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ЦЭГЛА ЗЬВІНІЦЬ

Ня гліну—зацірку машына давала.
На якасьць плявалі—каб больш зрабіць.. 
За гэткую справу—караць мала.
За гэткуіо справу трэба біць!..*

Раптам падняўся грузчык Арцём—
Твар закапцеўшы ад цэглы:
,Ігналева праўда! 3  гэткім сьмяпьцём,
Далёка, браткі, не паедзем".

Але, не Пяпер, аб гэтым рэч.
У паветках мы маем сырэц.
У выпалцы цэглы віноўна печ—
Ня толькі адзін фармавец!

Каб ня крычаць! На вецер! Дарма!
Выгрузку бяруцца перагнаць 
Грузчыкі новай брыгады ўдарнай!
Самому чорту хвост заламаць.

I толькі па клетках гудок разануў 
Водгульлем разнагалосым.
„Пасталы" шлёпаюць зноў на гану, 
Гліну з пяском разносяць

Лямка на плечы крыжам лягла,
Грузчыка ў крук сагінае,
Шыны-ганы— паласатая гладзь —
Зьвіняць неўгамонным маем!

Цэгла шуршыць у шурпатых руках, 
Ш аркае „лапкамі" садчык—
„Эй, не мяшай! А то па зубах 
Ураз атрымаеш здачы“.

Кожны гагоў разарвацца 
Ўрыўкамі палкіх слоў:
„Шыбер... націсьнем... братцы...
Шыбер... каб быу гатоў...“

і дзень ухапіўся за дзень;
Сёньня мацней як учора—
I сходзіць з твару грузчыка цень,
А цэгла зьвініць-гаворыць:

Аб тым, што цагельні пеніць жыцьцём!
1 модна зраслося з рэйкай кола.
Што ў шэрагу першых, ня толькі Арцём!—
У  шэрагу першых шмат Міколаў!
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4  СУДНІКОВІЧ

1. Г о ф м а н к а —печ для выпалкі цэглы.
2. Ф у р т а —дзьверы ў печы.

3. Г ан ы —рэйкі, або дошкі для тачак.

4. С ад кг’-насадж ваньне цэглы ў печы,
5. П а с т а л ы —лапці скураныя.

6. „ Л а п к і“—рукавічкі ў  садчыка.

7. Ш ы б ер  —папяровая перагародка паміж цэглы

ІЭЗО г. Ленінград.
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Валеры Маракоў

* **

М іхасю  Лыкькову
„Ш ануй, мой голуо, маладосьць", 
Ты мае сказаў у змроку сінім...
3  нас коншы брат і кожны госьць 
Залітай зорамі даліны...

Дык пройдзем хораша па ёй 
Д арогай чэснай і шырокай,
Каб сонца новага прыбой 
Адчуць і шчыра і глыбока...

Віхор хай пройдзе над зямлёй 
І скалане яе, старую.
Мы знаем ўсё: дабро і зло,
I мы, быць можа, усім даруем.

Але, зьнікаючы ў туман,
Мы з кожным годам усё нэрвовей 
Ў душы сьмяемся з даўніх ран 
1 спатыкаем сотні новых.

Сябе ня ўмелі зьберагчы, 
і зьберагчы ня ўмелі на'с.
{ пра юнацтва ты маўчьі,
Маўчы, прашу, Міхась.

Бо сэрца вырвецца з грўдзей 
I ўзварухне зямную кулю.
Няхай, хго сёньня маладзей,
Сваё юнацтва к сэрцу туліць,

А я гляджу вось на цябе,
1 мне здаецца ўсё упарцей,
Што ты жыцьцё з агнём прабег, 
Каб сеньня стаць на варце.

3 1



ВАЛЕРЫ МАРАКОЎ

Бо ты прайшоў вялікі шлях,
I бачыш, срэбра голаў кратае. 
Ты ведаў усё: і сум і жах,
1 маладосьць твая багатая,

Ну дык навошта шкадаваць 
Яе такую ў змроку сінім,
Калі так многа можна даць 
Сеаёй і клясе і айчыне?
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І арас

м а і х  а д н а г о д к а ў

У бурах ня згубіўшы сваіх сіл, 
нясем з сабой энэргію і волю.
Нас жорсткі лёс яшчэ 
не падкасіў 
і не асеў на плечы

цяжкай больлю.
Калі Кастрычнік заклікам трубіў 
і чуліся асеньніх дзён узрывы, 
мы, нюхаючы порах барацьбы, 
як птушаняты, 
распраўлялі крыльле.

I бачылі, як плыў агнём струмень, 
і слухалі, калі зямля дрыжэла. 
Ніводзін з нас тады яшчэ ня меў 
і па дзесятку год 
ад нараджэньня.

Нарэшце вырасьлі, /Ііхой хадой 
выходзім, I запал, 
як рань, іскрыцца.
Як песьня баявая, маладосьць 
плюскоча моцнай 
гворчаю крыніцай.

І дышам мы ня змрочнаю жальбой, 
а дымам працы дружнай, неапетай. 
Вазьмі-ж нас, партыя,
1 павядзі з сабой
шляхамі пераможнымі да мэты!

Хіба-ж ня ведаем, як вораг наш 
рыхтуе зноў

драпежніцкія зграі, . 
жадаючы, каб злы, 
сьмяротны марш 
гарматы над Саветамі зайгралі



ТАРАС ХЛДКЕВІЧ

Праз ш ходнікаў I агентаў сваіх 
капае яму нашаму будынку, 
чакаючьіі каб сьветлых дзён страі 
ахуталіся полымем і дымам.

Але наш сьцяг красуецца ярчэй, 
варожым спробам 
не знайсьці ратунку.
Рэспубліка іх заўжды абсячэ 
рукою пролетарскай дыктатуры.

Калі-ж змаганьня
заклік прагрыміць, 

пакінуўшы плугі, 
станкі, варштаты, 
ня сьведкамі ўжо будзем мы, 
а непасрэднымі барацьбітамі.

Падрыхтаваўшы першы свой набой, 
мы крыкнем над прасьцягамі 
плянэты:
Вазьмі нас, партыя,
і павядзі з сабой
шляхамі пераможнымі да й э т ы !

20-га студзеня 1931 г.
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ііандрат Уласюк (Антановіч)

В ы л у ч э к е ц
(,апавяданьне)

1

Дзьме сьцюдзёны ўсходні вецер. Хвалі сьнегу гоніць, мяце перад 
сабою. Ён панамятаў вялікія, шчыльныя горы яго. Пазасыпаў стан- 
цыйныя калеі і ўсе сьцежкі-дарожкі. На стромкіх парасонах-хвойках, 
што стаяць нахохліўшыся, пад цяжарам сьнегу пазьвісала гальлё.

Яўхім Сьцяпанавіч праз кожныя дзесяць хвілін з запаленым ліх- 
таром выбягае з конторы дзяжурнага па станцыі. Ён мружыць вочы> 
углядаецца ў вячэрнюю цемру, ці ня відно цягніка?..

Няма цягніка. Ня відно яго зыркіх шкляных вачэй. Толькі вецер- 
свавольнік сьвішча, кружыць, б‘е па твары жменямі жорсткага, сухога 
сьнегу, ды ў дапамогу ветру голасна гудуць, зьвіняць, разьліваюцца 
на ўсялякія лады тэлеграфныя драты.

Яўхім Сьцяпанавіч зноў падаўся ў пакой дзяжурнага па станцыі.
— Ты, Купрыян, ідзі і чакай,—зьвярнуўся Яўхім Сьцяпанавіч да 

стрэлачніка;
— Толькі глядзі, стрэлкі і краставіны добра пачысьці, а то так 

засыпала сьнегам, што паравоз можа сыйсьці з рэек.
Стрэлачнік Купрыян, наставіўшы каўнер кажуха. на голаву ўзь- 

дзеў башлык і ў вялікіх валёнках з мятлою і драўлянаю лапатай, 
капаючыся сьнегам, паклыпаў туды, адкуль павінен быў прысьці 
цягнік.

Яўхім Сьцяпанавіч непакоіцца, звоніць па тэлефону на суседнюю 
станцыю, пытае:

— Д зе цягнік?.. 20 хвілін ужо спазьняецца на перагоне...
Але адчыніліся дзьверы, у контору дзяжурнага па станцыі ўвай- 

шла жонка Яўхіма Сьцяпанавіча, а разам з ёю з парывам ветру ў 
адкрытыя дзьверы аднекуль дайшоў слабы гудок паравоза.

Яўхім Сьцяпанавіч зноў узяў ліхтар і пуцёўку цягніка і вышаў 
на пляцформу.

Цьмяна сьвяцілі, мігалі шкляныя вочы—паравозныя ліхтары. 
Чмыхаў, сіпеў паравоз. Моцна скрыгацелі колы. Рыпеў на рэйках сьнег.

