданыіге 
оьдзіівііць увесь сывет, забыўшы непа- 
сірэдныя задачы сіпр'авы культурнае рэ- 
В'олю'цьгі. На больш пэўны і агарэсьлены 
шлях стаў тэатр яаісьля такіх удалых і 
патрэбных пастановаж, як «Гір'Ш Леікерт» 
'і «Ботвін». 3 часу настаагоў'кі гэтьгх рэ- 
чаў можна і лічыць другі пэрьіяд гэта-га 
тэатру. Ён даў такія рэчы, як памянёныя 
ўжо «'Ботвін», «Гіірш Лежіерт», «ІГоп-ля», 
«Барацьба машыіг», хоць і ў  гэты пэрыяд 
меў зрьіівы і налёт папярэдняга «уотрем- 
лення» (сымболіка ў «Глухім»: усё
той-жа «певеп своей пе'чалн» 1а Юшке- 
віч, музьіка, налёт абыіватальшчыныі ў  
«Натомстве»). .Нам здаецца, што тут  
аналёгію можна з БДТ2 працягнуць і 
далей, а  меяавіта ў  тым, што тэатру да- 
волі цяжка прыходзілася перасшрайвац- 
ца ў яго павароце на еучасн.а.сьць. 
Аднак, тое-ж адзінстіБа маістанюага вы- 
хаЕаньня, наяўнасьць у тэатры ікамуяі- 
стычнае 'З'ажваежі, досыць вялікая .вьгха- 
ваўчая работа ў рэшпо колектыву ета- 
вяць тэатр на адзін з адказнейшых ву- 
чаоткаў культурнала фрояту.

-Зусім ’аеабпа стайдь у сваіім іразывіцыці 
Беларускі Дзяржаўяы Вандроўны Тэачр. 
•Эмбрыональным пэрыядам у  яго разь- 
віцыці трэба лічыіць той парыяд яго

юніашаньяя на падетавах аматарокага 
гуртка, дзе організуючай сілай быў вя- 
ліікі энтузыязім у справо тэатральнага 
мастацтва яго кііраўнайа, драматурга- 
міастака-ірэжьгсэіра, цяяеір «аіроднаіга ар- 
тыетага рэелублікі У. Галубка.

Адн-ак, ацэньваючы заелупі Галубка. 
што і зроблеяа .ігролетарекай дзяржавай, 
трэба зуйіім выразна зазначыць, што 
гэты тэатр сіваіім існаваньшем ізноў та®і 
аібавязалы іпріолетарскай дьштатуры, а яо 
паасобным дзеячом, жс той-лса т. Галу- 
бок. Толыкі пролетарская дыктатура за- 
бясыпечыла разьвіцьцё гэтага тэатру з  
маленькага аматарскаіга гуірткаў Д з  яір- 
ж а  ў  н ы Вандроўны Тэатр'. Адкідаючы 
дагістарычны, так сказаць, пэрыяд ісша- 
ваньня гэтага тэатру ў выглядэе аматар- 
сівага руртка, іонав'аньне яго можна па- 
дзяліць прыбліізійа на такія этаіпы.

Нершы, кал'і тэатр быў рэорганізаваны 
з гуртна ў  дзяржаўны тэатр і  калі ён 
пеірад сабою етавіў ш  аеноўінуіо эадачу 
задавол'інь той надзвычайна вяліві твдлад 
на тэатір, які існаіваў яа вёсцы. Гэтую за- 
дачу тэатр паеыпяхоіва, наіват вельмі па- 
сыпяхова, іразывязаў і тааіу незалежна ад  
зьмеоту сваёіі яграцы 'значна дапаагаг 
справе культурнае рэволюцыі. Гэты пэ- 
.рыяд характэрны тым, што тэатр, неза- 
лежна ад суб’ектыўіных сваах лсадаіньняў, 
аб’ежтыўіна ў  еваёй творчаеьці право- 
дзіўетары я народніцкія тэядэнцыі, якія 
сваімі карэнынямі вьгходзяць з  нашаніў- 
окага 'культурніцкага пэрыяшу. На тэат- 
ры пануе нераважна рэпэртуар таго-ж 
Галубка, яві праоякнуты іншьгмі тэндэн- 
цыямі, а часта і тэяідэнцыты дробгга- 
буржуазеай абыватальекай масы. Уос 
гэтыя сьлязьлівыя мэлёдрамы («Ганка», 
«.Нлытагоньг») велымі імпашравалі гэтай 
масе. Ня імжнуўея тэатр ,і на якія-не- 
будзь фармалыгыя навіны. Глядач гэта- 
га тэатру, яісі да гэтага часу абсалютна 
пічога ня меў, заідавальняўся прымітыў- 
ным аіфармленынем паказу, якое яаміж 
іншьш зуюім не 'выбівалаея з  агулыіага 
характаіру рэпэртуаіру тэатру. Тут па- 
трэбна зазначыць, што тэатру амаль ні- 
хто .і не дапамагаў зьмяніць такое ста- 
новііпіча ірэчаў. Той-жа Наіртмасыветы 
недаацэньваў вялізарнай ролі гэтага тэ- 
атру ў  сіпр'ав'в культурнае рэволюцьлі «а. 
вёсцьг, у 'справе перабудовьг яе на новых 
соцыялістычных паоіеташах. На тэатр
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глядзелі скрозь пальцы і ён еаірыўся ў 
сваім улавньш сажу. 1 жаліі ўжо каго- 
небудаь аібвінав'аціць, дык ва ўеяжім 
разе меінш ад усяго сааі тэатр.

Адыграўшы вслюіі вялйсую ролю ў 
справе задавальненьня, так ©казаць, «чы- 
стьгх» запатрабаваньняў вёсві на тэатр, 
айудзіўшы густ і апэтыт на яго, тэатр 
у  'Сваім разьвіцьці зайшоў у туіпік, чым 
і хаірактэ.рны другі нэірыяд яго 'разьвіць- 
ця. Глялач іпеірастаў залаівальняцца 
толькі спэктаклеім увогуле, ало настаівіў 
ужо і конкірэтныя вьгмаганыні перад тэ- 
атрам,—па лініі ідэолёгічнай, каб тэатр 
адпавядаў задачам соцыял.і'стьгчнае іпера- 
будовы вёскі, а іпа ліші формалы-іай— 
больш высокага мастацкага наказу, ад- 
маўленьтя ад тае прымітыўнаісьці, якою 
была прасякнута напярэдіняя работа тэ- 
атру. Тэатр-жа да гэтаіга, як сьлед, не 
ітатірыхтаваўся, а  на занатрабаваньні 
алкаяаў тым-жа «Кастусём Каліноўскім».

Трагелыя гэтаіга тэатру і асшбліва яго 
кіраўніптпа ў тым, што яно зусім сум- 
лснпа суб’ектыўна імкнучыся алказапь 
на занатра'баіваньні сучаснасьціі, об’ек- 
тыўніа не заўсёды на іх аЛ'Казпае, што 
кіраўніцтва ніяк не маігло зразумець, 
што для гэтага тэатру парыяд аматар- 
шчыньг, пэрыяд народніцтва ўжо даўно 
мішуў, што сёньня тэатр зьяўляецца 
д з я р ж а ў н ы м  т э а т р а м ,  пгто і 
ставіць перад 'іім 'зусім ноівыя вымагань- 
ні. Гэны тэатр, як ніякі другі, мае вялікі 
воныт у а'бслугоўраньні самых глухіх 
куткоў нашае рэопублікі, ён мае там над- 
эвынайіт вяліжую тапуляірнасьць, колек- 
тыў яго імкнецца ўоімі сііламі зразумець 
і атіраўдаць ускладзеяыя на яго задачы, 
а таму перад ім пры яалежнай увазе і 
кіраўніцтве вялікая будучына. Тым бо- 
лей, што ў зародку тэатр узяў правіль- 
ны фаірм'альны напрамак—бьгць тэатрам 
СЫіНТЭТЫЧНЫМ.

Яўрэйскі і іпольскі дзяржаўныя ван- 
дроўныя тэатры самьгя маладыя. Яны 
перажыіваюць яшчэ пэрыяд вучобы і ма- 
с-ташіі амаль не аформііліся. Яны ўзыгік- 
лі нядаўна, у рэконструкцыйны пэрыяд, 
і перад імі за.дача палкаім і поўігасьцю 
бьгаь алпаведнымі гэтаму пэрыяіду, пал- 
кам і поўнасьшо ўнікнуць тых, ваўсякім  
разе, ідэолёгічных памылак. якія мелі 
больш старыя дзяржаўныя тэатры Са- 
вецкай Беларусі.

II.

Гэты кароткі юхэматычны агляд шля- 
х-оў разьвіцьця і двейнасьці шасьцёх 
дзяіржаўныіх тэатраў патрэібны быў д зе. 
ля таго, каб на падставв татага агляду 
'вызначыць ім і пэўнае месца на фрон- 
це культурнае рэволюцыі. Вызначэньне 
на гэтае месіца патраібуе і  агляду ўсяго 
тэатралынага вучастісу гэтага фронту, 
улічьгць запатраібаваньні шьлрокіх піра- 
цоўных мас, і ня толькі тьгя, што існу. 
юць «а сёныгяшні дзонь, але і тыя, што 
будуць вьшікаць і вьгаікаюць у вялічэз- 
ным росьце культуряых патрэб, якія вы- 
кліка;ны і вьшслікаюцца пасьпяхавым со- 
цыялістычяым 'будаўнііцтвіам.

Тэатрам Беларусі неабходна абсшу- 
жыць досыць вялікія колы п’рацоўных. 
■Апрача ібуйіных іпролетаірскіх асяродкаў, 
як Віцобск, Гомель, Меівск, Бабруйсік, 
мы маем і шмат меншых гарадоў з  пэў- 
най колькасьцю пролетарыяту—Ворша, 
Полацак, Мазыр, Барысаў, Рэчыца, Магі- 
леў, Слуцак, Рагачоў, Шклоў і г. д. Побач 
з гэтьг\г у асобных куткох Рэсіпубліжі 
ёсьць шэраг буйных орадпрыемстваў 
(шкляіныя гуты, паіпяровыя фабрыюі і 
інш.). Гэта што датычыцца іпролетарыя- 
ту і працоўнага жыхарства гораду. Яшчэ 
большьг вучастак п.рацы перад яамі на 
вёсцы, асабліва ў  сучасны момаінт, калі 
мы стаім псрад фажтам колсжтывіізаіцыі 
цэльгх раёнаў і акруг цалкам. Такі буйны 
рост абагуленага сэктару яа вёецы івы- 
кліча згаяэўна ня меней шпаркі рост і 
культурных запатрабаваньіняў батрацкіх 
і бядняцка-серадняшсіх колаў вёскі, у 
тым ліку і запатрабаванышў яа тэатр.

Такім чынам перад тэатрамі Беларусі 
надзвычайна вялікіі фронт ярацы.

У якой-жа меры і ступеяіі гэты фронт 
імі абслугоўваецца?

Адначасна ўсіімі. тэатраімі можа быць 
абслужана 3 буйныія гарады, 2 вёсікі (бе- 
лаірускі і польсасі вандроўныя тэатры) і 
1 мяістэчка (яўрэйсгоі в'андроўны тэатр). 
Рынак для буйных тэатраў (БДТІ, БДТ2, 
ЯДТ) абмежаваны, з прычьіны адсут- 
насьпі належна абсталяів'аны'Х сцэн ша* 
трэбнага яамеру, толькіі 4-ма гаірадамі: 
Меяск, Віцебск, Гомель, Магілеў і ў пэр- 
спэктыіВ'в (паеьля сканчэньня будынку 
новага тэатру) Бабруйск. Рэтпта гарадоў 
выпадае з кола іх уплыіву. Пры чым гэ-
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тыя тэаліры тіасваёй сутнаеьці пя могуць 
быць тэатрамі ваіндроўінымі, бо гэта пе- 
раінкодз'іць іх мастацкаму разьвііцьцю. 
Яны маюць досьіць вялжі рэпэртуаір, юаб 
мець магчымасьць лірацаоаіць у  адныаі 
гоірадзе амаль цэлы год. Значьгцца, мы 
можам гаваірыць піра пеіртіену месца 
сваёй атрацы гэтымі тэатрамі тояькі адзін  
раіз у год і, такім чынам, адначасова гэ- 
тыя тэатры змогуць іаібслужыць усё-ж  
тажі толькі майбольш буйныл гаірады. 
Рэшта-іж буйньгх і 'болып др'обньгх гаіра- 
доў іімі 'аболужана быць ня молса; а ў 
зьвязку з  гэтым на іх тэатральньгм’ ірын- 
ку ідзе ў чаое адсутнаісьці дзяржаўных 
тэатраў ф’орііеным чынам іспэікуляцыя на 
надзвьгчайна вяліікім іімпонвныіі нір'ацоў- 
цых да тэатру. Сцэны гэтых гарадоў 
занаўяяюцца розіцага чыну і п'арадіку 
колектывамі «іруокай драімы», якія ў ісва- 
ім іімкненьаі «аашнбнть деньгу» ня с,пы- 
няюцца ні нерад чым. Яньг, гэтыя колек- 
тывы, умудраюцца на працягу 6-7 меся- 
цаў паказаць свайму гледачу 30-40 
«црэм’еір». Рэч вядо'Міш, што ўсе  гэтыя 
«ггрэм’еіры» вельмі і вельмі нізкай якась- 
ці. Мала таго, гэтыя волектывы, улічваю- 
чы запатрабаваньні працоўнага гледача 
на оучаісную п’есу, даюць яму яе, але 
найле'пшыя еучіаспыя твары вьгпускаюц- 
ца на сцэну з 3-4 піробаў іі таму нават 
самыя лешнын з  іх «ахалтуірв'аюцца». 
I тажім чынам гэтыія івоотеіктывы псуюць 
густ нрацоўнага гледача, воірмяць яго 
суірагатамі аід санраўднага пролетарсіка- 
га мастацтва, адварочваюць яго ад сучас- 
нае пролетарсліае драматургіі. Карацей 
кажучы, на іх долю нрыпадае задача да- 
лейшага пеаваньня мастацкага густу  
гледачіа, яюі за ўвеісь час да Кастры'чніка 
і так карміўся еураяіатаміі ад Міаетацтва 
сжмай нізікай якасьці.

I жаліі гэтыя толектывы іімшуцца да- 
ваць свайму :шедаяу хоць у ахалтура- 
ным вьгглядзо ібооын-меііші сучасны рэ- 
пэртуаір, даі® больш агідную ролю гра- 
юць таік званыя «ўкраінеісія» жолектывы, 
явія нясуць цалівам іі ноўгіасьцю халтур- 
ныя традыцыі етарога «малоросенйского» 
тэатру з  іх «вып’ямо горылкі», «засші- 
ваомо» і «ноовачемо ,шпоіка». На гэты іх 
ірох кітох («горылюа», «еыніваліыю» ды  
«шігав») і  будуецца ршэртуар гэтых 
«ушраінцаў», яівім, памілс іншым, на Са- 
венгсай Увраіне і граць не дазваляюць.

Нават у гэтым годзо на Бабруйокай, а 
оёньня і 'Біцебскай сцэно вы пабачыце 
славутыя «Наталву-Полтавву» «Мару- 
сю Богуславку», «Запорожец за Дунаем» 
ды іінш. 'белібеірду.