Яўхім Сьцяпанавіч сунуў пуцёўку на хаду цягніка ў руку чор- 
нага, як вугаль. машыніста. Махнуў ліхтаром.
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ЮШДРАТ УЛАСЮК (АНТАНОВІЧ)

Хрыпата сьвіснуў паравоз, рэха падхапіў вецер іі панёе кудьгсьці 
ў начны прастор разам са сьнегам,

І зноў на станцыі стала ціха.
Яўхім Сьцяпанавіч замкнуў контору, сунуў ключ у кішэню 1 з 

жонкаю разам пайшоў дамоў.
Пыхцеў, выпускаў пярсьцёнкі пары на стале вялікі чысты 

мядзяны самавар. У вялікай групцы, патрэскваючы, ясна гарэлі дровы.
— Кыска (так звала жонка Я>хіма Сьцяпанавіча), як сумна тутака 

лімою. Яшчэ ўлетку сяк-так, хаця і адарваны ад людзей, затое наво- 
кал цябе прырода, а цяпер я ня ведаю, ці хопіць у мяне сілы, каб 
праседзець тут цалюсенькую зіму.

Яўхім Сьцяпанавіч зрабіў папяросу, падышоў да грубкі, сеў на 
маленькі мяккі зэдлік і ад вугалька прыкурыў.

— Галачка, пачакай, усяму будзе свой час... Гэта-ж толькі пер- 
шая зіма. Ня ўсё-ж мы будама тутака... Ты ўспомні, як ты калісь 
хацела, каб я быў дзяжурным па станцыі, як табе не хацелася быць 
жонкаю тэлеграфіста і жыць на вялікай станцыі, карыстацца ўсяля. 
кімі выгодамі, хадзіць у тэатр, кіко. Ну, а цяпер-жа я ўжо началь- 
нік станцыі, чаго табе больш трэба?

— Начальнік. начальнік... То было калісьці... Што з гэтага, што 
гы начальнік, калі цябе загналі ў  нейкую глуш, нетру, дзе няма лю- 
дзей, дзе толькі адны ваўкі. Лепш было-б, каб ты быў зноў тэлегра- 
фістам, але каб жыць, як людзі, а то...

— Галачка, колькі разоў я гэтае ад цябе чую... Ну, ну, ня буду, 
толькі ня плач... Ось пачакай, паеду ў кіраўніцтва, мо' дзядзька што 
дапаможа...

— Міленькі Кыска, едзь, далібог едзь... Як я буду рада...
Памірыліся, папілі гарбаты. Галачка прыбрала ўсё са стала, і

гады абое селі гуляць у карты, у падкіднога.
і гэтак праходзіла дзень за днём.
Гэта была і ўся праца Яўхіма Сьцяпанавіча Кузьміна на станцыі.

* **

Пачарнелі палі. Пад пллкімі праменямі веснавога сонца ня вы- 
трымаў, здаўся нарэшцэ лёд на рацэ.

Бурным струменем імчалася вада. Хвалі захлёбваліся пенаю, 
нраз купы крыг беглі далей. У голым лесе цілікалі—-віталі вясну— 
птушкі. Побач монотонна гулі правады, і калі-ні-калі ўздрыгвалі на 
чыгунцы рэйкі.

ішла вясна. А разам з ёю імчаліся, ляцелі ва ўсе куткі чыгункі 
не цягнікі, не тэлеграмы па тэлеграфных дратох, а чуткі аб рэорга- 
нізацыі кіруючых органаў на чыгунцы.



ВЫЛУЧЭНЕЦ

Вось гэтыя самыя веснавыя чуткі дайшлі і да вузлавой стаяцы? 
Запольле.

Але чуткі чуткамі. Ня кожны чыгуначнік спачатку даваў ім 
веры.

...— Плявузгаюць, няхай сабе плявузгаюць... Ці-ж гэта льга, каб 
цэлай станцыяй, як, напрыклад, Запольле, кіраваў толькі адзін началь- 
нік станцыі? Ды не, гэта немагчыма... Гэта няйначай як хлусьня, бо 
спакон веку, як толькі нарадзілася чыгунка, кожная служба мела і 
мае свайго начальніка, а то на табе...

— Вось скажам-такі пра наша Запольле, станцыя ня вельмі каб 
была вялікай, а прынамсі ёсьць тры начальнікі вучасткаў, начальнік 
станцыі 1 ў кожнага ў іх памочнікі.

! для ўсіх хапае працы. Скажам, у распараджэньні начальніка 
дэпо— паравозы, вагоны, машыністы, качагары, змазчыкі, праваднікі, 
сьлесары і іншыя. Начальнік станцыі распараджаецца стрэлачнікамі, 
кондуктарамі, сцэпшчыкамі, саставіцелямі. Служба шляху ведае ўсімі 
будынкамі, стрэлкамі і наогул палатном чыгункі. Ось ужо нашто 
маленькая служба сувязі—тэлеграф у,'а  і то мае свайго начальніка 
вучастку.

— А то выдумалі, на ўсю станцыю адзін начальнік... хто гэта бачыў, 
ці калі чуў? Не, гэта проста нейкая нясуразіца, брахня.

Так гаварылі, тлумачылі ўсе, пачынаючы ад стрэлачніка і кан- 
чаючы машыністам ці тэлеграфістам.

Але больш усяго гэтае пытаньне займала службу цягі—дэпаві- 
коў, бо іхняя служба лічылася найбольшая. Склад яе быў выключна 
а рабочых. І служба цягі заўжды брала ва ўсім верх над іншымі 
службамі. Яна была накшталт правадыра ў другіх служб.

— Дык як-жа можа быць, каб над імі, цягавікамі, быўначальнікам 
начальнік станцыі, нецягавік, дзе самая моц, самы найбольшы і галоў- 
нейшы нэрв чыгункі—паравозы? Што ён разумее ў цягавай справе?

— А калі ўжо чуткі спраўдзяцца і на тое пойдзе, дык ужо пага- 
ворыы, і шго-б там ні было, а начальнікам будзе хтосьці са службы 
цягі...

Думалі, гаварылі, тлумачылі ўсе. Гаварылі дома, на службе. Га- 
варылі і ў час адпачынку. Ды, акрамя гэ ага, кожны стараўся што- 
кольвеч дадаць сам з сзайго боку да чутак. Перакласьці чутае ў 
іншай форме і сэнсе, каб яно выглядзела гладзейшым і цікавейшым.

1 гэтак было, покуль аднойчы з паштовым цягніком на імя ўсіх 
начальнікаў служб ня прышоў загад па Н-скай чыгунцы, дзе раней’ 
шыя чуткі спраўдзіліся.

Загад прапанаваў тэрмінова аогаварыць пытаньне рэорганізацыі 
ча агульных сходах, на вытворчых нарадаі, сярод шырокагл кола
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рабочых і служачых. Разам з гэтым абгаварыць пытаньне аб канды* 
датурах на пасады начальнікаў станцый, аб належнай падрыхтоўцы 
гэтых кандыдатур.

А чутка аб атрыманым загадзе маланкай абляцела станцыю. 
Загаварылі яшчэ больш. Толькі начальнікі вучасткаў не гаварылі. 
Яны толькі думалі, бо тутака вырашаўся іхні лёс, лёс іхняй будучыны:

„Пашлюць кудысьці, сарвуць з наседжанага месца, а тамака?“...
I гэтае „тамака“ здавалася кожнаму з іх страшным і боязкім.

* **

Яўхім Сьцяпанавіч Кузьмін начальнік малады. Ня такяш ч эд аўн о  
быў тэлеграфістам. Але здаў экзамэн на памочніка і, дзякуючы сувя- 
зям у кіраўніцтве чыгункі, дзякуючы дзядзьку, атрымаў адразу павы- 
шэньне ў начальнікі, толькі не на станцыю галоўнай магістралі, а на 
станцыю маленькае чыгуначнае галіны.

— Але ўсё-ткі начальнік станцыі,—думаў Кузьмін.
Надыходзіла вясна. Яўхім Сьцяпанавіч некалькі разоў ужо езь- 

дзіў у кіраўніцтва. Некалькі заяў з просьбай аб пераводзе заставіў 
тамака.

Усё абяцаюць...
Абяцанка-цацанка, а... гэтую пагаворку добра ведаў Яўхім Сьця- 

панавіч, і ўсе надзеі аб пераводзе, аб пасадзе начальніка на вялікай, 
станцыі неяк паволі гасьлі, зьнікалі, дзесьці губляліся.

Толькі Галачка жыла яшчэ надзеяй, ня губляла яе. Яна марыла 
аб кіно, тэатрах, сукенках і іншым...

А вясна ішла. Сыходзіў сьнег. Набракалі на дрэвах пупышкі. 
Бадзёра таўкліся камары. Залатыя прамені сонца, што кагадзе сха- 
валася за кругавід, праз вакно залацілі закураныя пылам сьцены, 
печку ў конторы дзяжурнага па станцыі. Хутка, але глуха цокаў 
тэлеграфны апарат: нібы і ён адчуваў прыход вясны.

Яўхім Сьцяпанавіч сядзіць ля апарату, выпускае тэлеграфную 
істужку і прымае тэлеграмы. Ён ня прымае іх, як звычайна на блянк, 
а толькі чытае. Усялякія распараджэньні па чыгунцы яго ня цікавяць, 
абыйдзецца і бяз іх, абы толькі прачытаць...

Але адразу затрымцела моцна сэрца, на вочы, мэрам, набеглі 
сьлёзы. вочы ўпіліся ў тэлеграфную істужку, а самому ня верыцца.

ДС *) Усольле Кузьмін для карысьці службы перамяшчаецца на 
пасаду ДС Запольле. Выкананьне з атрыманьнем тэлеграмы . . . .

') Умоўны адрас: начальнін станцыі да рэорганіаацыі
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*  **

Радасьці ня было канца. Зьмяніць маленькую адарваную ад лю- 
дзей, закінутую дзесьці сярод лясоў і балот на чыгуначнай галіне 
станцыю, дзе цягнікі бываюць рэдкім зьявішчам, дзе ўсяго служачых 
4-5 чалавек, на такую станцыю, як, прынамсі, Запольле, сапраўды 
было вялікім шчасьцем. 1 прыходзілася гэтаму шчасьцю толькі рада- 
вацца, трымацца аберуч за яго, бо лёс ня кожнаму так усьміхнецца.

Сям'я і рэчы пагружаны ў вагон. Вагон чакае звароту цягніка. 
Яўхім Сьцяпанавіч апошні дзень сядзіць у сваім габінэце: перадае 
справы новаму свайму намесьніку.

А думкі вярзуцца, наматваюцца роўнымі пасмамі на клубок 
вялікі, вялікі...

Мэрам ён прыехаў у Запольле. Прыняў станцыю... Робіць абы- 
ход, аглядае яе. Знаёміцца з распалажэньнем калей. Памочнікі яго 
на цыпачках Ідуць за ім, кожны з іх стараецца даць свае тлумачэньні...

Стрэлачнікі зьнімаюць шапкі, ветліва вітаюцца... А ён нібы ня 
чуе ног, не зварочвае на іх аніякай увагі, ідзе далей...

— Здаецца, і ўсё будзе?—запьітаў намесьнік Яўхіма Сьцяпана- 
віча, бачачы, што ён аб нечым задумаўся.

— Ага... Здаецца усё ўжо... А ведаеце, ад гэтай турбаніны 
нешта галава разбалелася...

Вышаў з конторы Яўхім Сьцяпанавіч. Галава кружыцца, на сэрцы 
так лёгка, лёгка...

А думкі нібы ў карагодзе. Самае галоўнае, з першых дзён паста- 
віць сябе як с ь л е д . Паказаць, што я начальнік... Каб кожны знаў 
свае абавязкі 1 выконваў іх... Заваяваць аўторытэт, а там усё само 
пойдзе... А мая справа—толькі наглядаць. Ня буду-ж я сам працаваць, 
як прынамсі тутака? I не даваць нікому патолі, каб служачыя адчу- 
валі, што над імі ёсьць начальнік...

Белыя густыя хмаркі паказаліся па-над лесам. Чутна стала, як 
на пад'ёме застагнаў цягнік.

Падняў уверх крыло сэмафор. Стрэлачнік зайграў у ражок.
Цягнік падыходзіў да сэмафору. Усе служачыя,—а іх было: адзін 

памочнік, тры стрэлачнікі,—з сем'ямі вышлі па прызвычаенасьці су- 
стрэць цягнік I правесьці свайго начальніка.

Прычапілі вагон. Апошнія разьвітаньні.
Яўхім Сьцяпанавіч неяк нясьмела ці з няпрывычкі падае ўсім 

руку Пры датыркненьні да чужой рукі ёк хутка сваю адрывае, 
падае другому, трэцяму...

— Дык вы ўжо не ўспамінайце мяне, як кажуць.ліхам. Мо', чы\: 
калі каго і скрыўдзіў, дык забудамся.

— ЦІ вартз аб гэтым. начальнік.
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— Яно-ж так, усё-ткі вы былі яашым начальнікам, а мы што, і 
калі што якое...

Вы ўжо, Яўхім Сьцяпанавіч, не запамятайце і аб нас тамака 
^ Запольлі, мо‘ і нас адсюль якім чынам вызваліце,—падаючы руку, 
прасіў яго памочнік.

— Ды ўжо-ж, пахлапачу... свая-ж кашуля бліжэй да цела, так і 
го: свае служачыя, каму нікалі што якое, дык канешне.

Гульліва сьвіснуў паравоз. Рыпнулі колы. Бразгнулі талеркі— 
буфэры. •

Яўхім Сьцяпанавіч з жонкаю павысоўвалі галовы ў дзьверы , 
^ахаюць белымі насоўкамі. Ім у сьлед са станцыі махаюць рукамі.

Але ў кожнага з іх сядзіць на языку і хоча ўспархнуць птуш- 
кай аднолькавая думка:

— Спадзявайся... Не забудзе... Ня ўсе могуць быць такімі лісь- 
лівымі падлізамі, як ён... Не ва ўсіх аднолькавы лёс...

Мінуліся стрэлкі, сэмафор, мост. Уздагон цягніку мэрам бе.гл» 
-элеграфныя слупы, дрэвы, сонца...

Яўхім Сьцяпанавіч сеў у крэсла каля адкрытых ]дзьвярэй, вочы 
яго блукалі дзесьці ў даляглядзе...

Так... Думкі, лятуценьні мае, нарэшце, усё-ткі збыліся...

II

— Таварыш начальнік, дадзеную вамі мне вымову я не заслу- 
жыў. Стрэлкі ў  мяне былі ўсе замкнёны, акрамя аднэй, што супроць 
лазьні, дзе замок даўно ўжо сапсаваны, і яе ніхто не замыкае.

— Таварыш Суравец, вымову ты заслужыў. 3  вамі інакш пасту- 
паць нельга. Гэта к лепшаму, бо на другі раз будзеш ведаць, што і 
як у цябе. Ідзі 1 супакойся. Калі я кажу, так павінна і быць.

— Як супакоіцца, таварыш  начальнік, калі няма ведама за што я, 
ды і ня толькі я, а і іншыя атрымалі вымовы. Я буду скрадзіцца ў 
РКК *), каб гэтае пытаньне разгледзелі.

Стрэлачнік выйшаў. Дзьверы моцна зачыніліся.
— Усякі дурань лезе і адрывае ад працы. Не заслужыў... Пача- 

кай, другі раз больш заслужыш. Занадта сталі разумнымі. Пачулі 
патачку. Вось і працуй туті Дай сваячасова адказ на паперы...

У гэты час у габінэт Яўхіма Сьцяпанавіча ўвайш оў старшыня 
мясцкому.

— Слухай, таварыш Кузьмін, так далей ня можа быць. Хаця 
гзта і не мае функцыі, але, як профэсіянальная адзінка, я рэагую: за  
впошні час, а мгнавіга за час твайго прыезду, у  нас на станцыі ро- 
біцца нешта нядобра. Цягнікі форміруюцца абыяк. Яны адыходзяць

• Рас!»д*чш»-конфліктядп коміая
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са станцыі з вялікім спазьненьнем. Пагрузка значна ўпала. Манэў- 
ровы паравоз ня ўсе 24 гадзіны нагружаны працаю. Пры цяперашнім 
недахопе апалу дарэмная трата яго ёсьць шкодніцтва. Работу манэў- 
ровага паравоза можна было-б паменшыць да мінімуму. У зьменах 
стрэлачнікаў наглядаюцца п'янкі... А вынікі гэтаму—адсутнасьць 
гаспадарчага вока. Ты паклаўся на памочнікаў, а сам з габінэту або 
з дому баішся паказацца.

— Няўжо ты думаеш, у мянестолькі працы, як у  цябе?Па-твойму, 
я тутака вось так і сяджу, не працую?—узнэрвавана падскочыў на 
крэсьле за сталом Яўхім Сьцяпанавіч.

— Ніхто гэтага ня кажа. П рацаваць—працуеш, але ня так, як 
трэ‘. Трэба больш цікавіцца працай станцыі, чымся гэтымі паперкамі. 
3  наперкамі контора разьбярэцца, а табе трэба акунуцца з галавою 
ў работу станцыі, правільна кіраваць ёю. Т рэ‘ быць масавіком, а не 
хавацца ў габінэце ад масы. Вымовамі. брат, ня зрухнеш з месца 
працы... Вось ты ўжо тутака некалькі месяцаў, а ці быў ты хаця раз 
у мясцкоме? Не. Ці быў ты ў дэпо? Не,

— Дэпо? Чаго я там ня бачыў? Там ёсьць начальнік дэпо, гэта 
не мае функцыі.

— От і няпраўду кажаш. Начальнік станцыі павінен усюды быць. 
Йн павінен ведаць, як ідзе праца, а грош цана габінэтнаму на- 
чальніку, што праз пальцы глядзіць на ўсю працу станцыі. Чытаў 
загад аб рэорганізацыі? Май на ўвазе: сучаснае становішча станцыі 
для цябе мінус. Ну, мне пара ісьці, мяне чакаюць, зайдзі як-небудзь 
у мясцком, тамака больш пагутарым.

Калі крокі старшыні мясцкому ня сталі чутны, Яўхім Сьцяпана- 
віч нэрвова закурыў папяросу 1 падышоў да вакна.

—  У, гадаўё... Набрахалі ўжо... Пачакайце! Грош цана... А цікава, 
якая для цябе цана? І што ты ў гэтым разумееш? М асавік... Ш кода, 
што ня іду да цябе раіцца, як і што рабіць... Хамы...

Быў час абеду. На дварэ грэла сонца. Падыхаў цёплы паўднёвы 
вецер, ён свавольна шамятаў, гуляў на сьцяне з афішаю кіно.

« *

— Цяга выйграла! Цяга ўзяла верх! Начальнік станцыі рабочы  
цягавік!

— Ды інакш і не магло быць...
— О то, я разумею, будзе начальнік, прынамсі з рабочых, кому- 

ніст. Ужо ня зробіць аніякага ўхілу, не раўня Кузьміну.
— А бачылі, як адчуваў Кузьмін сябе ўчора на нарадзе, калі 

крылі за работу. От, браткі, любатз было наглядаць за ім збоку: то 
бялеў то чырванеў...