Рояя гэтьгх тэатраў больш шікодная 
ўжо ня толыкі таму, што тут нануе хал- 
тура часта нават са пгкодным зьместаім, 
а і таму, што ў нрацоўных Савецкае 
Беларуеіі .складаецца абоалютва цянра- 
вілш ао ўяўланыне аб тэатралыіым ма- 
стацтво братняе інам Оаве’Цкае Ўвраіны. 
І зуоім ужо бяосэнсньгм зьяўляецца 
«дань» гэтых тэатраў сучаонасьці ў вы- 
глядзе перакладных з расейсвае Ц'і іншае 
мовы ірэволюцыйныіх п’вс. («Бравеіцяг- 
агік» і  іінш. у Віцббакім «уврмінскім» ко- 
лектыве). Каму гэта, таос сказаць, «украі- 
нізацыя» патрэбна? Калі да  гэтага да- 
даць опэрэту, гаістролі «жывых еіабачак», 
мікшшірателей оатня», «івоеіфнвсаў» і  іін- 
тпыя цуды, яівія іраспаўсіаджваюцца 
шчодіраю руюою інашых поісрэдрабісаў,— 
маапаваііс ібудзе зуоім ттоўным. Знацца 
ацрача трох гарадоў Беларуеі, рэшта 
занаўняецца ўсёю гэтаю погальню, яівая 
ні ў якім разе ня можа быць уключанай 
у шэірагі іпролетарскага тэатральнага 
фронту.

Беларусівіім вандроўным тэатрам ізноў 
таві адначасна мож.а 'быць абслужана. 
толысі 1 івёова. Калі нават .тгічыць, што 
гэты тэатр будз-е валаджваць евае пака- 
зы ў аднэй вёецы толькі тыдзень, дык 
пры 9-мееячнай працы можа быць аб- 
служана маюеымум 36-40 вёоак, што, 
вядома, занадта і занадта мала. Вёска, 
асабліва вёсюа колеістыв'ізаваная, саўгас 
малоць вр-ава на большае.

Толысі вандроўны тэатр м-ожа абслу- 
Я'ыць, выходзячы ізноў такі з таго-ж 
разьліку і  адкідаючы тое, што яму яшчэ 
статрэбва шмат вучыцц-а і  -зьбіраць рэ- 
пэртуар, ня болей ’беларуекага, што -ізноў 
тажі вевыютарчальна.

Яўрэйсікі вандроўны тэаятр п-ашгаен аб- 
служыць мястэчжа, яўрэйскі валгас. Для 
абслугоўваньня мяетэчка мінімум на- 
трэбны мосяц, з'начыцца н’этыім тэатрам 
можа быць абслужана магасыімум 5-6 
мяістэч'ваў і  столыві-ж яўрэйсвіх вёсак і 
калгаісаў. Тут ізівоў недахват.

Явія-лс адсюль можна зрабіць вьгнііві? 
ГІапершае, -што ,нашых тэ-атраў на сёнь- 
вятаві дзеть ужо не хапае, што яны ў  сва-
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ёй сумо могуць абслужыць мавсымальнд 
3 4  буйньш гарады, 70-80 вёсак і 5-6 
мястэтаік, што шры сучаішым стш е куль- 
туірных запат;рабава«ыіяў црацоўяых і 
вельімі шпаіргоім іх росьце ў выніку 
пась'пяхшага соцыялістычваіга 'будаўніц- 
тва абсалютна не выстарчае. I другое, 
пгто недіахват кваліфікашаяых сучасных 
дзяіржаўных тэатраў, н]эы чы.м тэатраў, 
якія павіінны абслугоўвіаць іпр'ацоўнае 
насвльніцтва на іх 'роднай мове, якія па- 
віініны дапамагаць ш ртыі і ўладзе ў 
снраЕе 'белаірусізацыі (што аднак не вы- 
ключае патрэбы і абелугоўВ'аныія пр-а- 
цоўных тэатршм на іншай мове), адсут- 
насьць нагляду за тэатр'алыіьім ірьтнісам 
прыводзяць да тато, што пераважн'ая 
большасьць нрацоўных у снраве зада- 
валшенвня сваіх культурных запатра- 
баваньняў карыстаецца сурагатамі са- 
май нілюйшай якасьці а,д тэацральнйіга 
мастацтва, што тут псуецца маістацкі 
густ іх, нрацяшаюцца надалей традыцыі 
провіінцыялізму, нрасоўЕаецца іпкодная 
для 'пролетаірыяту ідэолёгія.

III.

Тажіім чынам, нам, ня гледзячы на 
велымі шпаркае і пасьпяховае ў вьшіку 
Кастрычнікаўскае рэволюцыі разьвіцьцё 
тэатральна'б слраівы, ужо не х .а т е  нават 
6-цёх даяржаўіньгх тэатраў, што тут па- 
трэбна іх  пашыірэньне. Аднаік, тутажа 
нельга сташіць пытаньня адаріваным ад  
агульнага соцыялістычнага будаўн'іцтва 
і ў  іпрыіватнасьці таспадарчага, інелыга 
ігнорыраіваць і тое, што мы маем шзраг 
больш актуальных задач і на культур- 
ным фронце, як, да прьжладу, ліквіда- 
цыя іняяхісьменяасьці, увядзеныне ўсе- 
агульнага навучаньня ды іяш. Але ад- 
ставаньне гэтай галіны культурнага бу- 
даўніцоша зьяўляецпа шкодаым. Разь- 
віцьцё тэатральнае снрааы, таюім чыпам, 
паіБІнна быць цеісна ўвязаным з агуль- 
яым 'Гаспадарчым і культурным будаў- 
йіцтвам, яно павінна ў  першую чаргу 
мепь сваёй падставай паісьпяховае со- 
цыялістычнае будаўніцтва нашай таспа- 
даркі ў  горадзе і вёоцы.

Першы год грандыёзнага генэральнага 
пляну соцыялістычнага будаўніцтва— 
пяпігадовага пляну—паказаў, якія не- 
вычлрпшыя творчыя магчыздасьці за-

ісладзены ў краіне Саветаў, ён, гэты год 
ня толысі разьбіў пасымізм яыцікаў 
прашага флангу, але пажазаў, што часта 
мы самі 'но даацэньваем заікладзеных у 
нролетарсікай дыктатуры магчымаісьцяў 
Першы год пяцігодкі вьгкананы з  пера- 
вьгшаньнем. Пяцігоідка становіцца чаты- 
рохгодкай. Гэты-ж год паказаў, нгго ў 
справе культурнага 'будаўншцтв'а мы ісры- 
ху адстаем ад гасіпадарчага, што тут 
патрэбны ношыя тэмпы, новыя формьі, 
разьлічаныя не на ты'сячы, а на мільёны.

Таму, но вырываючы будаўніцтва тэ- 
агру з агульнаіга будаў'ніцтва, улічваю- 
чы посьіпех'і ў будаўніцтве нашае гаспа- 
даіркі і тсо становішча з  тэатральным 
фронтам, аб якім казалася вышэй, можна 
намеціць нрыіблізна плян разьвіцьця тэ- 
атраў на працягу першае пяцігодкі.

Нам здаецца, што ў гэтым будаўніцтве 
ў лершуіо чаргу патрэ'бна паставіць 
разывіцьцё масаваіга тэатру, які мог бы 
абслужыць як невяліжі горад, таік і асоб- 
нао іпрадпрыемства і колектывізаваную 
вёску. Пашьгрэньне маоавых формаў 
тэатру зьяўляецца асноўным. А тааіу мы 
яя можам 'сташіць 'сааёю задачаю ўтва- 
рэныне іновых буйных тэатраў тыну 
БДТІ, БДТ2 ці ЯДТ. Тут яаўстае пы- 
таныне толькі аб організацыі новай фор- 
мы буйнага тэатру—гэта тэатру музы- 
калынае драмы і балету ('Оіпэры). Па- 
трэба ў такой форме даўно насьпела, і 
піролетарыят Беларусі ў нраве мець ужо 
сваіо дзяржаўную 'беларусівую опэру. 
Паідшал'іны яе ўжо маюцца ў выглядве 
асобных 'сіпробаў Беларуіс.юага Дзяржаў- 
нага Музычнага Тэхнікуму (яастаноўка 
«Фауста», «Русаліоі», неўзабаве «Сэвіль- 
'скапа цьлрулыгіка» і яшчэ да канца 
1929-30 яаів. году адпіэй новай опэіры). 
Перашкодаімі да оргаліізацьті музычнае 
драмы і балету зьяўляюцца, з аднаго 
боісу, невыстарчальная колькасьць па- 
трэбных квалі'фкаваяых сіл і, з другога, 
адюутнасьнь новага рэволюцыйнага рэ- 
пэртуору. Тавім чынам праца ў бліжэй- 
шыя гады і навіняа быць наікіравана »а 
падрыхтоўку для гэтае ўстаяовьі па- 
грэбных кваліфікаваных н'алежна-<выха- 
ваных кадраў і ладрыхтоўку новага рэ- 
волюцыйніага рэпэртуару. Частк'овае вы- 
рашэныне гэтых задач нра'з 'выпусік кад- 
раў Б. Дз. М. Т., частковую контракта- 
цыю ў інш. навучяльных установах Саю-

зу, лапярэдні заіюаз опэр даюць іпа.дста- 
вы, пгго Беларусікі Дздржаўны Тэатр 
музычнае драмы і ’балету можа зьявіцца 
не пазыней як у апопшім годзе пяці- 
годкі.

Неаібходнаісьць а'бсшугоўваныня рабо- 
чых у дро'бных гаірадох Белаірусі і па- 
аісобных праідіпрыемстваў іна вёсцы (гуты 
«КоМ'інтэрн», «Акцябр», «Ноўка», папяров. 
фа'бр. «Гэрой Прапы» і інш.) выс'Оўвае 
задачу ўтварэіньня Беларускага віаялроў- 
нага рабочага тэатру. Опробы ў гэтьнм 
напраміку ўжо зроблены ЦСПСБ піраз 
«усынаўленыне» так зв. колеіктыву «Ра- 
бочага тэатру». Нам здаецца, што ЦОПОБ 
паівінен і  надалей узяць на сябе сіправу 
афармленыня і разьвіцьця тэатру з тым, 
каб праз год мы мел-і Беларускі ван- 
дроўны тэатр ЦСПСБ.

Неабходнаісьць больш істалага абслу- 
гоўваіньня тэатрам вёокі і  ў пеіршую 
чаірігу саўгаісаў і калгаісаў, з  чым, як 
ужо сказана, нашыя вясковыя вандроў- 
ныя тэа-тры спірашіцца ня могуць, ста- 
віць пытаньяе аб утварэ'нь'ні повых вая- 
дроўных тэатраў для вёскі. Ідэальным, 
вядома, было-іб тое, каб хаця-б кожная 
аікруга магла мець таісі тэатр. Але сту- 
пеяь нашага разывіцьця не дазваляо так 
стаівіць задачу. Адпак зуоім магчымым 
зьяўляецца наіват у бліжэйшы час оірга- 
нізацыя так ев. раённьгх вандроўных 
тэатраў. Гэта зіначыць тэатраў, якія-іб 
абслугоўвалі 2-3 акругі і  знаходзіліся ў 
пепасрэдным іх кіраўніцтв'е і на іх  
бюджэце. Такія тэатры, да прыікладу, 
патрэбна было-іб 'організаваць у Гомелі 
для абслугоўваньня Гомель'сікае, Мазыр- 
с,кае і  Бабруйскае аюругі, у Воршы—для 
Аршанюкае, Маігілеўскае і Менстсао і ў  
Віцебоку—для Віцебсікае і Полацкае. Пе- 
рашажнай іболыпасыію акруг адпушча- 
юцца сіродкі іна наладлсв'аіныіе тэатру ў 
гэтых акруга.х. Гэтыя сродкі, як правіла, 
ідунь на датацыю ўс'ім гэтьгм драмам і 
комэды'ям, аб якіх казалаіся вышэй, а та- 
му. зусім слушна паўстае пытаньне, ці не  
мэтазгодней было-б частку гэтых ород- 
каў выда.ткава'ць на абслугоўваныне 
вёскі ламянёным раёняым тэаграм. Мэ- 
тазгоднасьць тут вачавідісі, і таму спра- 
ва оргаінізацыіі такіх тэатраў зусім рэ- 
альная.

Тут тодыйі пытаньне п р а  тое, я >к і м 
павіне'н быпь такі тэатр. Рэч вядомая,

што. абслугоўваючы 'Вёску, дзо пераваж- 
ная колькасьць 'на'селыніцтва ібеларусы, 
такі тэатр пав'іінея быць белаірусікім. Па 
свіаёй форме ён навіней быць ванідроў- 
ііым, а таму па ліку пэрсаналу ясвялікім 
(15-17 ассб) і організаіваным таік, каб ён 
змоіг быць адначасіна ў  -сіваім ноўяым 
склад'зе _ 'сьштэтычным тэатраы драмы і 
комэдыі, а таксааіа ў  любы момант у 
залежнаісьці аід вымаганыіяў месца і 
часу разыбівацца на невялічіюія, прыбліз- 
на 2-3 гоонцэртна-эістрадныя групы. Фор- 
му гэтага тэапру трэбіа загадзя як сьлед 
апрацаваць і прыжладам тут могуць 
быць аналёгічныя тэатры, утворапыя ў  
цэлым шэірагу іраёнаў РСФСР.

Зуеім  ас'О'бна стаіць пытаіныне іпра тэ- 
атр для дзяцей. Да гэтага часу ў нас 
для абслугоўваіньня дзяцей тэатрам 
амаль нічоіга не рабілася. 1 ў гэтай епра- 
во. нават кіпо апяр'эдзіла таш тэатр. 
Паміж тым шмат дзяцей школы-іага 
ўэросту маіраць аб тэатры. Опробы нала- 
ддаЕаньня спэцыялыііа дзіцячых пажіазаў 
ужо ісяуючыімі тэатрамі пажазалі, што іім 
не пад сілу вырашыць гэтае сікладанае 
пытаяыне. Трэба мець асобны тэатр для 
дзяцей. На шлях утварэныія таікіх тэат- 
раў паўсталі ўсе іншыя саюзныя рэспуб- 
лікі, я.к РСФОР, Укрална і інш., дзе  маец- 
ца па некалысі дзіцячых тэатраў і тэат- 
раў для дзяцей, якія набылі досыць 
З'начны ў гэтай ісіправе воіпыт. 1 калі мы 
часта дапушчасм волынае ці няшшьяае 
псаВ'аіныно імастацкага ігусту дарослых. 
дык гэта абісалютна недапунічальна аід 
носна дізяцей. Мы ста.ім лерад фактам 
таго, ніто яават наша паікаленьне можа 
паоачыць соцыялізм, што яго ўбачаць, у 
'іаі будуць жыць нашы дзеці, у  гэтым 
■можна быць болыл чым упэўненым. 1 на- 
шай задачай зьяўляецца падрыхтоўка в 
дзіцяці новаіга гармоінічіна-ріазывітоіга ча- 
лаівека соцынлістычшай грамады. Без 
маотацкага-ж выіхаваныня мы гэтага зра 
біць ня' зможам. I тэатр іпавшнеін зьявіцца 
аднэй з актыўяейшы-х оіл у гэтьгм вы- 
хаэаныні дзіцяці. Тэатр для даяцей ня 
■можа абмежавацца толькі наладжвань- 
нем іпаказаў для дзяцей, ён павііяеін вы- 
вучаць д.ііця, павінда весьці вялікую 
дасьледча - экіспэрымэнталыгую працу. 
Усб гята, паўтараем, можа зрабіць толькі 
спэцыялычы тэатр для дзяцей. Усе ін- 
шыя спробы, вырашэяыяе пытаньня на-
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палшу, праа выюарыютаныне ўжо існую- 
чьгх тэагпраў н® дасягауць мэты,

Органіівацыя тэаяру дая дзяцей істано- 
віцца баявым оунктаім шарввку дня.

Усё скаватае вышэй йыло-б ня іпоўньш, 
калі-б мьг ня ў сп о м н т  шра ТРАМ (Тэатр 
рабсяай моладзі). Таіві тэатр у  Саюве 
ўзьнііс етыхійна. Ён заваяваў ужо пэў- 
ныя повьшыі. Мала таіго, гаты тэатр, 
паібудаваны ®а іаібсалютна повых прын- 
цыптах, пач-аў івыр'ашаць і пасьпяхова 
вырашае новын проіблемы тэатралыіага 
будаўніцтва. Тав. Луніачарскі так ршс- 
цэньвао гэты малады ТРАМ’аўс-кі рух: 
«Этот теаір  следует раосматр'нвіать каж 
ооцівальную онлу, ікаік орудае 'оамосоэна- 
ння, построеетія овоей моралв й завоева- 
ння убелсдеіння в атравйлыіоотв свопх 
установок со стороны пролетарната в 
лнце его м олоднта». Маночы іевае ка- 
рэньіні ў  масо раібочай моладві, якіая 
складае актыўвейшую с'ілу ў нашым бу- 
даўяіцтве, ТРАМ ня мог абм-ежавацца 
вуокімі рамюамй іаднаго ці двух проле- 
тарскіх дантраў, ТРАМ выр'аотао і ў  наіс. 
Ён 'фактычна ўжо існуе, праводзіць сіваіо 
падрыхтоўчую працу, і ня сёньяя-заў- 
тра мы яго івабачым. Наша задача ў  тым, 
каіб дапамагчы гэтай вельмі цігашай 
справе, аформіць гаты кавіілшк гарэз- 
насьці моладзі ў сваім імкненьві да но- 
В'ай ісоцыял'істычнай культуры.

Таікім чьгаам, зоаіб задав'оліць мшнімаль- 
ныя ізанатраібавіаяіьні нрацоўных па тэ- 
атр, каіб міінімальна падцяпнуць да тэм- 
паў аігульнага 'ооцыялістыяніаіга будаў- 
ніптва тэмяы разьвіцьця тэатр-альпае 
справы, мы да канца пяцігодкі івавішш 
мець і ўступіць у  ‘вовую пяцігодку з та- 
ЮІ'МІ тэатралыіыміі адаінкамі: 4 буйяых 
стацыянарнага тыпу тэатры (БДТІ, 
ВДГ2, ЯДТ і новы Беларускі тэато му- 
зычнае драмы), 6 цэінтральвых тэатраў з 
спэцыяльныім прызначавьнем, аб якім 
пазьней (бел. дз. вандроўны тэатр, яў- 
рэйскі дзярж. віандроўны тэатр, польскі 
дзярж. вавдр. тэатр, гэта ўжо існуючыя, 
і 'ііовыя раібочы віаядроўны тэ-атр ЦСПСБ, 
тэаір для дзяцей і  ТРАМ—новыя аідз.Ьн- 
кі) і 3 'вандроўных тэатрьг, пабудаваныя 
па кусташому прыівцьшу раёавага зіна-

1) А. Луначарскнй—„Трам н пробле- 
ма соцналнстнческого театр а '.„Н ск усств о“. 
№ 5 —6, 1929 г., ст . 17-я-
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чэньня. Усяго, такім чынам, 13 адзінак, 
якія і  паівііішты мінімальна задаволіць 
патрэбы ярацоўных на тэатральінае ма. 
стацтва ў ібліжэйшы час.

Такі досыць буйны, але абеалютна не- 
абходны, рост тэатральнае юправы на 
Беларусі зусім слушна ставіць вельмі 
гостра шроблему івадрыхтоўкі ноівых тэ- 
атральных кадраў. Калі нават вусім ня 
ўлі'чваць іыадраў для музьганае драмы, 
якія піатрабуюць снрьгяльнага выхавань- 
ня, і кадраў ТРАМ’у, якія ізноў такі 
комплсктуіоцца па ізуюім іншых прынцы- 
пах, дык іваім да канца пяціігодкі па- 
трэ'бна ўкамнл'ектаваць тэатр для дзя- 
цей, тэатр ЦОПОБ іі тры раёівныя тэатры, 
што вьвшігае П'аідрыхтоўкі мінімальіна 
7 5-вО чалавек, а калі да гатаіга дадаць 
пэўньі процант на 'амортызацьгю на пра- 
цягу 4-х год кадраў у ўжо існуючых тэ- 
атрах, дык ліік іпатрэібныіх дз'вля разь- 
віцьця тэатру аооб узраісьце да 100 ча- 
лавек. Піры ўзросьце культурвых зіана- 
трабаваньняў .працоўныіх мы ня можам 
ісьці ў оправе компле'ктаваныш тэатраў 
еіламі хоць і зідольных, але не падрых- 
тавіаных аматараў, што ч,ас,шоіва ірабіла- 
ся да гэтага чаеу. Нам патрэбны ювалі- 
ф'ікавіаныя оілы. Гэта-лс можна зраібіць 
толькі іпраз 'Орган’ізацыію ісіпэцыяльінае 
навучалынае ўстановы, дзе-іб гэтыя кад- 
ры рыхтавалііся. Такой уютан'овай і па- 
вівна 'быць тэатралыіая школа ў  Мені- 
стсу. Коашлектуючы гэтую школу рабоча- 
батрацкім і бядняцкам іскладам, мы, па- 
першае, будвем выяўляць тыя здольныя 
сілы, што маіоцца ў  рабонай кляее і лра- 
цоўным СІЯЛЯВСТВІ0, а  падругое, будзем  
імі, акрамя ў’ком'пле'ктаваньня новых тэ- 
атраў, разбаўляць і  істарыя тэатры, што 
дапаможа 'сніравів пролетаірызацыі тэат- 
ральных ка,драў, без чаіго амаль нецмаг- 
чыма вырашыць задачы пасьняхов'ага 
будаўніцтва пролетарокае тэатральнае 
культуіры. Менавіта-лс школа іпавііпва 
мець уетавоўку на выяўлеяьне здоль- 
ных сіл з рабочых, батракоў -і бядняцкіх 
колаў вёскі, падрыхтоўку з  >іх настолый 
квіаліфікаваных людзей, каб яівы ў  пер- 
шую чаргу магл'і задаволіць тэатры ма- 
лых форм. Выяўленыя-лс у процэсе пра- 
цы школы найболей здольныя элемэнты 
могуць для даіквіаліфііюацыі паеылацца ў 
вышэйшыя тэа-павучальныя ўстан'овы 
Оаю'зу, каб па сканчэньні іх папаўняць
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уйыль у буйных стацыяварных таачрах 
(БДТІ, БДТ2, ЯДТ). Бев орпанйзацыі 
таюой школы мы ня вырашым швроблемы 
тэатралыных' кадраў і оіртніізацыю яе 
патрэбна растчац ь  не таеввей наістуш- 
наіга навучальнала году.

IV.

Талоі агляд раізьвіцьця ўжо аднуючык 
тэатраў, становішча тэатральнага ірынку 
і іпэрсгоктывы іросту тэаяраў у  Оавецкай 
Белаірусі дазваляюць нам зрабіць не- 
ваторыя абрысы тьгх шляхоў і тьгх аа- 
дач, якія стаяць лерад ужо іісінуючьгмі 
тэатрамі, з тым, жаб ігэтыя шлязгі а гэтьгя 
задачы цалікам супадалі з  пэрсіпэктыіва- 
мі іразывіцьця тэатралкна,е ісіпраівы ў  інас.

Пачінам іпапарадку. Беларускі Першы 
Дзяржаўны тэатр уюё 'болей іі болей па- 
чьгнае знаходзіць форму сынтэтычнага 
тэалру драмы іі вомэдьгі. Паступова ён 
пачыпае вызваляцца ад таго унівэрса- 
лізму, яві меў месца ў  іпанярэдніі парыяд 
яго ’разьвіцьця. Таму аусім слушным бу- 
дзе, валіі мы еюаж'ам, што тэатр іі надалей 
гаавііінен разьівіванца прыблізна ў тым 
кіірунву, шсі ігаам,еціўея ў  іім э  часу паста- 
гаоўкі «Запяюць Еіеірацёны» і якім у пэў- 
най меіры прасявнуты ўое наступныя 
пасьля яе нрацьг. Дзеля іпаісьпяховага 
разьвіцьця яго яму ў  першую чаргу 
'Патрэбна пазбавіцца ад рознастайігых 
упльшаў іншых тэ'ашраў. Раўвеньне на 
тэатр ім. МТСПО (па словах т. Сэцва) 
альбо на тэатр ім. Вахтангава (па сло- 
в'ах т. Рамановіча на ідыетуце ў  Меясіку) 
пеіпатрэбна і пгкО'Дгаа, бо гэта будзе пе- 
рашваджаць тэатру знайсьці сваё ма- 
стацвае «я» іі 'праіктычіна можа нрьгвесьці 
да таго, што тэатр стаяге тольві «уде- 
шевленным» выданьнем гэтых тэатраў, 
а складанасьць 'задачы явраз у  тым, каб 
тэатр, будучы пролетарсвім па свайму 
зьместу. праіцы, будучьт актьгўным ба- 
рацьбітом за соцьгялгстычінае будаўнііц- 
тва, разам з тым шукаў сам'астойнага 
формальнага 'разьівіцьця, паяаваў проле- 
тарсіюі зьмест у нацыянальных формах. 
Гэтаму тэатру гатрэбна рашуча. стаць 
на шлях 'ператвараньня сябе ў  сапраўд- 
ны сынтэтьгчпы тэатр, а гата вымагае, 
папершаіе, належнай ‘працы яаід выха- 
ваньнем актора, а падругое, аднаўлень- 
ня аікторсвага скліаду за  лів моладві, ад- 
«еву а тэатру ря выявіўшых сябе ма-

стацві «вечных статыіетьгх», якіх у тэ- 
агры досыць ввачная ірупа. Новыя за- 
дачы вьшагаюць і  ў пэўвай меіры аднаў- 
леньня і мастацвага юіраўвіцтва тэатру, 
Разам з гатым яму патрэ'бна вызваліцц'а 
ад свайго унівэ'рсалізму праз сварачэнь- 
тге ўжю непатірэбных цяшер ^цэхаў, ,яв ба- 
лет, хо'р ды інш., ш яўнасьць ж іх  і 
і'М'Кневьігае тэатру выварыстаць іх часта 
зьбівае яіго з гоўнага кірукку мастацва- 
га разьвіцьця, тьгм болей, што самастой- 
вага 'значэнытя гэтыя цэхі Ня маюць. 
Паладжваньнв тэатрам ірозных балетных 
вечароў іпа меншай меіры—'саматужніц- 
тва, яікое адбіірае шмат срод'каў іі часу. 
Гэтыя сродві і  чаю ваівінны бьгць у нер- 
шую чаргу. выварыістанымі ва мастацвае 
і ноліітычінае выіхав'аіныі'е автора. Тавім 
чывам, БДТІ павівен стаць выюока-вуль- 
турным сынтэты'чным тэатрам, сама- 
стойньгм у юв&ім мастацвім разьвіцьці, 
маючы на мэце абслугоўвіаіньне буйных 
пролетарсвіх цэнтраў Савецкай Беларусі.

Беларусюі Друпі Дзяржаўны тэатр, 
яік тэатр, што мае пэўную ад-зіную ма- 
стацвую школу і найболей малады ак- 
торскі склад, павінеін стаць наперадавыя 
позыцыіі беліаруіотааіга пролетарсікага тэ- 
атральнага мастдцтва. Гэты тэатр, не 
'забьгваючынепа-орэдных задач абслугоў- 
ваньвя пірацоўнага гледача, павінен быць 
у гоўнай .меры тэатрам эгоспэрымэнталь- 
ным, робячы паас'обньгя спробы ўдаска- 
наленыня беларусвіх тэатральных фор- 
маў, пер'адачьг свайго во,пыту іншым тэ- 
атрам рэспублі'ВІ. Першачар’овай-жа я-го 
задачай зьяўляецца далейшы рапгучы 
піаварот да сучасінасьці, ,да ўтварэньня 
санраўдваіга сіаімастойнага беіларускага 
врслстарс'кага маетацтва. Дзеля гэтага 
ён павіінен 'звайсьці пэўньг сынтэа іпаміж 
у св оетю  ім тэатралынаго вультураю і 
сучаснымі запатрабашіазгьнямі, юрытычна 
перагледзець усго спадчыпнасьць, што 
ён атрымаў ад МХТ2, адкінуць рэаюцый- 
ную яе сутнаісьць, залішніі ўх'іл у не- 
патрэбны гасыхолёгізм.

У 'сваёй продувцьгі тэатр пав-інен раў* 
няцца, е а  больш падрыхтаіваную ч'астку 
раібочае клясы. Тэатр пашіінен памятаць, 
што ён сітраціць пэўную част-ку сваёй 
вартасьці, калі тэміп разьвіцьця яго 
будво павольным. Гэта м-ожа ўтварьіць 
тое, што іншыя тэатры зімотуць яго пе- 
раіпгаць у еваім іразьв'іцьці. Пытаіньне
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тэімпу разш іцьця дзеля гэтага тэатцэу 
зьяўляецца ліругой. а’ктуалышйшай зада- 
чай. Трэцяй задачай тэатру зьяўляецца 
па.яружаная праца над івыхаваныіем 
нролета.рсіка.га актора, яюі-'б до»бра оірыен- 
таваў'СЯ ў сучаенасьці, доб.ра разумеў яе, 
разумеў тыя .задачы, што етаяць яарад 
лролетарьгята.м іі г̂го партыяй, ’сваячасова 
змог іх улічыць і сілай тэатральнага ма- 
стацтва орга:н'ізаваць івавакол тэты-х 'за- 
дач шыровія колы працоўных. Політыч- 
нае 'выхаіваіньне швтоіра д а  ўзроўшо еьвя- 
дам-ага 'будаўліка ‘еоцыялізму 'зьяўляец- 
ца актуальнейшай ‘задачай іі для ўсііх 
іншых' тэатраў. Бяз гэтата ш водзіа з  
тэатраў яя зможіа адьгцраць тае ролі, 
якая ўсікла.даецца, на іх еролетарскай 
дыістату.рай.

Яўрэйеюі Дзяржаўпы тэатр, як адзіны  
яўр. вяліві тэатр у Саів. Беларуеі, лавінен 
стаць З'астрэльшчыкам іі штабам утва- 
рэныія оірыгіііпальнага яўрэйс.вага ў сва- 
ёй форм’е ‘і пролетарсікага ў 'сваіім 'зьмесь- 
цо тэатралвпатіа мастацтіва. Гэтаму тэ- 
апру такісам'а латрэбпа даць пэўныя маг- 
чыміаіеьці эк/сіпарымэіітаваньня, бев чаго 
ён паўрад ці 'зможа выкаіваць задачы, 
явія ўсвладаюцца на яго. Яму, яв і БДТ2, 
іііатрэбна 'заіраз-жа і рашуча выіпіраівііць 
тыя хібы, явіія ён меў у палярэднш пэ- 
рыядзе евайго іраізьвоцвця, аеноўную 
ўсталюў'ву ўзя ц ьн ен а  тое, каб зьдзівіць 
«уваеь сввет», а ва тое, жаб новымі фср- 
мамі тэатралвваіга мастацтва аібслужыіць 
пролетарыят, .паівеісьці рашучую баіраць- 
бу з етарымі тэатральньші традыцыямі 
яўірэйевіх тэатраў.