4 1
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- -  Ён, бедны, сядзеў, як т  іголках, -  ак гаварылі назаўтра, 
пасьля вытворчай нарады рабочыя-дэпавікі.

У дэпо ўвайшоў новы начальнік станцыі, вылучэнец-машыніст 
Несьцераў.

— Здаровы, хлопцы. Аб чым гэта ў вас ідзе дыскусія?
— А тах сабе...
— ГТра цябе гаворым.
— Цяпер ты, дзядзька Платон, толькі не капыль носу, глядзі 

не падкачай. Ня ткні тварам у гразь цягу. Недарма ўся станцыя і 
бюро партколектыву на цябе паклаліся і вылучылі на такую адказ* 
ную пасаду...

— Ды ўжо буду старацца, толькі вы-ж мяне ня цурайцеся, 
дапамагайце...

—  Мы-та падтрымаем...
— Ты-ж бы, дзядзька Платон, схадзіў у лазьню, змыў вугаль 1 

мазуту, а то ня будзеш падобны на начальніка.
—  А і праўду кажаце, трэ‘ схадзіць, а то і сапраўды, які я на- 

чальнік, калі рукі закарэлі,—адказаў, сьмяючыся, Платон Несьцераў. 
Назначэньне на пасаду начальніка станцыі машыніста-вылучэнца 
сапраўды зрабіла сэнсацыю на станцыі.

Служачыя службы руху былі і рады, што ўжо начальнікам не 
Яўхім Сьцяпанавіч. Але яны і не маглі згадзіцца і з гэтым, што 
начальнікам будзе той машыніст, шго кагадзе кіраваў на манэўрах 
паравозам, які быў з усімі на ты, запанібрата. А цяпер начальнік? 
Ну, што ён разумее, прыкладам, на службе руху, па комэрцыйнай частцы? 
Зноў-такі, што ён разумее па тэлеграфу? Ну, цягавое дзела ведае 
добра, дык мала-ж гэтага..»

І так некаторы час было нешта накшталт двох лягераў: боль- 
шая частка—за новага начальніка, за вылучэнца, а маленькая жменя 
служачых—за старога, за Яўхіма Сьцяпанавіча, хаця і ня супроць і 
новага вылучэнца.

*

Кошкі вострымі кіпцюрамі ўпіваліся ў сэг>ца. Думкі ламалі 
галаву.

Якая зьнявага... Які сорам... Як паказацца цяпер на станцыю 
пасьля ўсяго гэтага? Кожны будзе тыкаць пальцам... Хтосьці, якаясь 
рабочая маса, партыя самапраўна зьнімаюць з пасады начальніка ў 
памочнікі, а начальнікам назначае рабочага вылучэнца... І за што? 
За тое, што ня маю надыходу да рабочых... за нядбайныя адносіны 
да службовых абавязкаў. Які сорам.. Які сорам...

А Галачка адразу ўбачыла ў Яўхіме Сьцяпанавічу нейкую цудоў- 
ную перамену, але ня сталз распыгваць я'ю: мала што магло эда- 
рыцца на службе...
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ВЫЛУЧЭНЕІІ

1 Яўхім Сьцяпанавіч нічога не сказаў жонцы. 6н на‘т рады 
быў і вельмі быў удзячны, што яна не распытвае.

Ён, як толькі прыйшоў, распрануўся і кінуўся ў ложак.
Неспакойна спаў. Усю ноч у вочы лезьлі ад:іа за аднэй постаці 

старшыні мясцкому, сэкратара партколеетыву, Несьцерава, тых рабо- 
чых, што былі там на нарадзе. Ня спаў, а пакутваў. А яны лезуць 
на яго, душаць, махаюць рукамі, пагражагоць яму... сьмяюцца...

Рана выйшаў з дому. Пайшоў, замкнуўся ў габінэце, спусьціў 
на вокны фіранкі.

А галава баліць, ломіць.
3  болем, з крыўдаю хадзіў, туляўся па габінэце, ня ведаў, за 

што, за якую працу хапіцца...
„Пачакайце, паглядзім, як вам папрацуе ваш вылучэіюц... Шчэ 

папросіце.. . сам да яго не пакду, нізавошта не пайду..Калі яму патрэ- 
бен, няхай пакліча. Не, не пакліча, няхай сам сюды прыдзе, папросіць"..

Пацяклі новыя, сумныя, аднастайныя дні для Яўхіма Сьцяпанавіча.

* **
Стракочуць „Ундэрвуды". Узбуджана звоняць тэлефоны. Удзекь і 

ўвечары працуюць конторы служб. Яны хуткім тэмпам рыхтуюць сваю 
ліквідацыю.

А побач з імі ў  вялікім цагляпым будынку разгарнула працу 
новая аб'яднаная контора С !).

Платон Несьцераў--былы машыніст, а цяпер начальнік станцыі, 
ужо некалькі начэй ня сьпіць... усё няма часу.

Ён павернецца ў конторы, зробіць неадкладную працу ці пад- 
піша тэрміновыя паперы і ідзе ў дэпо, з дэпо сьпяшае на станцыю, на 
пагрузачана лыгрузачную рампу.

Усюды чутны яго цяжкія крокі і сьмелы, упэўнены голас.
Усюділ ён сам, бо, куды ні глянь, усюды патрабуецца пілыіае 

гаспгдарскае вока.
А тут яшчэ і пры цягнікох пасажырных трэ‘ таксама быць. Так 

неўзаметку і праходзіць час для Платона Несьцерава.
А балонкі газэт ня сьпяць. Яны ва ўсю крычаць, пытаюць: ці 

гатовы станцыі да прыёму і адпраўкі хлебных грузаў?
Асеньнія перавозкі яавінны быць выкананы сваячасоза на ўсе 

100 проц.
Праца, праца і праца...
Неяк аднойчы, пасьля трох тыдняў такой напружанай, нэрвовай 

працы, Несьцерава ўзяло сумненьне: ці выканае ён узяты на с>ібе аба- 
вязак? ці не ззгоніць ён прац> станцыі ў тупік? Навошта згадзіўся? 
Ці ня позна цяпер яшчэ адмовіцца ад гэтае пасады?

') Начал;,нІк станцыі па»’ьля рэорганізаці.-;.



КАНДРАТ УЛАСЮК (АНТАНОВІЧ)

ё н  успамянуў службу машыніста. Дваццаць сем год м е р а ў  к іл ё -  
мэтры з цягнікамі. 1 за дваццаць сем год ніводнагз выпадку, к а б  
паломка ці крушэньне, ніводаага спагнаньня.

1 езьдзіў не абы з якімі цягнікамі, а з пасажырнымі. Ня езь- 
дзіў, а лётаў, бо за двацціць сем год ведаў увесь вучастак. Ведаў, 
дзе пляцоўка, дзе пад'ём або схон. Кожны слуп, кожны слупік ці 
будка яму знаёмы. І яшчэ-б езьдзіў-лётаў, але вось вочы падгулялі. 
За 27 год згубіў вочы: дрэнна бачаць. Ад напружваньня пры язьдзе 
набягаюць сьлёзы. Ось на манэўрах яшчэ сяк-гак.

Аднойчы на пэроне станцыі пры цягніку Несьцераў сустрэў 
старшыню мясцкому і сэкратара партколектыву.

— Ну як, Несьцераў, справы? Кажаш, працуем? Ого-го, як ты 
падаўся з твару, сьмнючыся, хлопнуў па плячы Несьцерава сэкратар 
партколектыву.

— Не, браткі, мусіць ня вліры м аю , здамся, не пад сілу вы 
нагрузілі на мяне працу

— Ну, ну, глядзі ты, чым гэта пахне? Га? Хныканьне, тавйрыш 
Несьцерау?

— Якое хныканьне, калі ўсё сам кручуся, мэрам вавёрка ўколе. 
Дайце другога памочніка, а то Кузьміна амаль ня бачу. Ня хоча ён 
працаваць са мною. Ды яно і зразум ела—то бы ў сам качальнікам 
а цяпер памочнік. Гэта ня наш брат-рабочы, што, куды яго ні па- 
шлеш, усюды працуе.

— Нічога не папішаш, пабачым далей. Калі не захоча прапаваць 
поплеч з намі, тады дамо другога. А ты ўсё-ткі на яго, таго, падна* 
цісьні, няхай адумаецца...

*
* »

Яўхім Сьцяпанавіч мэрам і зьмірыўся са сваім становішчам, з 
пасадаю памочніка, але недзе глыбока на душы насіў горкую крыўду— 
зьнявагу, і думка аб помсьце, аб падрыве працы, аб „сьвіньні" для 
вылучэнца Несьцерава не пакідала яго.

— Але як і што зрабіць? Каб не падумалі, што насумысьне. • 
Каб камар носу ня мог падтачыць?..

Раз за спэцыяльным кілішкам у компаніі двух вагароў, аматараў 
выпіць, Яўхім Сьцяпанавіч раскрыў сваю крыўду, прасіў дапамагчыі.

Яны згадзіліся.
А работы па падрыхтоўцы да асеньніх перавозак на станцыі 

падыходзілі да канца. ^Новыя дахі над пагрузачнымі пляцформамі 
запахлі сьвежай фарбаю. Ад новых складаў для збожжа нясло пахам 
смалы. пахам сьвежых хвой. У выбрукованыя гладка пад'езды ўклз-
даласг апошняе каменьяе.