Паколькі аеноў’ваю формаю абелугоў- 
ваньня шьлро’кіх жолаў працоўньгх зьяў- 
ляецца ўісё-лі В'алдроўны тэатр, тэатр, 
я в іі іве ч-акае гледа.ча, а сам можа. іпрыйеь- 
ці да яго, на гэны від тэатру патрэбна 
будзо ізьв'ярнуць аеаблівую ўвагу. Тут 
патрэбньг нейвія зуеім  аюаблівьга формы 
і матады тарацы. Дзеля гэтага -Беларускі 
Дзяржаўны віандроўны тэатр, яікіі ўжо 
мае іпэўны воныт, павйген етаць у з  ор- 
н ым вавдроўным тэа.тірам, досьледамі 
якога навіівны будуць карьгетацца ўее  
івшыя вандроўньгя тэатрьг. Гэты тэатр 
апрача чыста утылітарных задач навіі- 
нен паставііць пеірад еаібою задачы элснэ- 
рымэнтальныя. Усё гэта вымагае най-

большай увагі лролетарсжае грамадз- 
касьці да яго (чаго, на жа.іь, да гэтага 
чаеу пя 'было,—тэатр тольві ва ўрачы- 
птыя дні хваліілі), гэтак іі еьмелай на- 
пружанай працы у самым тэатры. I яК 
ііершую, тэатр павінен вырашыць задачу 
політычнага .і маетацвага вьгха.ванвня 
с.ваііго актора, бо ійі ў адным тэатіры 
актор не сустраікае;цца так оа оваіім 
(гледачо'лі, яж актор-вандраўнів, а таму 
вымаганвніі да яго 'павініны быць іасаблі- 
в>а в'ялівія. Побач а гэтым натрэбва і ма- 
етацкае выхаваныге іактора ў  таюой ету- 
пені, жаб ён мог 'црацаваць у саораўдьг 
ўзорным вандроўным тэатры, Другой 
задачай зьяўляецца рашучае абваўлень- 
ле ў  адіпаведнасьці ‘з задачамі 'Соцьіялі- 
стычнага будаўніцтва рэнэртуаіру тэат- 
ру. Тэатр павінен заняць адзін з самьк 
баявых вучастюаў тэа-фронту, і рэпэрту- 
ар яг'о іпавііне'н быць баявым. Ніякіх ком- 
цромісаў алвбо ўступак тут не павіінна 
быць. I трэцяе,—тэатр іпавіінен 'знайсвціі 
выісіші’а-маістац.кія, але іцрыіетасаваныя да 
спэцыфічных умоў ванідрава'нвн'Я 'і вотс- 
ковай сцэньг, іопосабы афармлйігвня еваіх 
паказаў. Ён павшен быць вельміі гнупоім, 
каб у любы момаят, у залежнасьці ад 
умоў лірацы, іпорастроіцца, іріазьбіцца ла 
невалькі труп, іізіноў аб’яднацца іі г. д. 
Для 'вьжананшя гэтьгх патрэб тэатру не- 
абходна забяевпечыць нолітычнае і ма- 
стацкае 'КІіраўн'іцтва, бев чаіго ён ня змо- 
лса стаць тыім, чым ,ён павіін'ен быць.

іВось нрыблізва тыя шляхі і  тыя зада- 
чы ў далейшьш яжасным і колькасным 
разьвіі'цьці тэатраў Савецкай Беларуеіі. 
Опраіва вызначэнвня тэтьгх шляхоў на- 
етолькі 'Сікладавая, што меркаваньнямі 
аагнаго чалавека тут цяжка абмежавац- 
ца, тут патрэбна іпрыцягненвне яумжі 
еамьгх шыро.віх колаў пірацоўнььх. Гэны-ж 
нарьгс ве прэтэндуо больш ні на што, 
яв тольві на. ўступ да та.кога ніырокага 
абгаварэнвня.

Разввіцьцё тэатралыг'ае еправы вьгма- 
гае 'паралельн'ага ра-зьвіцьця і беларуіе- 
вае лролетарсівае драматургіі, але аб за- 
дачах іі шлях'ох яе ў  другі раз:

А Д  Р Э Д А К Ц Ы І. Рэдакцы я запраш ае  
нашы х чы тачоў, а таксам а тэатральны х  
п р а ц аў кіко ў  вы казацца па закрануты х  
у арты куле т. Н екраш эвіча пы таньнях.
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раў, т . I I .  Б еларускае Д з я р ж аў н а е  Вьгда- 
вецтва, Менсн, 187 стар . Ц ан а 1 р. 60 к.

Паруч з выданьнем поўыата збору тво- 
раў Янкі Купалы, Белаірушае Дзяржаў- 
нае Выдавецтва пачало івыдашаць збор 
твораў Яікуба 'Колаеа. Мы ўжо маем 
першы там у двух выпуюках, д зе  ізьме- 
пгчаіна лі'рыка. Ужо ў першым то.ме аўтар 
адмдаііўоя ад  прынцьгпу перадруіку 'Сваііх 
рапейшых зборніжаў («Песьні жалыбы» і 
«Водгульле») ціалвам. Ім 'была 'ігравеДзе- 
на з'вачніая піраца па пеірагллду і пера- 
апрацоўцы веіршаў. Нснгатарыя вершы 
зусім не ўвайшлі ў  нова-о шыданьне, за- 
тое зьмешчана 'каля 50 вершаў, якіх ня 
было ў  'равейшых ізбоірніках. Апроч тато 
цэлы шэдіаг недаікладнаіеьцяў у всршах 
з боіку пр'аівіільнаісьпі і чыогаты мовы 
аўтаірам быў вьшхраўлены.

Рэцзгазуемы II толі збору твораў зьмя- 
шчіае ітоэмы Колаіоа. Цэлы шэраг япіч- 
ных тівараў у веіршавіаінай форме, якія 
дагэтуль 'былі ірасіпданы па іразных вы- 
даньнях, дяпер еабраіны ,рааам. Разьмяр- 
кованыія ў  хроналё'Пічным парадку, яны 
ахаіпляюць час в 1Я07 г. па 1928 г., она- 
чыць амаль з  пеіршых год лі'шрату.рігай 
чыннасьці Я. Коласа да шіошніяга чаоу.

3  ботеу тэматычнага іпоэмы ахапляюць 
вьііключна жыцьцё 'белаіР'ускага іоллян- 
спва іперад ,рэволюцыяй ува. ўоіх яго 'оо- 
цыяльных прапластаваныіях, а таксама 
гіШКаз'ваюіць асоб, яняя мелі да  ©ялянства 
пэўнае дачывеньне: вясков'ую іптэліген- 
цыю, іп'радстаўпшоў оельіскае ўлады і 
рэлігійных культаў. Оюжэты іх неокла- 
даны і амаль заўсёды зьлііваюпца з фа- 
булай. Ч я о та  іх зьяўляецца апрацоў- 
кай народных апавяданвняў («Зяць», 
«Цаслушная жонк«», «Прапаў чалавеік», 
«Як Я нкіі збага.цеў» і іінш.) і казаік

(«Рак-вуоач», «Дзед і мядзьведзь)». Дру- 
гая частеа дао нааіеобныя эамалёўкі ся- 
лянокага побыту, забабонаў («За 
дождж»), ігрышча («Ігрышча»), сьвятка^ 
ваньіня 'розных -фэістаў («Па дзяд'зы;ох», 
«Сьвяты Ян»), 3  агулыіае масы (усяго 
15) наэм возкмем хоць 'бы «Батрака», які 
быў ніапісаны Коласам у 1910 г.

Фабула гэтага твору досыць несклада- 
пая. Каліоьці бага’Пзлром на ўсю акругу 
жыў стаіры Адам. 3  усіх даяц.ей нсывой 
заісталася толькі дачка Банады'ся. Усё 
каханьне бацькоў концэнтруецца на ёй. 
Банады'оя зьлю'білася з  батракснм (сынам 
жабрааса) Якімам. Даведаўшыся, што 
бацькі зьбііраюцца выдаць яе эа  багатага 
суоеда, яна ®яма.ўляе Якіма ўцячы з ёй. 
Яны 'зіварачаюцца да папа, які, бачачы іх 
згоцу і гарачае каханьне, вяячао іх. Кан- 
чаецца паэма тым, што ў  бедную хату 
бацькоў Якім.а, дзо аоталяваліся мала- 
дыя, ерыходзяць з  падаруякамі бацыві 
Банадысі, іі справа канчаецца агульнай 
згодай і чаіставанынем. Замеот батракд 
Якім стаіювіцца прымаком.

Як аеадкі гэтай фабулы, дадзена ста- 
рая баба, у вусны якой уікладзена 
гэта «палеісжая быль».

Як бачым, ісюжэт досыць далёкі ад оу- 
часнасьці і .адначаспд ён мае параўналь- 
на нязначяую літаратурную ,вагу.

Такой параўналыіа нязпачнай літара- 
турна-іграм адз к-ай .вагоіі выізяачаюцца 
ўсе твоіры гэтага зборяіка.

Ці .Бозьмем мы .хіронолёгічна першыя 
творы «Зяць» (1907 г.), «Паслушная жон: 
ка» (1909 г.), «Доктар намог» (1909 г.) і 
г. д. ці .апсшнія, як «Дзед іі мядзьв’бд'зь» 
(1920 г.), «Савось-раапуісыіік» (1926 г.) і 
«Оіла агітацыі (1928 г.). Яны аднолькав'а 
далёкі ад іоучаонасьціі і і я  толысі сваёй 
тэматыкай, ало і  грамадзкай накіірава- 
насьцю. У творы «Зяць» (1907 г.) аіпавя-
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даеаца жаіртлівая гісто'рьія аб цепічы, 
якая, прышоўшы ў госьці да заця, лачы- 
нае яамаўляць дачжу супро'ць гасіпадар'а. 
За гата зядь яе ўіцраюае ў барану іі ’інры- 
мушас сжародзіць ноле. Цесьця, які, яры- 
шоўшы ў  госьці вуча дачку ўва ўсім 
слухацца м уж а— «дыж жьгвеце, дзеткі, 
згодна ды язык ты свой трымай» 
(стар. 9), зяць -садз'іць за стол і частуе.

'Старая тэма аіб цешчы, тэміа яя тольікі 
фольклёрная, але і літаратуірыая распра- 
цаваіна тут у звычайных таяох.

У сСіло агітацыі» (1928 г.) аўтар ;ша- 
вядае, як еелянін Хівядот аібдурыў на- 
чальн'іка міліцыі, здаўш ы, пасьля яго 
лрамовы аб шкюднасьці оамагону, евой 
стары апарат і гэтым «разумным лрыё- 
мам» 'Пазбавіўшы ад конфіскацып і па- 
дазрэньня ноівы апарат.

Як бачым, разглядаемыя творы даюць 
•пааС'О'бныя замалёўкі ці то ў ігумары- 
стычных, ці то ў сур’ёзных танох дроб- 
ных араяў вясковага жыдьця.

ЗнаёМ’Ства з гэтым томікааі бязумоўна 
будзо яеабходным для літаратуразяаў- 
цы, студэнта-літаратурніка, выкладчыка 
беларускай літаратуры. I толькі. Окаіры- 
станы ў  школьньш выкладаньні творы 
збоіряіку, за рэдкімі вьшслючэяьнямі, 
быць ІІЯ могуць.

Нам зд'ае.цца, што аўтар зрабіў яека- 
торую ламыліку. Ён яачаў выда’ваць 
свой збор твораў яа парадку намечаяых 
тамоў. Але можа было-б карыісьяей для 
аўтара ды і для прамадзкасьці выда- 
ва.ць далейшыя томы, не выдаючьг па- 
куль гэтага,

'Мы ведаем, што Ком. акадэмія пачала 
выдаваць «Гістоірыю .разьвіцьця мастац- 
тваў», але опачатку вышаў яя яершы 
том, тсрысьвечаны антычнаму мастац- 
тву, а том VI, ігрысьвечаны мастацтву 
эпохі сьлелаіга капіталізму, эпохі, не- 
ласрэдна закранаючай наш час.

Можа-б, выдаючы свой збор твораў, 
Колас легшіі зрабіў-бы, даўшы сваю да- 
рэволюцыйную і ірэволюцыйную лрозу 
далейшымі тамадіі (III, IV...), а потым у  
каяцы выданьяя выіпусьціў гэты томік, 
які бязумоўяа неабходны для поўяага 
ўяўлеяыш творчага шляху Колаоа, але 
выдаяьяе яюога сёныія, калі мы ля маем 
яа ры'нку яго перадрэволюцыйнай про- 
зы, калі яго аповесьці разыйшліся, а  
попыт на іх значяы, крыіху несв'а'ячасова.

М ік . Аляхновіч.

М . Л ы нькоў. «Гой». А павяданьні. Ь. Д . В. 
М енск, 1929 г. Сэрыя «М астацкае  слова—  

масам». !

'Ня .гледзячы на тоо, што Льшькоў ма- 
лады лііісьмеяыгік (іпачаў діружавацца ў 
1926 г.), ён добра вядомы шырокім колам 
чытачоў. Лынькоў шмат піша э  ра'бочаіга 
жыцьця.

У рэцэязуемым зборяііку зьмешчаяы 3 
апавяданьні: «Гой», «Гома», ®Ввня-<бал'а- 
гол». Усе гэтыя тры апавяданыгі малю- 
юць нам быт яўрэйската мястэчка.

Лынькоў—'пісьменыі'ік з іпэўнымі ма- 
стацкімі 'здольнасьцямі. Ён умее яадбі- 
раць тэмы 'і падае ах цікава ў іпростых 
і надзвычайва ўдалых мастацкіх івобра- 
зах. Трэба падіюрэсьліць, што моц аіпа- 
вяданьняў Льшькова ня толыаі ў яго 
здольнасьці падаць жыівыя вобразы 
Жыцьця і людзей, але і  ў цеіплаце, іін- 
тымнасьпі тоіну, лёлкасьці ірытму, уда- 
лы'х апіісіаныгях ярьгроды.

Льшькоў дае яам ©оіцыяльт-псы'холё- 
гічньгя малюнкі. У апавяданыгі «Гой» ён 
завранае вельмі важную проСлему інтэр- 
лацы'янальяа'га выхаваіныія. Але трэба 
с.вазаць, што аўтшр пакуль іпто яе 
заўсёды здолеў яшчэ ©ынтэтычпа ахаіп- 
ляць самае важнае і тыловае..

Тэма алааядавыня «Гой» вельміі ці®а- 
вая: Рыва, даяка бедняка-шаўца, пака- 
хала камаядзіра Чьгрівоінай арміі «гоя» 
Міхася. Вось тут аўтар па-мастацку 
нраўдзіва інамаляваў тую «сьцяну, якую 
.пабудав’алі людеі ў мінулыя гады нра- 
клятых вякоў паміж ёй, Рывай—’чорн'аво- 
кай яўрэйкай і Міхасём—ірускім_ шэйгі- 
цам, у яюога вочы—ткавалак блавіту».

Аб стылі Лынькова, аб фаірмальіна ма- 
стацкіх улаюьціваіеьцях яго іпрыдзецца 
гаварыць яшчэ я я  іраіз, 'С.ёяьня мы 'на гэ- 
тыім пытаньні н я будзем спыніяцца, але 
міімаіХ’ОДЗЬ трэба заўважыць, што аўтар 
у свіаіх мвстач’ковых апавяданыіях за- 
«таел'ца ў ліалоне (романтыіка-натуралі- 
стычнага стылю, асабліва ігэта адчуваец- 
іца ў апавяданьнях «Гома», «Беня-бала- 
ігол». I ! I і

1 яават у адным месцы апавяданвм  
і«-Гой» Льшькоў лад уплывам гэтае іро- 
маятыкі, .захапіўшыся ёю, забыўіся зусім  
яа дыфэрэяцыяцыю мястэчіса, на тыя 
роаныя плаісты і  элемэяты, яігія ёоьць у 
мястэчку.

Воюь як Лынькоў малю© оуботні дзень 
у мястэчку:

— Усе ў мястэчку сьвяткуюць, ад ба- 
гатаіга гандляр.а жыівёлай Ізра/іля да Гі- 
леравай Саркі, якая жыве із дзецьмі 
толькі тым, што вандруе іпа вёсіках ©а 
’С.ваімі таварадіі. А тавараў у  яе шмат: 
два грамы ’сахарыны, штук са  дваццаць 
голак, некалькі карабкоў эапалак, сінькі 
лоты са тры-чатыры, фунт соды ды мат- 
'кі іса тры Я’ітак для ігафталваньіня. Калі 
ня бывае і гэтьіх тавараў, Сорка харчу- 
ецца са Ўсёй слм’ёй, як кажуць у мястэч- 
ку, «інаветрам».