адлучэнЕн

Спачатку па некалькі фурмаяак, а потым дэлымі лакцугамі з 
вёсак, з колгасаў цягнуліся фурманкі са збожжам, з бульбаю. Патра- 
баваліся вагоны, шмат вагонаў.

Яўхім Сьцяпанавіч адмаўляў кліентуры ў ват'онах. Памяншаў сам 
заяўкі на вагоны.

Ш алясьцела ў засеках збожжа. Сухая буйная бульба ссыпалася 
ў вялікія купы-горы.

На сьценках пакгаузаў, на дзьвярох зырка пазіралі і ва ўсю 
крычалі плякаты:

„Забясьпечыць асеньнія перавозкі вагонамі!“
„Вагоны ў першую чаргу—пад бульбу і збожжа!"
„Выканаць асеньнія перйвозкі на 100 проц.!“
„Працоўныя Масквы і Ленінграду чакаюць бульбу!”
А Яўхім Сьцяпанавіч, усьміхаючыся, паглядае па плякаты. Падый- 

дзе да грузчыкаў, заводзіць байкі, частуе папяросамі.
— Дзякую, таварыш начальнік, але-ж бачыце, няма часу, чыталі 

што гавораць плякаты?—адказваюць яму грузчыкі.
— Эт, праца ня воўк, у лес не ўцячэ, пасьпееце, усёроўна ваго- 

наў больш няма. Чаго сьпяшацца? Даехалі, няма вагонаў .. Каб гэты 
груз ды калісь, прыкладам да вайны, а то, браткі мае, бедныя мы, 
няма вагонаў, а крычым: выканаць, перавыканаць на ўсе 100 проц.

А самога ахапляе вялікая радасьць, задавальненьне. Вясёлы ішоў 
далей.

— Прарыў, прарыў нямінучы... Пачакайце, яшчэ папросіце... Бу- 
дзеце памятаць свайго вылучэнца...

* *
*

Андрэй Багун служыць на чыгунцы ўсяго некалькі гадоў... Раней 
служыў цыркуляршчыхам на пільні. Але чыгунка сваім жыцьцём неяк 
вабіла заўсёды яго да сябе. Клікала яго.

Ня раз у вольны час прыдзе да стрэлачнікаў у будку, цікавіцца, 
распьітвае, што да чаго. Для чаго чырвоныя і зялёныя сыгналы? Для 
чаго сэмафор, паказачныя слупікі, і тое і другое. Распытваў так, пакуль 
аднойчы ня ўгледзеў у аднаго стрэлачніка правілы сыгналізацыі.

Выпрасіў. Вывучыў іх. і ось тады кінуў пільню, паступіў на чы- 
гунку саставіцелем.

Служыць і цяпер Андрэй. Ціхі, невялікага росту, каржакаваты, 
у засмальцаваных рукаўках і вопратцы, не выпускаючы з роту сьві- 
стка, неяк спрытна, адважна падлазіць пад вагоны, робіць сцэпку- 
закручвае сьцяжкі.

Ён ня любіць рабіць на абы. Недарма-ж ён і першы аб'явіў 
сябе на станцыі ўдарнікам і замацаваўся на чыгунцы да канца пяці- 
годкі. I ўсе неяк паважалі яго„ Прыслухоўваліся да яго.



КАНДРАТ УЛАСЮК (АНТАНОВГЧ)

Састаўляючы цягнікі, ведаючы, якія вагопы свае пагрузкі, якія 
чужое і куды яны павіны быць адпраўлены, Андрэй пачаў заўважаць, 
што вагоны, загружаныя збожжам, прастойваюць на станцыі па 
некалькі дзён.

Багун некалькі разоў зьвяртаўся да Яўхіма Сьцяпанавіча: чаму 
гэта так?

— Дакуманты яшчэ не гатовы: або на вазе яшчэ ня былі.
Узялі трывожныя думкі Багуна. Ш то за ўдарніцтва, калі вагонаў 

не хапае, а яны прастойваюць на станцыі па 2—3 дні. Гэтак мы далёка 
не заедзем...

Пайшоў у мясцком, у партколектыў, патрабаваў вылучэньня ўдар- 
най брыгады па абсьледваньні работы станцыі і назіраньні далей за 
пагрузкай і адпраўкай грузаў.

А праз тры дні на паседжаньні мясцкому была падана пер- 
шая зводка, вынікі працы брыгады:

На станцыі прарыў. Станцыя забіта вагонамі з маршрутным 
грузам. Вагоны прастойваюць на станцыі па 4 - 5  дзён. Памяншаюцца 
запатрабаваньні на вагоны супроць заявак, у выніку чаго кожны 
дзень загружаецца на станцыі, замест 15, толькі 9-10 вагонаў. Вагоны 
пад збожжа падаюцца брудныя, ня вымытыя, часам з-пад вугальля 
або вапны.

Ёсьць выпадкі засылкі вагонаў з грузам на станцыі не па на - 
значэньні.

Склады пад грузы не адказваюць свайму прызначэньню.
СЗ ) Кузьмін, выключна наглядаючы за ходам пагрузкі, на 

просьбы брыгады даць тлумачэньні адмовіўся.
Брыгада, працягваючы працу далей, просіць М К 2) перадаць 

гэтую справу прокурору...
** *

Моцна закавалі зямлю маразы. Апранулася яна ў новую, белую, 
пульхную коўдру сьнегу. Дрэвы ўпрыгожыліся ў белае срэбра—іней. 
Ш чокі гараць, палаюць чырваньшо. Станцыю завалакло, заслала гу- 
стой пялёнкай паравознага дыму. Паравозныя гудкі, сьвісткі стрэлач- 
нікаў, саставіцеляў на манэўрах, ня гледзячы на мароз, гульліва пера- 
клікаюцца між сабою. »

На станцыі стаіць з пасівелых ад марозу вагонаў хуткі цягнік.
Платон Несьцераў у паліто формы машыніста з чамаданам, з 

таварышамі, з старшынёй мясцкому стаяць на пэроне, гамоняць, 
сьмяюцца.

1) СЗ— памочнік начальніха стаяцыі 
8) МК—у я с п к о ц .
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ВЫЛУЧЭНЕЦ

— Цяпер будзь спакоен, асеньніх перавозак няма, яны выкананы, 
а з гэтай працай станцыі справіцца прысланы намесьнік, ды і Кузь- 
мін павінен вось, вось пасьля месячнага арышту прыехаць, толькі 
вучыся...

— Дрэнна ўжо ў такіх гадох вучыцца, стары ў ж о ..
— Чаго стары, якраз, а шэсьць месяцаў, о, як сігануць хутка, і не 

агледзішся...
Два званкі. Н есьцераў хутка ўсім падае руку, лезе ў вагон.
Праехалі станцыю. Пачаліся знаёмыя палі, а Несьцераў, нібы 

прыкавала нешта да вакна яго, глядзіць, пазірае ў сьнежную даля. 
чынь, задумаўся.

— Кудысьці мэханіка нясе?—запытаўся обэр-кондуктор.
— Ужо, брат, не мэханік. Быў калісьці ім, а цяпер начальнік 

станцыі, вылучэнец. Вось еду ў Маскву, на курсы па падняцьці ква- 
ліфікацыі С.

— Ось яно як!..

Ст. Асіповічы, Зах. Студзень 1931 г.
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Сьцяпан Ліхадзіеўскі

Вершы пра культурную рэволюцыю
( 3  блёкноту культэстафэтчшка)

1.
На вуліцы
драбнюткі дожджык сыпле...
І шлындаюць 
поэты па рэдакцыях.
А іхні сьпеў, 
нясьмелы і асіплы, 
бясьсьледна растае 
ў штодзённай творчай працы.

Давайце-ж, моладасьць, 
кагортай юнай рушым 
на фронт,
дзе вораг зашумеў, загойкаўі 
Вы бачыце,
як ён агні нам тушыць?!
Вы чуеце,
як край дрыжыць у бойках?!

Таму і словы 
сёньня нездарма, 
як волава, 
спадаюць, льлюцца:
— Савецкі край! 
страчай? 
прымай 
на фронт
культурнай рэволюцыі!

2.

Віцебскія фабрыкі 
дым паразьвеялі.
Полацкія сосны 
вышлі на парад.



8ЕРІІШ  ПРА КУЛЬТГРНУЮ РЭВОЛ ОЦЫ О

Слуцкія колгасы 
у палёх разьведалі. 
што на старт 
рэспублікі 
стаць пара

Пах бэнзынавы 
ўпівае Віцьба...
Ночь. Сутонь.
Цёмная ноч.
Ноччу гэтакай 
воўку завыць-бы, 
ды баіцца 
бліскааіц агнёў.

Тут ня раз
скрыжоўваюцца крокі-  
кожны крок 
абдуман і падлічан.

1 расходзіцца 
фабрычны рокат 
над краінаю 
зазыўньш клічам.

Цяг-ні-кі
гру-ка-цяць...

Цяг-ні-кі
гру-ка-цяць...

Ажно ноч задрыжала. 
Нашай песьні
грымець,—ня зьвінець! 
У заходні прасьцяг, 
у імглу
ад спрадвечнага жалю 
вольнасьць несьці 
прыемна Дзьвіне.