«Ды яе іадяа Сорка хар'чуецца гэтым 
бясллатным продуктам, шмат і другіх у 
мястэчку жывуць,.‘пе.рабів’аючыісія з  хлеба 
на цьгбулю, із цыбулі ла рэдзьку. Але 
ў с у б о т у  н я  т а к  я р к а  в ы з н а -  
ч а о ц ц а  г э т ы  з в а р о т н ы  б о к  
ж ы  ць  ц я—у с е  в е с е л ы ,  в а  ў с . і х  
б о л ь ш - м е я ш  ч ы с т ы я  в о п р а т к і
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Ліраўда, кажучы тіаміж гашьгм, у некато- 
ірьіх гатыя вопраткі ўчспра былі зьняты з  
сябе, яабьшіі ў мыльяай вадзе, высахлі 
,за яоч йад таірачай пгабаоавай яечкай і 
цяяер д  о б р а, п р ы г  о ж а і в е с е л а». 
(Ладкрэсьлеяа наагі Н. К.).

Ба'чьгце, якая біблейсіісая іідылія: жыве 
■побач воўк і каза, я е  чаіпаюць адзія адну7, 
адным 'словам—міір кляоаў, а ўюё гэта 
пад яакрыяьцём «сьвятоічнаісьці» трады- 
цыйяай юуботы.

Кастрычнікавая рэволюцьгя, дыханьяе 
балышавіцікай яаіртыі адчувалася ўжо 
тады ў чаое грамадзянеікай івайны, у 
1920 г. іі ў мястэчку.

Усё-ж, да  гледоячы яа некаторыя не- 
дахопьг, зборнік аяавядаяьяяў Лыяысова 
зьяўляецца, бязумоўна, капггоўным укла- 
даім у нашу беларускую шролетарскую 
літаратуіру.

Н. Набакоў.

М аксім  Багдановіч— «Вінок». Перакладн, 
зс ту п н а  стаття  й прмміткм М нхайла

Драй-Хм арьг. Д ерж авне Вмдаанмцтво 
У кр аіны  1929 г.

Усьлед за  зборнысам «Нова Б-ілоірусь», 
дзе мы мелі абраныя твоіры беларусікіх 
пісьмеяьнікаў, ДВУ яадаравала яам вер- 
шы Багдавовіча ў періайладае Драй- 
Хмары,

Хоць збарвік яазываецца «Вяшок», але 
тут зьміешчаны яя толькі нзеіршы гэтата 
эборяшва. Пеіракладчык ішрьгетаўсяі 1-м 
томам акадэмічнага выданьня і пеіраклаў 
таксама і іншыя вершьі, якія не ўвах'О- 
ДЗІЛ'І ў зб. «Вянок».

Усяго іперакладзеаіа 42 варпіьг. Пеірад 
параясладамі зяаходзіцца црадмова і ар- 
тыкул аб жыцьці і творчасьці М. Багда- 
новіча.

Навага артыкул нічога яе дае. Ён вы- 
каірыстоўвіае той матаір’ял, які доуваваў- 
ся ў белад>ускіх выдаяьпях.

Снгрэчнай зьяўляецца дамка аб рэво- 
люцыйнасьці Баядановіча Драй-Хмара 
яііша: «Будучы ў гімназіі, Вагдановіч 
пірымаў актыўны ўдзел у ірэволюцыйяым 
руху. Заместа беларускіх кніжак на ней- 
кі час у яго на етало зьяв.іліся: Бакунія, 
Прудоін і інш. Ён у оваёй клясе яават 
утварыў гурток анархістых» (стар. 16).

Тав. М. Цыганоў («Да біографіі Максі- 
ма Багдановіча—«Полымя» № 8-9—
1929 г.) на груяце м'атар’ялаў губэрска- 
га архіву Н.-Ноўгараду ігарыходзііў да вы- 
яікаў, што ў рэволюцыйным руху ўдзел  
прымаў брат іпоэты іВадзім. Удзел-жа 
поэты ў рэв. іруху ярайшоў яеяк зуоім  
няпрыкметна. «Наша крытычная літара- 
тура павялічвао надта рэволюцыйную 
дзейнасьць Максіма Багдаяовіча, яжая 
зводзілаея да перайміаньня ірэволюцый-

па-яастроеяаіму брату». I інам здаецца, 
што думка Цыганова .заслугоўвае ўвагі.

Вершы даюць ілю'страцыі толькі яеюа- 
торыіх мотыв-аў Ба'пдаповіча. На жаль, со- 
цыяльяыя мотывы зусіім не яірадстаўле- 
ііы. А іможна было-б узяць хоць бы: «3 
песьняў беларускаіга мужыюа», «Над ма- 
гілай мужыка» ці «Эмігранцкая песьяя». 
Зусім я'е прадстаўлшы і гарадзкія моты- 
вы. Наогул невядома, піаводле якога 
прыпцыпу перакладчык выбіраў творы. 
Аднак, што тычыцца вершаў, то трэба 
адзяачыць, шТо перакладчык ‘ігадзвы- 
чайна ўдала іх іпераклаў.

У .канцы зборніка зьмешчаяы «'прямііт- 
вн» д зе  даюяда тлумачэньяі Н'еэразуме- 
льгх чытачу назваў і ўлаюных імеіньняў.

Выдадзепы зборнік надзвычайна пры- 
гожа. Трэба толькі радавацца, што тво- 
ры інашых поэтаў выдаюяяа па-за ме- 
жамі Беларуаі.

Неабходна-б і  ш ш аму БДВ выдаяь, 
калі не пераклады асобяых поэтаў, то 
хоць-ібы аятолёгію леіпшых твіораў сучас- 
нае ўкраі-нсвае поэзіі.

Сярэдні Ф .

«Ш тэрн», №  11, 1929 г. Орган яўрэйскай  
сэкцыі Б ел А П П 'у .

Поэзія рэцэязуемага № 11 часопісі
«Штэря» ярадстаўлена вершамі поэтаў 
Гофштэйна, Гельмонда, Ласке.ра і нера- 
кладам з беларускай мшы ў.рыўкаў з 
поэмы П. Труса—«Дзесяты падмурак».

Вершы Гофштэйна, прыеьвсчаныя па- 
мяці вядомага яўрэйскага поэты Шварц- 
мана, зьяўляюцца вельмі мастацкімі, 
прасякнутымі сапраўдным лірызмалг, 
шчырым пачуцьцём.

Пераклад урыўкаў з поэмы П. Труса 
«Дзесяты падмурак» зраблены на рэд- 
касьць удала: захаваны іпамер, рытм, 
яават рыфмы.

У гэтым-жа нумары ёсьць крытычны 
артыкул Кучара аб творч&сьці II. Труса. 
Такім чынам чытач часопісі «Штэря» 
мае магчымасьць пазнаёміцца з  твор- 
чым шляхам Труса і тут-жа яачытаць 
яго творы ў перакладзе на яўрэйскую 
мову.

У літаратурна-жрытычным аддзеле ча- 
'оопісі зьмешчапы два артыкулы Дунца 
аб творах пісьменьнікаў Росіна і Тайча, 
Жуісоўскага—аб яоэме вядомага яўрэй- 
скага поэты Пераца Маркінша «Браты», 
Бязносіка-^аб пісьменья.іку 'Орляндзе. 
Ёсьць іі бібліаграфічяіая яататка аб «Ма- 
ладяяку» № 8.

Вельмі цікавым па зьместу і  мастац- 
кай апрацоўцы зьяўляецца апавяданьне 
Рабіна з жыцьця рабочых друкароў.

Апавяданьно маладога яўрэйскага 
пісьм'еяьніка Сіто «Дзіцячы дом № 40»
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аьяўляецца лмішы.м довадам таго, што 
талент Сіто іразьвіпаецца. Мастацкія 
здольнасьці яго 'робяцца. ўсё йольш шы- 
ірокімі іі глыбоатгі.

У політычным аддз&ло зымешчаны ар- 
тыкул Валайрывс-кага — «Асвоўныя 
шгрыхі іправага ўхілу» і Агурскага— 
«Барацьба сутіроць ухілаў іна гістарыч- 
ныы фронце».

Н. К.

Е ж егодннк л м тературы  н м окусства на 
1929 год.— Н здател ьство К ом муннстм чес- 
кой А кадем нн. М оскаа, 1529 г. 703 стр.

Ц ена 5 р. 50 к., о п р аза  50 к.

Сэкцыя літаіратуірьі, маістацтваў і мовы 
Комакадам-п пачала дадзвычайна тарыс- 
ную орацу.

Штоігод яна -мяір'куо выдавіаць юпэцы- 
ялыіы штотодвік, врысьвечаніы іпытань- 
ням мастацтва іі літаратуры. Рэцэінзуе- 
.ма.я кніж’ка і зьяўляецца яіідааз пеіршай 
овробай у гэтыіМ яаорамку.

«Задача штогодаікіа, з  аднаго боку— 
прааналізаваць тэндэнцыі іразьвіцьця ва 
дадзены Піртіежак часу, усюрыць 'гра- 
мадзкую клясавую а-онасьць зьяваў, з 
другогіа—даць дастаттвіа шыроікую ін- 
іформацыю ,па ўсіх лытаныіях літарату- 
ры і мастацтваў»—так фоірмулюе 'рэдак- 
цыя аеноўныя задачы кніяскі.

Трэба с-казаць, што з шастаўленымі за- 
дачамі ірэдаікцыя сцравілася.

У-вось -матар’ял ізборніка фаізьмяіра;ош-а- 
ны 'на 5 частак: літаіратура, тэатр, кіно, 
вобразівао мастацтва і  музыжа.

Разьдзел «Жтаіратуіра» шэрагам арты- 
кулаў (Новіч—«ГЬролетарсікая лнтерату- 
ра», Рэвякін—«Крестьянская лнтеіратура», 
Вр’.мілаў—«Буржуазная н 'поіпу'шнческая 
Л’Нтеіратура», М’алахаў—«Поэзня») дае 
поўвае ўяўленьно аб стан.е -і напрамках 
су чаювай ірасійскай ліітаратуіры. Арты- 
вул Зоніна «Крптнка» досыць падрабяз- 
па іа-налізуо вродукцыю тых крытыкаў, 
яікія міарюсыцкай фразэолбгіяй прыкіры- 
ваюць ювой адыхсд ,ад марксьгзму, ці ў 
якіх маюц-ца адхіленьві ад мар’к,еыцк-ага 
мэтаду (Гсірбаў, Лелсняў, Талыіікаў, Гар- 
бачоў -і інш.).

А'ртыкул А. Цэйтліна «Методолоігяя 
лнтератуіроведення» вызвачае -асяоўныя 
тандэнцы'і мэтодолёрічвай -Ьаірацьбы міі- 
вулага году.

Даўшы належную ацэнку формалістым 
(Эйхенгбаўм, Шклоўсні), аўтар епыняецца 
на .разглядзе мэтодолёгіі мэханістых, да  
якіх ён залічш'ае Келтуялу («Метод нсто- 
]>й'Н лнтер-атуры») і Іоффэ («Культу-ра н 
стнль»).

Кажучы аб школе Пеіра-'верзева, Цэйтлін 
піоіа: «Аўтары зборніка «Лптсратуро- 
веденне» -будуюць адзівую ісыстэму мо- 
ністыч'ііа-га р-азуменьня і моністычнага

гіывучэпыія сіылю... Удзолыіііп зборнікц 
.ўні-сіваюць у тісторыю маірксыцкага літа- 
ратуіразнаўства новьш старонкі». Цэлы 
шэіраг іпаімылак -і недахонаў у мэтодолё- 
гіі Перааеірзева аўтар не -зажраше, адзна 
чаючы -толысі, як адмоўны бск, ігнаіра 
ваныіе маісаіз-ага характару літарату-р- 
в'дга ’вроцэсу.

3 напболь-ш Ц’іісашых артыкулаў на- 
ст'уніных частак трэба адзн-ачыць: Нав-ід- 
кі—«Пробл-еміатшса сов'ремеінного теат- 
ра», А. Міхайлаў—«Пгр-овая фнльма», 
Мац'а—«Путн развнтвя ніространствен-
НЫХ. Н'СКуіССТВ», АрКІН—«ЙСіКУ’СіСТВО ве-
шн», Острэцаў—«Твор-че'СіКяе іпутн совет- 
сюого музыісальноіго ніскусствіа».

Кожная частка зьмяшчае багатую хро- 
віку, у якой чытач знойдзе даведкі аб 
зьездах, кавфэірэівцыях, нарадах, рэпэр- 
туары тэатраў, ’КІво-прадуісцы'і за 1928 г„ 
зіабар-онеіных -філымах, выстаўках і г. д. 
Багата шрадетаўлоны і шматлікія дэкля- 
рацыі, мавіфэсты, пляцф-армы і заяівы 
розных літаратуірных, тэатральны ’Х і ма- 
сташсіх гіруіп і аб’ядваньняў. У канцы 
К'ВІгі зымешчаяы два. .біблііаграфічных 
паказьнікі: Чэняова — па літаратуры ,
крытыцы і мастацтву і  Урбана—>па м-а- 
ста-цкай расійскай літар'а-туры ў яера- 
кладах на чулсаземныя мовы.

Недахоівам кніжкі зьяўляс-цна адсут- 
васьць артыкулаў аб літарату.ры і ма- 
стацтве яацыянальнасьцяіу ОООР. Гэты 
всдахоп зазмачае сама рэдакцыя, калі 
піша: «Овіаёй далейшай -задачай рэдак- 
цыя будзо лічыць уключэньпе ў кола 
асьвятляеімых пытаньняў мастацтз-а і лі- 
таіратуры нацы'явалыных рЭ’Спублік і 
вобласьцяй (аніріача РСФСР)».

Другім недахопам зьяўлясцца слабае 
ілюслраваныне кніяскі, бо толькі а-ртьгку- 
лы Маца, Аркіна ды яшчэ Маісьленьні- 
кава («ГІла-ісат п Лубок») міаюяь некаторы 
ліж ілюстрацый. Калі-б да артыкул'аў аб 
тэатры, маляірістше і к-ііно былі дадзены  
маіксты пастаііозаік, зяымкі з лспшых 
м-алюшсаў сучасных міастакоў ды леп- 
шыя кадры з фільмаў, чытач зм-ог-бы 
болып поўна ўяівіць сабе зымсст арты- 
кулаў.

Бязумоўна -гэта говіжва зьяўляецца не- 
аібходнай пя толысі для літаратурлых 
Нрацаўнікоў. Колшы чытач, які цікавіц- 
ца сучасвай Л'ітаратурай, яюі хоча азна- 
ёміцца з сучасньгм маетацтаам, знойдзе 
ў ёй досыць поў-ны адказ па с-вае пы- 
таііьяі.

Шкода толый, што з-за  высокай цаны 
(0 руб.) яна ня будзе дастуіпна шыр-ока- 
му спажыўцу. Але не'а-бходпа, каб хоць 
нашы бібліотэкіі м-елі яе, бо, аврача чы- 
тача яна давамолса іі бііблютаісару лспш 
разаб-рацца ў  кірунка-х «сучаснай літа- 
,ратуіры.

Мік. Аляхновіч.
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Б. А рш ансні.— «У с іненькай каробачцы». 
Бел. Д зя р ж . Выдавецтва, М енск, 1928 г.

48 ст. (к а  яўрэйскай мове).

Лытаньне аб дзіцячай жнізе зьяўляец- 
ца зараз вельмі аіктуальным ня толькі 
ва ўмовах БОСР, але і ва ўсім Саюзе.

За апошні час гата пытаньне падыма- 
лася ня раз на старопках нашых газэт і 
часопі'саў, •былі артыкулы і ў «Малад- 
няжу».

«Лнтсратурная Гааета» ўзьняла зараз 
кампанію за савецкую дзіцячую кнігу.

Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва 
абвясьціла, конкурс на лелшую дзіцячую  
юнігу. Як бачым, пытаньне зьяўляецца 
зараз аоабліва баявым, удаірным. Яно і 
зразумела: ва ўмовах пераходнага пэ- 
рыяду, абвостранай кля'савай барацьбы 
пытаньне аб 'камуністычным выхаваньні 
дзяцей зьяўляецца першачарговай, 
асабліва важнай задачай.

Вядома, піто калі мы гаварым аб дзі- 
цячай кнізе, мы маем на ўвазе ня толькі 
літаратуру для дзяцей дашкольнага 
ўзросту, але і шюольнікаў, піонэраў, 
ком'самольцаў і наогул юнацтва.

У рэцэнзуемай намі кніжцы А р ш а н -  
с к а г а маюцца 3 апавяданьні. Першае 
апавяданьне—з жыцьця і барацьбы ка- 
муністьіх і моладзі ў капіталістычных 
краінах—Літве і Польшчы, доугія два 
апавяданьні—успаміны аб удзеле мола- 
д зі ў рэволюцыі 1905 г.

Апавяданьні напісаны ітростай, ма- 
стацкай мовай і чытаюцца з вялікай за- 
цікаўленасьцю. Апавяданьні Аршаіі'мса- 
га трэба ракамэндаваць для чытаньня. 
Яны ўтваріаюць моцнав ўражаньне, вы- 
клікаюць глыбокія эмоцыяльныя пера- 
жываньні і праіся'кнуты рэволюцыйны'М 
зьместам.

Мастацкія малюнкі, якія маюцца ў  
ішізе, В'вльмі ўдалыя.

Я навіат лічыў-бы, што гэтую ікніжку 
ня дірэнна было-б перакласьці на бела- 
рускую і на польокую мовы. Пры тым 
попыце на добрую дзіцячую кніжку, які 
маецца ў  ніас, пераклад гатай кніжкі, па 
маёй думцы, быў-бы вельмі карысны.

Няхай аб гэтым падумаюць.
Н. Кабакоў.
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БССР.

Н А Д  Ч Ы М  П Р А Ц У Ю Ц Ь  Ь Е Л А П П А Ў Ц Ы .
М і к о л а X в о д  'а р о в і  ч эыдае 

асобвай жніжкай у .сэрыіі «мастацкав 
слбва—масам» жніжжу «Баявыя песьмі».

Е. П ф л я ў ім б а ў  ім здае ў  друк кніж- 
ку лірычных всршаў.

Друкуецца збарніж апагшданьняў Сы- 
мона Хурсіжа— «Шляхамі навалыііц».

Прыняты да-др ук у ў  БДВ зборнік 
вершаў Міхася Багуна «Я і мы».

Выходзіць з друку івніжка дзіцячьтх 
аіпавядоньняў С ы м о н а Б а р а н а  в а.

'Белдзяржвыда.вецтва прыняла да дру- 
ку эборнік вершаў маладога поэты А:р- 
кадзя Куляшова «Росквіт зямлі». Збор- 
нік 'будзо друкавацца ў 'сэрыі «Мастац- 
кае слова—масам».

>3араз Куляшоў скончыў шрацу над 
кніжкай воршаў «Зімовыя настроі».

Вышла з друасу ў сэрыі «Мастацкао 
слова— масам» кніжка апавяданьняў М і- 
х а е я  Л ы н ь к о в а  «Гой».

3 ь м і т р о к А с т а п е н к а напісаў 
гістарычную ноэму «Павал Шэршань».

У замежных чэскіх часопісях зьявілі- 
ся 'пераклады некаторых вершаў А р к а -  
д з я  М о р к а ў ж і .

Р ь г г о р  К о б е ц  здаў у Беддзярж- 
выдавецтва драму «Гута» для надружа- 
ваньня яе асобнай кніжкай.

БДВ прыняла да  друку два зборніжі 
вершаў і  казак для дзяцей 3  ь м. А ю т а- 
п е н ж і і  Ю л і я Т а ў  б і н а—«Сны зай- 
ца», «Пра ўдалага Янку».

3 . А іс т ап е н ж а і Ю. Т а ў б і н заіраз 
іірацуюць над леракладам поэмы уюра- 
інскага поэты М. Р ы л ь с к а г а 
«С а ш к  о».

У дзень 11-й гадавіны існаваныія 
БССР Менсжая філія БелАПП’у наладзі- 
ла літаратурігае выступленьн'е на мен- 
скім рабфаку. Чьгталі свае яовыя тво- 
ры: М. Хводаровіч, 10. Таўбін, С. Шуш- 
кевіч, а тажсама члены літаіратурвага 
гуртку пры рйбфажу.

У студзені месяцы г. г. адбылаея ды- 
ездка групы белаппаўцаў у слшіадзе: Га- 
лавача, Фаміна, Александровіча, Даўга- 
польскага, Харыка, Мыльлянсжага і 
М. Чарота.

У смаленсжім Дамо культуры быў аш- 
ладжаяы вяліжі інтэрнацыяігальны літа- 
ратурны вочар для моладзі, д зе  быў 
зроблены даклад аб беларусжай проле- 
тарскай літаратуіры і івЫ'Ступленьне з 
творамі.

Аналёгічны вочар адбыўся ў «Доме 
’іграцасьветы».

Пісьменыгіжі аіаведалі іруднянскую бе- 
ларуокую дз’евяцігадовую школу, дяе 
тавсама адбыўся літаратурны веічар.

У  Б А Б Р У Й С К А Й  ФІЛІі Б елА Л П .

У ліотападзе адбыўся літаратурны ве- 
чар на 'Ст. Асшаівічы (у жлюбе чыгунач- 
ніжаў). У вечары орымалі ўдзіел мала- 
дыя літаратурныя оілы: Кандрат Ула- 
оюк, Цімох ’Крыеько і  Яўхіаі Кохан.

29 юьнежня ў Слуцжш «Домо Культу- 
■ры» быў валадлсаны шьгрокі літаратур- 
ны вечар, ішрьгсшечаны творчаму шляху 
БелАГІП і працы Бабіруйекай філіі. 3  
дакладам выступіў ісябра філіі Барыс 
Міікуліч. Даклад выкліжаў ажыўленыя 
опрэчкі. У мастацкай "частцы выступаліі 
маладыя поэты: Яўхіім Кохан і Цімох 
Крыеько.

Арганізав'аны шараг новых літаратур- 
ных гурткоў: у  Слуцку, Бабруйску, на 
гуце «Кастрычнік» (Сьвіслацкі іраён,).

У першай чвэіртцы 1930 году філія на- 
меціла правесьці шараг літвыступлень- 
няў—у Рагачэве, Жлобіне, Асшавічах, 
’ііа гуце «Каотрычнік».

Барые Мікуліч працуе над цыклам 
апавяД'аньняў «Цагелыш». Ім-жа рых- 
туецца для часопіоі «Маладняж» досьлед 
пра творчаеьць еяброў Бабруйсжа-е 
філіі.

Хвядос Шынклер (Явар) працуо над 
другой часткай сваёй аповесьці «Сонца

Х Р О Н ІК А

пад шпалы». Шэраг яго дробных апавя- 
даньняў будзе друкавацна ў  '«Вясьне».

Сябра яўрэйскае еэжцыі філіі Гарэлік 
працуо яад пеіракладамі творчасьці сяб- 
іроў беларусжае сэкцыі на яўрэйокую 
мо®у.

'Вільгель.м Гаіраўісжі працуо на.д буй- 
ным верша’ваным творам.

У  А Р Ш А Н С К А Й  Ф іЛ і і  Б е л А П П ’у.

У еучаоны .момант у сжладзе філіі на- 
лічваецца сем сяброў: Юрка Гаўрук, 
Язэп Вір, Міхась Ганчарык, Алесь Аляк- 
сеяў, Уладыелаў Прыбыткоўскі, Зьміт- 
рок А’стапенжа і Янка Гоманаў.

Ю. Гаўруж жанчае ап’о'восьць «Абозь- 
нікі» з часоў полЬ'С'кай ажупацыі.

А. Аляк’сеяў працуо над конструкцый- 
пай ’поэмай з часоў оешастопальсжага 
паўетаныш францускіх маракоў.

3  мэтаю больш шырожага разгорт- 
каныія працы—гуртож беларуекае куль- 
туры рэоргагаізаваны ў  гурток пролетар- 
скае культуры з сэкцыямі: беларусжай, 
яўрэйсжай, шольскай і раіеійскай.

У сжладзо беларусжае сэкцыі гуртка 
пролетарісжае культуры працуе Літара- 
турдая студыя.

Оіламі студыі пвражладзона п’ееа 
П. Рамавава «Зеімлятрасеныіс» для паста- 
ноўюі ў  тэатры с.-г. ажадэміі. Тажсама 
перакладаецца шэраг матар’ялаў «Жы- 
вой газэты» для пастановаж драмгуртка 
Акдэміі на воспы. Найбольш выявілі 
сябе студынцы: 10. Вазылонжа, Еф. За- 
лескі, По'Зьняк, Казлоў, Я. Лапцёў. 
М. Оьц'ельманіуж, Ермаковіч і Цытаінкоў.

Організавалася тоы Аотансісім Пэд- 
тэхнікуме студыя БелАПП’у.

А. Аляксеяў напі'саў іас’цэніроўку 
«іКастры’Чгіік», тіабудованую па кіно-ман- 
тажным прынцьгпе. Інсцэніроўка была 
настаўлена ў  дзень дванаццацігодзьдзя 
Кастрычтііжавао рэволюпыі.

У еучаены момант аўтар ’рыхтуе ецэ- 
нары «Кастрычнік» да друку ў парадку 
’выданыш ^матар’ялаў для ’рабочых клкі- 
баў.

Ор'ганам С.-Г. Ак.адэмііі «За пролетар- 
сжія жадры» за'прапатгаваяа А'ршатіокай 
філіі організаваць у газэце літара.тур- 
тгую ста.ронжу, якая будзе выходзіць пад 
рэдакцыяй філіі раз у месяц.

У  ІН Ш Ы Х  А Б ’Я Д Н А Н Ь Н Я Х .

М а к с і м Г а р э ц к і выдае другім 
выданытем сваю кніжжу «На імпэрыялі- 
стыявай вайне».

БДВ падрыхтавала да друку збор 
твораў Ц і ш ж і  Г а р т н а г а .

Друкуецца зборніж воршаў II Глебкі 
«Урачыстыя дні».

Вышла з дружу асобныім выданьнем 
драма 'М. Г р а м ы к і  «Каля тэрасы».

Выходзяць у БДВ ііовыя кніжкі 
Кір а п і  в ы.

Друкуецца кніжжа А. М р ы я—«Запіекі 
Самсона Оамасуя».

Выходзіць зборнік выбраных вершаў 
Я з э п а  П у ш ч ы.

У . С. С. Р.

М. Ц я р э т п  ч а н  ж а надрыхтаваў да 
друку драматычную ііоэму «Парыж і 
Вэроаль» і на гэтую тэму здаў ВУФКУ 
жі'носцэ'нары.

А. Л ю б ч а н ж а выдаў у  БДВ жнігу 
ті'овэль і  аіповесышй «ВОНА».

Вьішла новая аповесьць П. Панча 
«Білнй в’овк».

Ю. Д  о р о 'ш э н 'К а дружу в новую
жтгіжжу вершаў «Стетіова глнбінь». Кніж- 
ку выдае Выдавецтва «Плужаяін».

Вышаў з друку другім івыданытем 
зборттік апавяданьтшў Піліпеякі «Тыся- 
чы ў адзінжах».

У выдаяіьні ДВУ вышаў том поэзіі 
Паўла Тычыны. У томе цанойшыя збоір- 
нгікі «Плуг», «Соняшні жларнотн», «Вітер 
з Украіны» і  неналысіі ш ы х  твораў.

Выдавецтва «Федерацня» ўключыла ў 
овой нлян перакладаў яа раоійсісую мо- 
ву настушныя творы ўнраінекіх нісь- 
меньнікаў: Головко «Трн снн'н», Ірчан— 
«Фільм'іі революціі», Мшшітет-іжо— «Бра- 
•ш», Стефа’ішк—«Кленове лнстя» і Ле- 
дянко «На-гора».

У сьнежні 1929 г. утвчіірылася новая 
ўкраінская літарату.рная організацьш— 
«Аб’яднаяьне студый пір’олетарсікіапа лі- 
таратуірнага фронту». 3 студзеня 1930 г. 
гэта літаіратурная оргаяізацыя будзе  
выдаваць літаратурна-грамадзкі часопіс 
«Пролнтф'рогаг» пад .рэдакцыяй М. Ку- 
лыша, Панча, Масэнжа, Момота і Сэн- 
чатгка.

У часопііое «Молодняк» № 11 за 192У г. 
выдрукаваны зяачныя ўрыўні з артыку- 
лу Мік. Аляхновіча «Творчы шлях Паў- 
ліока Труса», які быў ‘зьмешчаны ў № 9 
тташага часоліоу.

Друкуецца ў ДВУ аповесыть М. Ірча- 
на «Червотіе озеро».

Р. С. Ф . С . Р.

'Пры сЭ'Ерата'рыяце РАПГІ орга.тіізава- 
на сталая тнарада яавуковых .працаўні- 
коў. Нарада будае працаваць пад не- 
пасірэдным кіраўніцтвам сэкратарыяту. 
Галоўная мэта нарады—тэоры.ты’чная 
распрацоўжа проблем тізорчага мэтаду і 
марксыцкага літа'ратуразнаўства.

РАПП організуе выезд оваіх члеяаў з 
навуковымі дажладамі. У першую чаргу 
выяжджатоць т.т. Шор— у Растоў-Дон і 
ГНчужін—у Яраюлаўль. У дапейшым 
мяржіуецца шэраг выездаў у іншыя га- 

рады.
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У лютым мееяцы адбудзецца Маекоў- 
ская абласная конфэранцыя АІШ. У па- 
радку дня конфэ'рэііцьш: даклад члена 
ўраду, даклад т. Фадзеева аб залачах 
літаратуры ў рэковотрукцыйны пэрыяд, 
даклад т. Селіваноўскага аб поэзіі і інпі.

Пры МАПП оргаяізавіана нацыяналь- 
нае бюро, якое будзе кі'раваць работай 
розных (іполвокая, яўрэйская, чуваш- 

сюая, латыская, армянская, літоўская, 
вэнгерская і інш.) сэкцый. Мяркуецца 
скліканьне шырокаіі нарады нацсэкцый, 
■на якой будуць абгавораны ўс-е акту- 
альныя пытаньні іх рабогы.

Спэцыяльны нумар «На лнтературном 
посту» будзе .п'рысьвечаны напыяналь- 
ным літаратурам.

б-га студзеня ў Маскве адбыўся ве- 
чар, ррыісьвечалы ■пяціігадоваму юбілею 
яўрэйскай сэкныі МАПП.

За пяць год сввйго існаваныія сэк- 
цыя правяла значную работу па высоў- 
валыда пісьменыгіцката маладняка, га- 
лоўным чынам з рабоч'ага асяродзьдзя.

Ш эраг п ’ес сяброў сэкцыі (Кушнірова 
«Гірш Лекерт», Вввюркі «Ботвін», Гадзі- 
нэра і інш.) карыстаюцца вялікім пось- 
пехам сярод гледачоў.

У № 21-22 «На лнтсратурном посту» 
зьмешчаны артыкул А. Г. «Тншкян 
кафтан» аб 'беларускім нацьпянал-дэмо- 
кр'атьгзьме.

У сэрыі «Творчество пародов СССР» 
вышла внізкка Тараса Гушчы «На пра- 
сторах лсыцьцяг у періакладзе на расій- 
скую мову.

П. Л  о г  ін  а ў - Л е с ь н я к  вы даеў Вы- 
давеіцтве «Федерацнда раман «Голубой
ДЬПШ'.