Дым паразьвеяў 
сівакудры Віцебск— 
сосны вецер 
у валасы паслалі.
На вадапой, 
у сьвежую крыніцу, 
коні з мэталю 
імчаць—гайсаюць



СЬЦЯПАН ЛІХАДЗІЕУСК!

Як толькі над Полацкам 
спусьціцца раніца, 
зьвісьне туман над ракою, 
прыходжу пагутарыць, 
гуртам параіцца ' 
ў цесны пакойчык райкому. 
Раскурваем втрактар“... 
Воблакі дыму— 
плысьці ім дзесьці над морам 
Культпроп разганяе 
рукамі худымі 
ад пасяджэньняў змору 
— „Нам на агітацыю 
часу ш када—
знаем, за што трэба ўзяцца! 
Парыўнае сілы, 
моцы надаць— 
поўная мобілізацыя!” 
Буй-ветры схапілі...
Гарэза Дзьвіна 
кінула шумныя ўсплескі, 
Ш тодзённа па фронту 
зьвідна-давідна 
зводкі ўзялася разносіць.
І чуем, як там, 
у колгасных бязьмежжах 
аецер разьвешвае шэрань, 
як моладасьць там, 
ладзіць стройную вежу, 
ходзяць рубанкі ў майсгэрняі 
І чуем, як там, 
пад агонь бязупынны, 
роўныя строяць кагорты, -  
аддацца краіне, 
каб выпсьці з краінай 
да будаўнічай работы.
Званкі тэлефонаў 
нэрвуюць пакой, 
колюць няжданай трывогай 
Цяпер і такі прымірэнец— 
спакой—
рушыў з руплівасьцю ў ногу,

3.
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4.

Віхуры шустрыя з лагчыны 
прынесьлі сказ, загаварылі, 
што з паўстагодзьдзем за плячыма 
на няпісьменнасьць дзядзька рынуў.

1 новы сьвет сабе ўсьміхнуўся, 
кладзе пячаць на вестку тую: 
пачын глалодшых будзіць пульсы, 
старую нават кроў бунтуе.

Ці марыў ты, дзіцё прыгону,
што зьвісьне ў далях над табою? #
Шумяць здалёку дарагое 
I ціхай радасьці прыбоі...

1 столькі дум... 
як пацыентаў
у райінспэктара асьветы ...
На ўзьмежках роспачы і енкаў 
краса заранак буйных, сьветлых.

5.
Машына

раптоўна
рванула.

Рванула.
Рушыла.

Рынула.
Вуліцы,

плошчы,
вуліцы

говарам
гулкім

брызнулі

Поўны ход!
Слухай, шофэр!
Ударнасьць!
Напорнасьць поўная!
Нам ніпачым цяпер 
і тое
што восені хмары 
сьцелюцца

чорнаю
воўнаю!

Поўны ход!
Даль раёну эаве

ВЕРШЫ ПРА КУЛЬТУРНУЮ РЭВОЛЮЦЫЮ
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е ы м і м н  ЛІХАДЗГЕЎСКІ

Выцнам падказвае хтосьці
— Нас не адзін яшчв

сель-
савег

просіць,
чакае ў госьці 

Поўны ход!
(Як ідзе краіна)
Узгоднены рухі
(Як на нашых заводах;
Марш удараць 
новыя страі нам, 
хлыне стромай 
пачуцьцёвае разводзьдзе

Чаканіць матор 
разьмерана,

бойка:
— Тут

той-жа фронт*
— Тут

тая-ж бойка!

Пацісну руку тым,— 
у бой хадзіў 
і меў з кім 
на дзень, 
што зьзяе, 
яогляд ясназоры.
Таму і горд 
Сьцяпан Л іхадзіеўсві 
ш ю  сёньня ён 
з усімі 
на дазорыі

Рухай, машьша мая, 
яад  пасівеласьцю хмар!
Слухай, культурны ваяк, 
мой культармейскі марш:

6.
Краіна буяе

ў разгоне рост'у, 
і наш параход

імкне праз зельле і твгшь 
На гладзі шляхоў

оазьведаных, простых
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ВЕРШЫ ПРА КУЛЫУРНУЮ РЭВОЛЮЦЫЮ

рассыпана
густа жарства.

На фабрыцы кожнай,
яа кожным заводзе. 

над кожным гэктарам 
колгасных ніў 

рэй будаўніцтга
ўдарнасьць водзіць, 

і паліць
электра-агні.

Да орацы ідзе
маладых пакаленьне, 

каб ахвяраваць 
сабой. 

іх сэрца ня ціхне
і мускул ня млее 

н‘ат і ў ліхі
перабой.

Варштаты чакаюць
нязьмернае сілы, 

чаканяць:
рабочы—ня раб, -  

тварэц. 
і ў згодзе трансмісіі 

закалясілі, 
а вугаль —

ярчэй гарэпь!
Ідзеце за голасам

ленінскіх клічаў, 
крочце атакай

на ўзгоркі зямлі!
Для ,я,зён пяцігодак 

сілу зьлічьш,
< пябудуем

сокыялізм-

Ііегапяя 1980 г.



г ВЁСКА ЛАЗАРА8А

М&рко Марчэўскі

В ё с к а  Л а з а р а в а
{Аг-впданьне)

— Расстраляць!— строга сказаў генэрал падпаручыку, які стаяў 
перад ім, выцягнуўшыся і зусім аслунянеўшы, і, крута павярнуўшыся 
на абцасах, цьвёрдымі, ўпэўненымі крокамі пайшоў да штабу. Голас 
яго празьвінеў стальлю і вострай страло:о ўпіўся ў сэрца выстраеных 
на дварэ сялян. Яны не адразу зразумелі, што значыць гэтае слова, 
і ўвесь жудасны сэнс яго волавам клаўся на іх сьвядомасьць. Дрож, 
якая прабегла па іх целе, павольна пераходзіла ў сударгі.

Упяршыню прымаючы загад проста ад галоўнакамандуючага, пад- 
паручык аслупянеў і праводзіў яго, міргаючы вачыма. Цяйер ён ужо 
не здаваўся сялянам сьмешным, якім і быў на самай справе, а стро- 
гім выканаўцай д 'ябальскай волі гэтага чырвонатварага, у залатых па- 
гонах, чалавека.

Ачнуўшыся ад свайго аслупяненьня. падпаручык падышоў да ся- 
лян і скамандваў:

— Шагам арш!..
3  цяжкасьцто падымаючы стомленыя ногі, сяляне мэханічна ру- 

шылі па напрамку да вёскі Лапушні. Бляск штыхоў на вінтоўках 
канваіраў, фашыстаў і наёмных салдат, прымусілі іх ачуняць. I тут 
толькі зразумелі яны, што азначае-. „расстраляць”. Сэрцы іх забіліся 
мацней, з такім адчуваньнем, нібыта сталь штыхоў, расплаўленая сон- 
цам, уліваецца ў іх, і кожны момант яны зось-вось трэснуць.

Апошні раз цёплае верасьнёўскае сонца песьціла загарэлыя, аб- 
літыя потам твары сялян. Яны зьдзівіліся: ніколі раней не зпўважалі 
янк гэтага зялічэзнага чырвонага сонца. Учора, заўчора, кожны дзекь 
рассыпалаяно расплаўленае золата надзялёныыі кучарамізямлі, і цяпер 
толькі сяляяе ўспомйілі гэта.

I нехта сказзў:
— Канец!
Удалечы за ўзгоркам паказаўся крыж прыабражэнскага кляш- 

тару. Цяпер толькі сяляне заўважылі, што правЕн часткі крыжа ня 
было і паходзіў ён на сапраўдны салдацкі штых. Налева віднелася 
вёс а Лапушня, а далей вялічавыя. ахутаныя туманамі Балканы.

Сяляне ішлі...

Тады толькі заўважыў офіцэр, што паміж сялянамі была дзяў- 
чына. Ён падышоў да яе і нечакана ў твары яе пазнаў знаёмую вяско- 
вую настаўніцу.

— Хто твой бацька?—зьвярнуўся ён да яе.
Настаўніца паказала на высокага худога селяніна, які стаяў тте- 

рад ёю.
— Адзін з вас павінен выйсьці зчаргі. Па закону забіваць бацьку 

і дачку забараняецца ..
Селянін ня рухаўся з месца.
— Хай жыве бацька, яго чакаюць жонка і дзеці,—сказала на- 

стаўніца.
—- Зызваліце яе,—-настайваў бацька.— Каму патрзбна жыцьцё, 

купленае сьмерцю дачкі?
Офіцэр нэрваваўся І абураўся. Ён выклікаў дзух  салдатаў, якія ад- 

вялі настаўніцу ў бок. Адышоўшы некалькі назад і прыняўшы ваяў- 
яічую позу офіцэр скамандваў:

— Залпамі...
Сяляне ўпарта маўчалі. У гэтай жудаснай хвіліняай цішы, адзі- 

нзй у жыцьці чалавека, нехта, як і раней, сказаў:
— Канец.
— Плі!—-раздаўся голас офіцэра.
Моцны грукат ускалыхнуў цішыню. Некалькі чалавек пахісну- 

ліся і зваліліся ў яму. Як мяхі з пяском, рухнулі цяжкія целы. Стрэлы 
лаўтарыліся, і з кожным стрэлам лік сялян зьмяншаўся. Калі ў яму 
паскідаліся ўсе, страляніна спынілася. Фашысты і салдаты падбеглі 
да сваіх ахвяр і з лютасьцю накінуліся на іх. Тое, чаго не зрабілі кулі, 
дакончылі штыхі. 3  лютасьцю ўпіваліся яны ў целы, якія трапяталіся 
ў перадсьмяротнай агоніі; пападаючы ў косьці, яны хрусьцелі, як сьнег 
пад нагамі ў чалавека. Калі хто-небудзь з фашыстаў спрытна разь- 
біваў прыкладам галаву паміраўшага селяніна. офіцэр, які назіраў. за 
і.ч, адчуваў у душы д'ябальскую асалоду. Заўтра ён складзе сыііс 
тых, што адлічыліся, і прадставіць яго генэралу. Яны атрымаюць ор- 
дэн, срэбны крыж на трохкалярозай нацыянальнай істужцы.

Калі жыцьцё сарака дзевяці сялян былоскош ана, як вешняя трава. 
фашысты прывялі жанчын і дзяцей і прымусілі іх закопваць трупы.

— Жанчыны павінны ведаць, як караюць бунтароў, каб не пась- 
мелі хаваць і карміць іх. Дзеці павінньі памятаць, што г.ўсіх, хто зма- 
гаецца з існуючым ладам, чаь'ае сылерць*. Каб ніхто болей не пагьмеў...

А на другі дзень у спаленаіі вёсцы генэралам Лазаравым быў 
аддадзены загад: „ад гэтага часу вёска Лапушня іп'дзе называцца
Лззарава".

У гонар новай назвы і .а здароўе генэрала поп адслужыў імшу

Перакла> з оаўгарскзй мквы 
(і ВІш яеўскі
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Крум Кюляукоў

Н і к а д  з і м
Нікадзім адзін на сьвеце. 
ні радні, разьбіты дом.
Гэта Верасень пагромам 
ўсе сваім замёў крылом.
Ані жонкі, ані маці.
I дзяцей зьмярцьвілі каты.
I таварышы з сябрамі 
пакалоты ці расьпяты.

А бясчулы вецер смаліць 
твар і так жаўцейшы воску. 
Гэта вораг засыпае 
дарагую сэрцу вёску.
Па-над вёскай—чорнай парай 
мерцьвякі. Ці зьлічыш іх?
У лясной палегла бойцы 
столькі слаўных, маладых.

Па-над полем абгарэлым— 
васільковы, цёплы дым. 
Эскадрон ляціць нябачны. 
і зямля дрыжыць пад ім.
Як у верасьні, ў паўстаньне 
каня гоніць Нікадзім— 
навальніцай мчыць па яры, 
працяробамі ляснымі.

М ільганула пусткай хата, 
птушкі прэч, і сьцень наўскоч. 
Капыты-ж, як віхралёты, 
выкрасаюць іСкры ў ноч. 
Параскіданая грыаа



шэпча з ветрам перагрэтым 
Нікадзім шалёна мчыдца 
гулкім верасеньскім ветрам.

Ўсе яго мінаюць кулі, 
што ня бачыць—злуе вораг, 
Нікадзім то тут, то там_
I пяюць вятры й дарогі, 
песьня мацеры чутна, 
і пяюць вятры й дарогі,— 
па палёх-жа і гаёчках 
гоніць коньнік скакуна.

Хай яму пастух пакажа, 
есьці парабкі дадуць.
Гэта зноў натоўпы бедных 
на паўстапьне йдуць, на суд! 
Зноў узьняліся й штурмуюць 
у натоўпе галасы, 
як загневанае мора, 
як суворыя лясы.

Ў сёлах— сполах, ў сёлах—валка, 
ў сёлах—радасьць на парог,
Той, хто здрадзіў, уцякае.
Дзякуй тым, хто дапамог.
Над пакінутай сялібай 
помста йдзе чырвоным пеўнем. 
Вілкамі, крывёю чорнай 
пагром рухае і пеніць.

Момант—насьцеж усе брамы, . 
момант—нож мігціць разьбою... 
Над сьцюдзёнымі садамі 
люстра ночан.ькі пунсовай 
Ліхаманкавыя сьцені 
той спакой у ночы к ышаць, 
і прабіты гострым енкам 
вечар поўны сно.м і цішай.



КРУМ КЮЛЯЎКОЎ

Моўкне зноўк' усе потым. 
сьпіць сяло і рэчка сьпіць.
Толькі конскі цокат-топат 
далятае так здалёку.
Але моўкне цокат-топат, 
і ў далінах нашых боек 
на крыві ўзыходзіць песьня 
гартаванаю такою.

I ізноў пад чорнай гтарай-— 
баявы ў ночы кліч.
Зноўку коні на спатканьне, 
зноўку штых зьвініць аб штых.
I на чорныя паляны, 
што схаваны ў цёплы дым, 
як у верасьні, ў  паўстаньне 
строй^выводзіць Нікадзім.

Пераклаў з баўгарскай мовы 
П Броўка



Мікола Ланкоў

Р а  б  О Ч Ы

(.У р ы в а к )

Лясы прада мною схіляюць 
Зялёную волкую гічку.
Я іду і ў паход заклікаю 
Натоўп пролетараў фабрычных.

Глыбока ў зямлю закапаю,
Труну я старога сьвету 
Я новым жыцьцё адчыняю,
Сонца й прастораў сьветлых.

Запзясаю пояс чыраоны,
Накрыж майму народу.
I пойдзем нястрымнай колёнай,
За сонца, за хлеб і свабоду.

Мы ў чырвань растопім прасторы,
У чырвань зямлю мы адзенем.
Мы ўсе узьнімаемся ў гору,
Да новых і сьветлых надзеяў.

Мераклаў з  баўгарскай 
Мікола Х ведарвеіч
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Мікола Ланкоў

ар ац ь б  а

Праз жахі няволі крыаавай,
Праз душныя змрокі падпольля, 
Імкнемся мы вогненнай лявай 
За сонца, за хлеб і за волю.

I нам ня спыніцца з развою 
0 ,  ненатланна загіна!
У змроку запалены строі,
I нам асьвятляюць пуціну.

Надзея адна ў нашай сіле,
Зьяднана ў запал бліскавіцаў,
Дык хай-жа на вогненных крыльлях 
Зіяюць сусьветна зарніцы.

1 ў жаху, крывавым прыгнёту,
Праз душныя змрокі няволі 
Хай грымнуць-жа іхнія ўзьлёты 
За сонца, за хлеб і за волю.

Пераклаў з баўгарскай ыогы 
Мікола ■ ведарові',

№



Хрысто Сьмірненскі

І |
^ ы р в о н ы я  э с к а д р о н ы
Раньнім ранкам сьветлай  эры, з паходняыі новай веры,
Баявыя эскадроны ліха скачуць на пралом,
А над імі навальніцай, як драпежныя арліцы,
Ў гневе вогненным шрапнэлі з дзікім ровам сеюць гром.

Коні ржуць ў разьбегу шалым,і з сядла баец удалы— 
Куляй ў грудзі, мяртвым трупам ён ляціць пад капыты. 
Аглянецца конь пужліва, страсяне на ветры грызай,
Зноў дагоніць эскадроны і зьліецца з гулам тыы. 

Мільгануўшы буйнай грывай, віхурой над ц іх е й  нівай,
Зноў няспынна прагацае зскадрон магутных сіл.
Ў сьлед за хмараю пужлівай мчыцца коньніца імкліва,
Яркім бляскам асьвятліўшы срэбрамётны небасхіл.

Вунь за лесам шызым дальнім зноў гарматы зарыкалі, 
Хвалі дыму, промні з кроўю ўсё зьмяшана—не спазнаць. 
Але з буры той няшчаднай, з ляскам, звонам кананады, 
Зноў гацаюць эскадроны, зноў гацаюць і ляцяць.

Ах, ляцеце-ж, эскадроны, ў вашым лёце мільёны 
Зрокаў зьлітз, і парваны той адвечны ціхі сон.
Цэлы сьвет пачаў дзівіцца, любавацца на зарніцу,
Сьвет захоплены чаруе, пераможны дзіўны звон.

Хай няволі згіне хмара назаўсёды, хай-жа зараз 
Разарвецца чорных зьдзекаў зачарованы ланцуг.
Каб за новымі дзьвярамі .гнік, хто зьдзекваўся вякамі, 
Каб бяздушнаму закону больш ніколі не ўладаць.

Ах, ляцеце-ж сярод сечы, сярод вогненнай карцечы 
Вы, мяцежныя прадцечы ясных і вясёлых дзён.
Гнеўнай бурай, бліскавіцай прадракайце аб блакіце,
Аб паходзе слаўнай чэрні, вольнай волі эекадрон.

А калі апошні камень, што душыў бацькоў вякамі,
Мы нізрынем, і пальлецца чырвана струмкамі кроў,
Вы з канёў сваіх сайдзеце, і зямлю вы абнімеце,
I на ёй вы аднавеце з праўдай вечную любоў.

Пераклау з баўгарскай мовьі 
М. Х ведароаі»
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Хрысто Боцеў

М а ё й  першай каханай
Забудзь гукі песьні каханьня, 
Атрутны запал і утсшу.
Я молад, забыў я дазваньня 
Аб тым, што я молад. К былому 
Я маю агіднае і злое,
Нагамі тапчу я былое.