Э д  у а р  д Б а гр ы  ц ж і піша верша- 
ваную п’есу пад назвай «Кронштадт». 
Ён-жа падрыхтшваў да друку лругі эбор- 
нік вершаў «Победптелн».

Л у  г а ў с к о й працуе над раманам 
«Онбнрь».

Б. Пастэрнак выдаў кнігу «Поверх 
барьеров».

_С. Кіроанаў вьідае ў 113’е новы збор- 
нік вершаў «Слоао нредоставляется 
Кнрсанову».

Ю ры  Л і б е д з і н с ж і  працуе над 
раманам «Пов'орот».

Л. Леюнаў скончыў роман «Соть», які 
анісвае пабудову папяровага комбінату 
на ноўначы.

А. Жараў выдае кніжку вершаў на 
тэму аб с о іЦ іГя л і с т ы ч н ы м  спабоірніцтве 
«Велнкое состязанне».

У выданьні «Асасіетіа» вышла моно- 
графія Воўкава «Мейерхольд» у двух 
та-мох. Квіжка ахапляе гістоірыю ўсёй 
тэатральнай дзейнас-ьці Мэйерхольда ад 
пачатку яе ў дзевяностых гадох да на-

шых дзён. Аўтар івыкарыстаў апрача 
друкаваных матар’ялаў шмат нявыда- 
'ных дакумантаў.

У канцы 1929 г. сэкцыя літаратуры 
мастацтва і мовы Комакадэміі вьгдалн 
«Ежегодннк лнтературы н нскус'ства на 
1929 г.». Задача штогодішііка—сачыць за 
разьвіцьцём мастацтва, аналізаваць яго 
тэндэнцыі і апрача таго даваць шыро- 
кую 'ін'формацыю па пытаігьнях літара- 
турьг і мастацтва.

У Маокве ўтварылася організацыйнае 
бюро Асоцыяцыі работнікаў дзіцячае 
кнігі. Асоііыяцыя яднае пісьменьнікаў, 
мастакоў, журналістых, бібліотэкара’ў 
і рэдактароў. Работа будзе ісьці ў  сэк- 
цыях з розным вытворчым ухілам. Асо- 
цьтяцыя будзе мець свой друкаваны 
орган-часопіс і, магчыма, газэту.

Выд. «Асасіетіа» выдае вядомыя казкі 
Шахразады «Тысяча н одна ночь». Гэты 
адзіны тоўны пераклад з арабскага 
аўтэнтыку ізыіід-зе ў 8 тамох на нрацягу 
трох год. Выдапыіе вызначаецца над- 
звычайтга мастацкім аіфармлепьяеім.

3 А М Е Ж А М І
НЯМЕЧЧЫНА.

Памёр на 71 тодзе жыцьця вядомы 
нямацжі мастак Г. Ц і г л е._ Цігле пахо- 
дзіў  з рабочае сям’і і ў  сваіх •пворах па- 
казвіаў асыцьцё ігямецкага проліетарыяіу.

Пачала выходзіць іювая ігямецкая ча- 
сопісь «Біе 21пкз кшіе». У часонісі ібя- 
руць удзел  пролеггарскія рэволюцыйныя 
літаратаіры Нямеччыны—1. Бэхэр, К. 
Клебэр і інш.

Вышла кніга фэльетонаў К. Тухаль- 
скага БеііійсЫапсІ, ВеііівсЫапй, ОЬег 
аііев». У кнізе дадзены п,а,мфлет тга. су- 
часяую 'Ня'Меччыну.

А Ў С Т Р Ы Я .

Оамёр славуты ноэта Гуго-фон-Гоф- 
мансталь—адзін з найлепшых ттрадстаў- 
нікоў нэо-;романтызму. Поэта пакінуў 
няскончанай поэму з лсыцьпя польскай 
эміграцыі пасьля паўстаньня 1861 г.

Ф Р А Н Ц Ы Я .

Француская крытычная прэоа аддае 
шмат увагі кніжцы Е. Берля «Сьмерць 
буржуазнай думкі», якую нядаўна вы- 

дала Выдавецтва Граеэт.
Аўтар абвінавачвае сучасных буржу- 

азных пісьм'еньнікаў і філёзофаў у ад- 
сутнаеьці пэўных поглядаў на самыя 
балючыя пытаныгі сучаснага жыцьця.

ІІрэмія францускай Акадэміі за ра- 
ман у 1929 г. прысуджана пісьмеяьніку 
Андрэ Дэмэзону за кнігу пад назвай 
«Кніга пра жывёл, якіх называкшь дзі- 
кімі».



ХРОНІ КА

Крытыжа, аднатоў’ваючы орьсгшаль- 
насьць і таленавітасьць гэтай кнігі, 
зьмеіст яжой с-кладае цікавы ісваласа-блі- 
вы 'Пака.з псыхолёгіі жывёлы, лічыць у 
той-жа час за, Н'Опаіразуыеяьне прысу- 
джэньно 'прэміі за гэту кнілску, якую 
яіяк ясльга назваць іраіганам.

Выдавецтва Франсуа Бэрнар пачало 
вьідаваць поўны збор твораў Эміля Зо- 
дя ў 50 тамох.

Выдавецтва Альбэрт Леві ў Парыжы 
пасьля доўгай падрыхтоўкі прыступіла 
да выданьня вялікага альбому-моногра- 
фіі, яікая прысьвечаяа дасягненьням тэ- 
атру левай формы ўва ўсім сьвеце.

Зпачнао месца ў кніжцы адведзепа 
матар’ялам аб савецкім тэатры. Прад- 
етаўлеяы тэатры Мэйерхольда, Камер- 
ны, ім. Вахтангавіа, Дзяржаўны яўрэй- 
скі, працы Раібіноівіча.

Кніга выходзіць пад рэдакцыяй ма- 
стацкага крытыка—комуністага Лео- 
Мусінака, які наведаў СОСТ у мінулым 
годзе.

У Парыжы Выдавецтваы Андрэ Дэль- 
пэш яядаўна выдана кніжка ад’юніст— 
профэсора унівэрсытэту Рэііэ Мартэля 
«Ьев Ыапстпввев»,

Кніжка знаёміць чытача з гісторыяй, 
гсографіяй, экономіікай і культурай Са- 
всцкай Беларусі. Апошні разьдзел пры- 
сьве'Ч аны  Заходняй Беларусі.

Б Э Л Ь Г ІЯ .

Пачала выходзіць яовая ірэволюцый- 
ная часопісь «Спробы». У часопісі бярэ 
удзел бэльгійская літаратуряая моладзь.

П О Л Ь Ш Ч А .

Вядомы польскі дро'бнабуржуазны 
поэта Т у в і м напісаў верш «Оо ргоаіе^о 
сг1о\тека», падаў яго да друку ў.«Работ- 
нік». Верш той цэчзура 'конфіскавала і 
Мінііс-тэрства Ваеінных спраў разам з 
прокурату.рай перадалі справу ў суд. 
У друку ўзьнялася поле'міка. Тувім на- 
пісаў ліст пра тое, што пя меў на дум- 
ііы  нічога «дрэнінага», пісаўшы гэты 
верш. Нг- зважаючы на гэта, оправа ня 
спыняецца.

Конфіскаваны ўкраінскі рабоча-сялян- 
скі каляпідар «Таварыш», выдадзены Вы- 
даве-цтвам «Кнілсжа».



ПІСЬМЕНЬНІКІ, МАСТАКІ,
П р ы к е ц е  і в ы й а н с іц е  с ш і ш ь н ы  з о н п з  а д  п о к о я ш я  К о с т о ы ч н ік а .

Збаўце дзяцей ад нуднай бескарыснай кніжкі. Дайце дзецям талена 
звала будаўніцтва новага, перашкоды ў гэтым будаўніцтве, якая-б

КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ
Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва і Народны Камісарыят Асьветы 

БССР абвяшчаюць шырокі ўсебеларускі конкурс на лепшую дзіцячую 
кніжку і лепшую дзіцячую п‘есу.

ЗАДАЧЫ КОНКУРСУ
1. Даць пакаленьню Кастры чніка—нашым акцябратам, піанэрам і школьнікам— 

радасную , бадзёрую , таленавітую , высокамастацкую кніжку, якая-б найбо^ьш поуна. 
яскрава і праўдзіва. у даступнай дзіцячаму разуменьню форме, адбівала ідэі каму- 
нізму, паказвала сёньняшні дзень—час непасрэднаіа будауніцтва сацыялізму.

2. Прыцягнуць стары.х, выявіць новыя кадры (з пэдагогаў, настаўнікаў, прале- 
тарскіх студэн таў , пачынаючых поэтаў. ж урналістаў, рабкораў і селькораў, работ- 
н каў дашкольнага выхаван:.ня і г. д.) пісьменьнікаў для ств ірэн ьня беларускай пра- 
летарскай дзіцячай кніжкі.

т э м ы
Прапануем усім жадаючым прыняць у конкурсе ўдзел аўтарам наступныя тэмы 

для распр ацоўк ы х у мастацкай і бэлетрысты чнай форме:
I. Б у д а ў н іц тв а  сац ы ял ізм у ў  Саю зе Саветаў і будучая сусьветная камуна.
2  ̂ Саветы . як форма пралетарскай дыктатуры і як сачая вышэйшая форма

дзярж аўнага ладу з  ус іх  існаваўшых і існуючых.
3. П яцігодка і яе сацыяльнае значэньне. Выкананьне пяцігодкі ў  чатыры гады.
4. Б ел ар усь  ф абры к і за в о д а ў  {ператварэньне Беларусі ў індустрыяльна 

аграрную краіну).
5. Б у д у е ц ц а  кам уністы чная вёска. (Суцэльная калектывізацыя сельскай га- 

спадаркі, сацыяльна-эканамічная перавага буйнай калектыўнай гаспадаркі над дроб- 
най індывідуальнай).

6. Новы кам уністы чны  бы т. (Культурная рэвалюцыя. Як дзеці, выхоўваючыся 
самі ў  нашых школах, піанер-атрадах і г. д , дапамагаюць пралетарскай дзяржаве  
будаваць новае жыцьцё, новыя камуністычныя адносіны паміж людзьмі).

7. Ры сы  н ов ага  чалавека. (Калекты візм. Як у піанэр-атрадзе, у працоўнай 
палітэхнічнай школе, у гурткох і майстэрнях вы растае новы чалавек).

8. К ам уністы чная д зіц я ч ая  арган ізацы я . (Дзеці да паступленьня ў  піанэрскі 
атрад, піанэры ды іх актыўная грамадзка-карысная ра^ота ў атрадзе, розьніца паміж 
неарганізаванымі дзяцьмі і піанэрамі).

П. Ч ы рвоная ар м ія — пільны в артаўн ік  С авецкага С а ю зу  і ўдзе^ьнік сацыя- 
лісты чнага будаўніцтва.

10. С усьветн ая  рэвал ю цы йная б а р а ц ь б а , яе асобныя яскравыя моманты ра- 
нейшых і апош ніх чдсоў.

II . Пралетары ў с іх  к р а ёў , зл уч айц еся! (Баявая міжнагодная салідарнасьць).
12. К лясавая б а р а ц ь б а , як вынік разгорнутага сацыялістычнага будаўніцтва  

(перамога сацыялістычных элем энтаў над капіталістычнымі, адкрытыя і замаскаваныя 
выступленьні клясавага ворага, клясавы вораг у савецкай школе, скарыстаньне во- 
рагам дзяцей у сваіх інтарэвах і г. д.).

13. Р эвал ю ц ы йн ае м ін ул ае Савецкай Беларусі.
14. П анскі ўц іск  працоўнага народу ў  Заходняй Беларусі.
15. П арты занск і р у х  (белапольская акупацыя Беларусі; гэроі-парты заны ).
14. Д з е ц і—ін тэрнац ы ян ал істы я (ачышчэньне дзіцячай псыхікі ад атруты на- 

цыянальнай варожасьці, ш авінізму і г. д.).
17. У дарны я б я зб о ж н ік і (рэлігія, як самае ганебнае з усяго існучага на сьвеце. 

несумяшчальнасьць рэлігіі з сьветапоглядам новага чалавека).
18. Ініцы яты ва кам уністы чнай дзятвы . (Ж аданьне аўладаць навукова-тэхніч- 

нымі ведамі, юныя канструктары, юныя вынаходцы, юныя тэхнікі і г. д.).
19. Сацы ялісты чная п р ам ы сл овасьц ь—асобныя буйчыя фабрыкі і заводы, па- 

будаваныя пры савецкай уладзе.
20. П ры родны я б;ігацьці БССР. (Лес, торф і інш.).
21. П ры родны я б агац ьц і СССР.

ПЭДАГОГІ, ПУБЛІЦЫСТЫЯ!
№і м теш  шва— зрабеце дшуілыяі» кшнш нідша уіцпу Ш ш у ііт .

вітую кніжку, кніжку іскрыстую, якая-б выклікала энтузіазм, пака- 
прымушала дзіця разумець хараство жыцьця, сьмяяцца, цешыцца.

ДЗІІДЯЧУЮ КНІЖКУ
22. Р эал істы чная ф антасты ка сацыялістычнага будаўніцтва (якім будзе выгля- 

даць Савецкі Саю з праз 5-10 год, як мы „заўтрашнія" ня будзем  пазнаваць сябе 
„сёньняшніх").

Можна пісаць і на іншыя тэмы, якія маюць сацыяльнае значаньне.

П Р Э М I I:
1 п р э м і я ................................................................. 1000 руб.
2-4 прэміі ...................................................... па 500 „
3-4 „  „ 250 „
4-6 „  „ 100 „

У се рукапісы прэміяваныя, а такса.ма і тыя, што прэміі не атрымалі, але пры- 
няты БДВ да друку, аплачваюцца павышаным ганарарам: мастацкая проза —120 руб., 
п‘есы — 180 руб. за  друкаваны аркуш (1 а р к у ш — 40000 літар).

УМОВЫ КОНКУРСУ
1. Кожная кніжка нямінуча фармуе пэўным чынам сацыяльную псыхіку дзяцей, 

а таму кожны твор, пасланы на конкурс, павінен мець яскрава выражаную сацыяль- 
ную накіраванасьць, акрэсьленую  сацыяльную мэту.

2. Дзіцячая кніжка павінна быць высока-мастацкі напісана. Яна павінна даваць 
дзецям эмоцыі бадзёрасьці, эмоцыі радаснага ўспрыйманьня сацыяльных працэсаў  
працы, адчуваньне жывой непарыўнай сувязі з  калектывам.

3 Мова дзіцячай кніжкі павінна быць па-мастацкі простай, вобразна чы стай, 
зразумелай мовай, якая навучае дзяііей  лёгка і правільна выказваць свае думкі.

4. Нельга замыкаць дзіцячыя творчыя парываньні ў вузкім коле знаёмы х рэчаў.
! Кожная дзіцччая кніжка павінна мець сваёй задачай пашырыць кругагляд свайго чытача.

5. Ф антасты ка ў дзіцячай кніжцы павінна мець пераваж на рэалістычны ды 
ігравы характар і павінна быць цесна ўвязана з  сацыяльнаю мэтай мастацкага твору.

6. Разьмер дасланай на конкурс дзіцячай кніжкі не павінен перавышаць: ма- 
стацкая проза—6 друк. аркушоў, п‘есы —1 друк. аркуш.

7. Рукапісы могуць быць напісаны на беларускагі, яўрэйскай, польскай, расій- 
скай ды інш. мовах. Апошні тэрмін прысылкі рукапісаў— 1-га жніўня 1830 г.

8. Конкурс б у д зе  закрытым. Гэта значыць, рукапісы тр эба  прысылаць выключна 
пад дэвізамі (уу.оўнымі абазначэньням і—словамі, ска?амі) з  адначасным дадаткам за -  
пячатаных канвэртаў, пад тымі-ж самымі дэвізам і. у якіх хаваецца паведамленьне аб 
прозьвішчы, імені і адрасе аўтара.

Дэвізныя канвэрты прэміяваных твораў ускрываюцца пасьля канчатковай па- 
становы савету  журы аб выніках конкурсу. Дэвізы  ты х твораў, якія прэміі не атры- 
малі, але якія прызнаны годнымі для друку, ускрываюцца па згодзе  аўтара.

9. Рукапісы дасы лаць на адрас: М енск, С авецк ая , 63, БД В , Ю н сэк тар у— з па- 
меткай „На конкурс дзіцячай кніжкі".

САВЕТ ЖУРЫ
Народны поэт Я куб К олас, старшыня Галоўнавукі праф. П анкевіч, старшыня 

Галоўпалітасьветы т. Галавач, т. т. Ц ьвікевіч  (член праўленьня БДВ, заг. выд. аддз.), 
П аваротны  (адк. рэд. ю нсэктару БДВ), Б уклей (ЦБ Ю. П.), Ры він (НКА), Г а р б у з  
(„П іанэр Беларусі"), Г езін  („Юнгер Ленінец"), Я кім овіч (Іскры Ільліча"), А л ек сан др о-  
віч А леся, Янка М аўр, С авёнак П. (настаўнікі і аўтары), Л а б а д а е ў  (АПАД ЦК КПБ). 
П радстаўнікі ад наступны х арганізацый і ўстаноў: БелАНП'у і яго нацыянальных 
сэкцый, „Узвышша", часопісу „Асьвета", Галоўліту і інспэктары дашкольнага і са- 
цыяльнага выхаваньня НКА.

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯ РЖ А Ў Н А Е ВЫ ДАВЕЦ ТВА.

НАРОДНЫ  КАМІСАРЫЯТ АСЬВЕТЫ БССР.



ПРЫМАЕЦЦА ПАДПІСКА на 1930 год
на популярна-навуковы краязнаўчы часопіс

„Наш Край
„Наш
„Наш

„Наш
„Наш
„Наш

Край“
Край“

Край"
Край“
Край"

зьм яш чае арты кулы  поп ул я р н а-н ав ук ов ага  ха- 
рак тару па ў с іх  гал ін ах  к р а я зн а ў ств а  ў  БССР. 
зьмяш чае к іраўнічы я ўк а за н ь н і: анкеты , про- 
грамы, інстр укц ы і і м этоды чны я арты кулы  па 
к р ая зн аўств е.
д а е  на св а іх  стар он к ах  а д б іта к  працы  ў с іх
кр аязн аўчы х орган ізац ы й  БССР.
п авін ен  бы ць у  к ож н ай  ш коле, н ар дом е х а ц е-
чытальні, к л ю бе і б іб л іо тэц ы .
павін ен  бы ць настол ьн ай  кн ігай  к о ж н а га
краязнаўцы .

У ЧАСОПІСЕ ПРЫМАЮЦЬ УДЗЕЛ:
М. Азбукін, Г. Аляксандраў, А. Аніхоўскі. Л. Бабровіч, 3 .  Бядуля,
М. Бялўга, проф. П. Бузук, IV:. Валасевіч, Д. Васілеўскі, і. Віткоўскі, - 
проф. Васількоў, В. Вольскі, М. Грамьжа, М. Гарэцкі, 3 .  Даўгяла,
Ь. Дружчыц, С. Ж ураўскі, М. Зьбіткоўскі, проф. У. М. Ігнатоўскі.
А. Казак.' Кулакоў, А. Квяткоўскі, А. Крукоўскі. М. Касьпяровіч. 
Купрэвіч, М. Ламака, В. Ластоўскі, М. Лур‘е, А. Ляўданскі, д-р Ма- 
гілеўчык, Я М азуркевіч, А. М ікалаеў, С. Мялешка, М. Мялешка, 
Мацьвяёнак, М. Мікіцінскі, Натальлін, С. Нікіфаровіч, А. Нямцоў, 
проф. В. П ераход, проф. У. Гіічэта, Я. Ракаў, Раманчук, В. Самцэвіч, 
проф. П. С алаўёў, Н. Савіч, А. Сянкевіч, А. Сяргеенка, В Скардзіс,
Я. Троська, У. У ладзімераў, проф. У. Фядзюшын, А. Ш ашалевіч.

І. Ш пілеўскі. М. Ш чакаціхін і шмат іншых.

,, „ „ На год . . 4 р. — к. На 3 м-цы . 1 р. 25 к.ІЮВЫ ПаПП ГК ' На 9 мес- • З р .2 5 к .  ; Н а ім е с я ц  — р.50к.тті ІШ Д Ш Ш І. На паўгода 2 р .2 5 к .  ; Падпісыа 3 кожнагв г а ц а
Г а д а іы м  падпісчы кам  в ы д ец ц а  пр эм ія— „К Р А Я З Н А Ў  С Т В  А “—  

зб о р н ік  програм  і інструкц ы й, вы д. ЦБК.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: у Бюро падпіскі Кніга— поштай (Менск, ГІляц
Волі, 5), у рэдакцыі часопісу „Наш К рай“ (Менск. вугал Ленінскай—
Унівэрсытэцкай, 29/35), ува ў с іх  паштовых аддзяленьнях, у раённых і
акруговых краязнаўчых орга’нізацыях і ўва ўс іх  кнігарнях Бел. Д зярж .

Выдав. і інш.

„НАШ КРАН" п р ад аец ц а: у Цэнтральным Бюро К раязнаўства пры Бел.
Акадэміі Навук, ува ў с іх  адцзяленьнях БДВ і ўва ўс іх  аддзяленьнях і 

кнігарнях іншых выдавецтваў.

Выпісваць можна з  Ц. Б. К раязнаўства поўныя комплекты часопісу
„Наш Край" ад 1-га нумару да канца 1929 г. са скідкай для краязнаўчых 

організацый і паасобны х краязнаўцаў— за  13 р уб .

1 ком плект за  1929 г о д —3 р у б . — —

А прача гэтага ў  ЦБК п р адаю ц ц а:
„Працы 1 ^ .себел ар уск ага  К раязнаўчага З ь е з д у * - -5 0  кап.
„П рацы  I I  У себ ел а р у ск а г а  К раязнаўчага З ь е з д у “—50 кап.
А с і п а в і ц к і  р а ё н — першы выпуск—2 р,, другі выпуск—80 к.
К р а я зн а ў ств а . Зборнік. Цана 1 руб.

Краязнаўчым організацыям скідка 25 %.



РАСПАЧАТА ПАДПІСКА НА 1930 г.
ВЫ ЎЖО СПАЗЬНІЛІСЯ ПАДПІСАЦЦА 
НА ПЭДАГОГІ ЧНУЮ Ч А С О П І С Ь

„А С Ь В Е Т А“
ЗАМЕСТ „АСЬВЕТЬГ БУДЗЕ ВЫДАВАЦЦА МАСАВАЯ 
ПЭДАГОГІЧНАЯ I ПОЛІТЫКА-АСЬВЕТНАЯ ЧАСОПІСЬ

КОМУНІСТЫЧНАЕ 
ВЫХАВАНЬНЕ
ЧАСОПІСЬ ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ■  -------- • - • - .......... -

„КО М УН ІСТ Ы ЧН ДЕ В Ы Х б В Д Н Ь В Е "  “ * с Т » “ м ' ч т х а в « “ т у„ р м о ў :

ных мас. жыва адклікаецца на ўсе політычныя, пэдолёга-пэдагогічны я, 
політасьветныя проблемы дню.

ЧАСОПІСЬ . . .  - ... -  --------  — ------- ; ■  =

„КОНУНІСТЫЧНЙЕ В Ы Х Д В Д В Ь Н Е "™ “ Г » і ^ ^ " Г л = е , -
ніка, дашкольніцы.

ЧАСОПІСЬ ■ ■......... ............ .. .■ . ....-■ ------------- :   ■■  ■ -  ■

, .к о н 9 н  і с т ы ч я  д е  в ы х д в л н ы і г  х
так і інш. Саюзных Рэспублік.

У ЧАСОП1СІ= 1 -    —

„КОНУНІСТЫЧНЛЕ ВЫХДВДНЬНЕ" і Г І о Г ' 5 1

удзел усе  настаўнікі і політасьветны я працаўнікі.

УМОВЫ ПАДПІСКІ НА 1930 ГОД
На 1 год (12 н у м а р о ў ) ...................................8 р.

„ паўгода (іі н у м а р о ў і ...................................4  р. 50 к.
„ 3 м-цы (3 нум ары ).......................................2 р. 30 к.

Кошт асобнага н у м а р у ..................................... — 80 к.
Скідка 2Ь% подлуг агалошанай цаны даецца настаўнікам школ, хатнікам  
і інш., якія выпісваюць часопісь за  свой кошт на цэлы год. Раённым уста- 
новам (райінспэкцыя. мясцком) скідка 25% у тым выпадку, калі яны пад- 

пішуцца ня менш. як на 50 экзэмпляраў на цэлы год.
Падпісна прммаецца рэдакцыяй: Менск. Пляц Волі, 23/2, а таксама поштай і 

аддзяленьнямі Белдзяржвыдавецтва.

Усе, х т о  падпісаўся на часопісь „АСЬВЕТА" на 1930 г., будуць атрымлі- 
ваць б ез асобнай даплаты часопісь „КОМУНІСТЫЧНАЕ ВЫХАВАНЬНЕ“.

СЬПЯШАМЦЕСЯ 3 ПАДПІСКАН НА ЧАСОПІСЬ 
„ К О М У Н І С Т Ы Ч Н А Е  В Ы Х А В А Н Ь Н  Е‘*.





ПОДЛІШЙЦЕСЯнаШОг.
Н А Ш Т О М Е С Я Ч Н У Ю  
ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКУЮ. 
ГРАМАДЗКА - ПОЛІТЫЧНУЮ 

ЧАСОШСЬ

„МЙЛДДНЯН“
8-мы ГОД ВЫДАНЬНЯ

Орган Бвдарднай Дсоцыяцыі Оролет рскіх Пісьменьніквў

ПДТРДБУІ8ЦЕ
ва ў с і х  к н іга р н я х  
Белдзяржвыдавецтві, 
у коопэрацыйных кра- 
мах Белкоопсаюзу, ва 
ўсіх газэтных кіёсках

а ч ы т д й ц е

„МАЛАДНЯК"
Цана асобнага нумару 

40 кап.

МІПЗЯНЯЙ'1 зьяўляецца баявой часопісьсю ў барацьбе за пролетар- 
скую літаратуру.

МЙЛДПНЯН“  на сва'х стаР0нках будзе і надалей рашуча праводзіць 
1 *  цьвёрдую пролетарскую лінію ў галіне літаратуры, рашуча

змагацца са ўсялякімі хістаньнамі і ўхіламі, са шкоднымі 
тэндэнцыямі і варожымі праявамі ў літаратуры. 

МІ1І1ШЯК“  У годзе дасьць сваім падпісчыкам лепшыя ўзоры
V.. ,.-. , а .—........ пролетарскай літаратуры (романы, аповесьці, апавяданьні,

поэмы, вершы, драматычныя творы).
МДЛДВНЯН" у 1930 годзе зьмяшчае шэраг артыкулаў па пытаньнях 

Ц І і п р о л е т а р с к а г а  мастацтва і творчых дасягненьнях бела- 
рускай пролетарскай літаратуры, а таксама літаратуры 
братніх рэспублік.

М Й Л Й Я Н Я К * *  У̂Дзе Даваііь аддзел сатыры і гумару (шаржы, пародыі, 
1 , літаратурныя гумарэскі і фэльетоны).
Ц М О Л & О К Я К Ч * '  бУдзе давацда багаты аддзел бібліографіі і хронікі 
7  м  ш  М й  I I і і  _  КуЛЬТурнагажыцьцяяк БССР, гэтакі іншыхрэспублік.

У ЧВЕОПІСІ ЕЯРУЦЬ УДЗЕЛ Л Ч Ш Ь ' Й  ГІЛЫ ПРРЛРТДРСКДЙ ЛІТЙРЙТУРЫ І МЙРКСЬШРЙЙ НРЫ ы к і
У 1930 Г О Д ЗЕ  Ў СКЛАД СУПРАЦОЎНІКАУ УВАХОДЗЯЦЬ:

Александропіч А., Аляхновіч М., Астапснка 3., Арміапскі Б , Бандарыпа 3., Барашка І.і., 
Баранаў С.,Бобрык Я., Броўка П., Будзшскі С., Бузук П. проф., Бухаркін У., Бядуля 3., 
Быкавед Ы. (Харкаў), Бэндэ Л., ВазёрныЯ., Кансоўскі, Вечар А., Васілевіч Я., Васі- 
леўскі Д., Вішнеўская Н., Галавач П., Гародпя А., Гарэцкі М., Гаўрук 10., Губарэвіч В., 
Гурло А., Гурскі І„ Дунец, Друскоўскі. Дыла Я., Ефіііаў II. проф.. (Смаленск), Жылу- 
новіч 3. (Ц. Гартны), Замбржыцкі С., Звопак Ал., Івашын Я., Ігнатоўскі Ўс. проф., 
Кавал. В., Капакоцін 0., Карак Ул. (Харкаў), Касі.пяровіч М., Ковалэнко Б. (Кіёў), 
Колас Я., Кулік I. (Харкаў), Купала Я., Кучар Ал„ Ліманоўскі Я., Ліхадзіоўскі С., 
Лыпькоў М., Лявонны 10., Мазуркевіч Я., Маракоў В., Масэнко Т. (Харпаў), Мікі- 
тэііка 1. (Харкаў), МікулічБ., Моркаўка А., Мур шка Р., ІІекрагпэвіч Ал., Нікановіч М., 
Номапскі Я., Іілаўнік I., Пракуннс А. Бр. (Масква), Прыбыткоўскі Ў., Пфляўмбаўм Е., 
Салагуб А., Селіванаўскі А. (Масква), Скрыгап (Відук Я.), Сутырын В. (Масква), Ста- 
шэўскі В., Сянькевіч А., СякерскаяЯ., Таўбін 10., ТраоцкіА., ТуміловічЯ., Усэнка П. 
(Харкаў), Фамін С., Хадыка Ул., Хадкевіч Т., Харык I., Хведаровіч М., Хурсік С.̂  

Чарот М., Чарвякоў Ал., Шушкевіч С., Шчакаціхін М. ды іпш.

Кожная партыйная і й ййн іімй іі ічэйка, р ю & -  
кая бібліетэкэ, нырвоны і р ш  ф аіры кі і завіау, 
нардом, хата-чьпальня, школо, літгуртіж— павіняы 
ныпісаць часопісь , . М Ш Р Г .

Раіочы , селвнін, насіаўнік. студзнт, к в ш ы , хто 
цікавіцца нытаньнямі я іп р іт у р ы  і м аст іц т іа , вы - 
нісванце I чытайце часопісь „ІЙЛЙД1ЯК“ .

У 1930 годзе часопісь ® ц і  выходзіць рэгулярна 
к ш ы  месяц на I I  аркушах.
Падпіску_ можна пасылаць у

УМОВЫ ЛАДПІСКІ:
на годі на 6 м. |на 3 м. на ! м.

2 р у і. І р . і і . ' 90 кап. 130 нап.
Падпіска прымаецца: ва ўсіх па- 
іптовых аддзялоньпях, агепцтвах, ва 
ўсіх кнігарнях Белдзяржвыдавецтва, 
усімі аддзяленьнямі „Правда.6* і 
спэцыялышмі ўпаўпаважан. Выд. 

„Чырвоная Зьмепа".

Выд-ва „ Ч ы р в о н а я  З ь м е н а “ па адрасу: 
Менск, Комсамольская, 25, альбо непасрэдна на адрас рэдакцыі: Менск, 
Савецкая, 68, „Дом п і с ь м е н ь н і к а “, рэдакцыі „Маладняк*—тэл. №  877.