Забудзь-жа кароткія мігі,
Калі прад тваімі вачамі,
Нявольнік, цягаў я вярыгі,
Ухмылку прасіў я сьлязамі.— 
Бязумец!~Ў весь сьвет зьненавідзеў, 
Ў шалёнай гарачай агідзе.

Забудзь-жа запал той шалёны, 
Каханьня ўжо сэрца ня чуе. 
Каханьне ня мае разгону,
Д зе гора з галечай начуе,
Д зе раны зіяюць глыбока,
Агідай дзе хмыліцца вока.

Цудоўна пяеш—малада ты!
Ці ж  чуеш напевы прадвесьня,
1 плач беднаты ў сваіх хатах?
Там чую я родную песьню!
Туды маё сэрца імкнецца,
Дзе кроў чалавечая льлецца.

Дьік кінь-жа свой пал .і паслухай, 
Як лес завывае сурова;
Як вые адвечная скруха,
Як родзіцца слова за словам 
Пра дзедаў, нядоляю скутых,
I ў  песьнях аб новых пакутах.

1 ты засьпявай мне такую,
Каб песьня наўзрыд галасіла:
Як брат сваім братам гандлюе;
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МАЁЙ ПЕРШАЙ КАХАНАЙ

Як гіне юнацтва і сіла,
Як сэрца сірот нашых стогне,
Як голад з радзімы іх гоніць.

Сьпявай ці замоўкні пад крыжам!
Дрыжыць маё сэрца ад стомы.
Ты чуеш: ўсё бліжай , бліжай 
Зямля захліпаецца громам 
Ад жахаў і крыкаў хаўтурных,
Ад песень сьмяротнай віхуры.

Там гольле з дубоў бура косіць,
I шабля вянком іх зьвівае,
'Гам жах у нізінах галосіць,
1 куля ў палёх завывае.
Там сьмерць безгалоўем касіла,
Там лепшы спачынак—магіла.

Чуць песьню такую цікава!
Няхай хто пяе мне, рыдаўшы,
Каб кубак узьняў я крывавы,
Каханьне зьнямець прымушаўшы,
Каб з ёю сьпяяў я пра тое. *
Што саыае дарагое.

Пераклаў з баўгарскай мо*ы 
Мікола Хведаровіч



С. Лілянаў

Г а я м н і ц ы  Д у н а ю
(.Апаеяданьне)

Ляніва нясе воды шырокая рака. Ляніва і бязмоўна, спакойна і 
бязрупатліва. Маўчаць воды, маўчаць берагі, маўчыць цёмнае неба. 
Павольна зьбіраюцца цёмныя хмаркі—вялізныя злапесныя птушкі цём- 
най ночы.

Нагнуўшы свае сухія галінкі над цёмнай вадой, забіўшы свае 
карэньні ў бераг, м а ў ч ы ц ь  і старая вярба. закалыханая сном свае 
старасьці...

У воддалі начуўся брэх сабак і замоўк. Пасьля ізноў, блінсэй. 
Ізноў замоўк. Але яшчэ бліжэй злавеснае выцьцё жаласьліва разляг- 
лося, паднялося да неба і сьцішылася,— сабака выў ноччу.

Затарахталі калёсы, зафыркалі коні, воз спыніўся каля старое 
вярбы.

Чалавек з карабінам саскочыў на зямлю, павольна зьлез і возь- 
нік. Ён ласкава пахлопаў коні, каб адцягнуць час, і спрабаваў адка- 
шляць. Глухі гук гіачуўся з перасохлага горла.

Ну, ідзем. Чаго чакаеш?—сярдзіта закрычаў першы.
— ідзем, — атазваўся, быццам рэха, возьнік, і голас яго аеекся. 

Ідзем, гаворыш, а не кранаешся, -закры чаў першы. I чаго
палаводзішся? Ці не шкадуеш іх’.'

— Грэх... думаецца мне...—баязьліва і глуха прагаварыў возьнік, 
і голас яго дрыжэў.

— Маўчы, знай выконвай, -узбуджана крыкнуў іругі. і іас па- 
слалі справу рабіць, варушыцца трэба.

Стаўшы за фурманкай, яны выцягнулі цяжкую паклажу.
— Стой, лягчэй,—прагаварыў возьнік дрыготліва,—выпацкаўся 

я, кроў не засохла.
Для сьмеласьці ён пракашляўся.
Яны выцягнулі чалавечы труп. Рукі яго былі зьвязаны. Але вч- 

роўка звалілася, рукі павісьлі і пацягнуліся па зямлі.
Задрыжэла і пачала лрыслухоўвацца ноч, прытоіўшы дух.
— Ну, кідай ці што,—нэрвова прагучэў глухі голас.



ТАЯМНІЦЫ ДУНАЮ

I цяжкая паклажа з шумам павалілася ў раку. Вада 'разгарнула 
свае абдымкі і праглынула яе. Зашумелі хвалі, разышліся кругамі, 
і праснулася сонная рака. Чалавек са стрэльбай пусьціў злосную ла- 
янку, каб заглушыць усплёск хваль. Возьнік стаяў нярухомы, дры- 
готлівы.

— Ну, давай—паклікаў яго другі.
Ізноў выцягнулі яны чалавечы труп. Яго рукі былі перавязаны 

вяроўкамі і цягнуліся па зямлі. 3 рота або з ран дзьве цяжкія каплі 
крыві капнулі на зямлю. Праглынулі і яго халодныя хвалі. I яшчэ, 
і яшчэ аднаго панееьлі яны...

Выцягнулі і апошняга. Абодва здрыгануліся: як быццам завару- 
шыўся, быццам уздыхнуў. Кароткі перарваны стогн, мала чутны, быц- 
цам уздых...

— Хутчэй кідай,—зарычэў чалавек са стрэльбай.
I ў цёмнай вадзе заглух апошні ўздых.
Бязмоўна ўскочылі на фурманку людзі; возьнік павярнуў і, сьце- 

бануўшы коні, пачаў іх жорстка біць, больш лёгкая фурманка панеслася 
назад да вёскі. У водд::лі перад імі сьвяцілася ў імгле злавеснае вока 
асьветленага вакна. Крывавае вока. Тач; сядзелі забойцы... А вёска 
прытоілася. Спалохана высоўваліся з-пад коўдраў дзіцячыя галоўкі, 
ліліся сьлёзы матак, і магільная ці ііыня залівала вёску; у гэту не- 
праглядную ноч салдаты начавалі там.

Да вярбы пад'ехалі другая і трэцяя фурманкі. Воды моўчкі 
праглынулі прывезеную паклажу.

Чорную грамаду хмарак перарэзаў бледны прамень месяца. Вы- 
глянуў месяц на тое, што адбылося, і схаваўся. Старая вярба здры- 
ганулася, скінула пажоўклае лісьце сваіх галінак, пасыпчла імі ма- 
гілку і замерла. Расплюскаліся па рацэ студзёныя хвалі. і панеслася 
дрыготка, магільная сьцюжа па цёмных водах.

Маўчэце, воды! Нясецеся ўніз са сваёй багатай здабычай, маўклі- 
выя і бязрупатныя. Ня дрыжэцс ад жудасьці. Не ўздрыганулі-ж 
сэрцы тых, хто закручваў рукі сваім ахвярам, тых, хто кулямі і шгы- 
камі прабіў іх грудзі і цела. Ня дрыжэце і вы!

Маўчы і ты, старая прыгнутая вярбінка.! Хай анямеюць твае 
худыя асеньнія лісты. Вясной-жа хай не распушчаюцца новыя , каб на- 
заўсёды анямела ты, як нямеюць вусны ўсіх тых, каму вядома жу- 
дасная таямніца. Не шапчыся з рачнымі хвалямі, каб не пачула чала- 
вечае вуха!

I вы, рыбакі, з маршчынамі на тварах, ня выцягвайце трупаў са 
скручанымі рукамі, з прастрэленымі грудзямі, з параненымі тварамі, 
з парэзанымі ад куль і штыкоў целамі. Сьцеражэцеся! Убачыць чала- 
вечае вока, і страсяне вас нехта за каўнер, і працэдзіць скрозь зубы 
пагрозу, ал якой здрыганепеся вы.
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С ЛІЛЯНАЎ

-  Вашая спрана рыбу вудзіць, а ня трупы чалавечыя. Ведайце, 
рабеце сваю справу.

Так хай анямеюць вашыя вусны, каб не панесьлі хвалі і вас.
Прыдзе дзень, і загамоніць кроў, што засохла на скалах і ў ярах, 

кроў, пралітая з ран забітых. 'Гады шырока раскрыйце вусны, тады 
чагаварыце і вы.

Тады!
А пакуль маўчэце, будзьце ннмымі!
Маўчэце, воды, спыні шолах лісьцяў, старая вярба, будзьце ня- 

мымі, рыбакі, схавайце страшныя таямніцы Дунаю.

Перакла'. з оаўга^скай мовы 
Й ЛімжыоусыІ



Марк Процька

К у л а д к і  маток
< апавяданьне)

1

— Казаў той заразе, Міколу, што трэба ўкоцаць гэтага элыдня- 
Хведара, дык ён: „не, у турму, кажа, сядзеш “. А па-мойму у турму, 
дык у турму. Лепш у турму, як выбірацца... А куды выбірацца, ха- 
лера яго ведае. А ўсё ён, гэты галакостка, нарабіў. Думаеш, Сашку 
высл&лі не па яго ласцы? Вядома, з яго рук ня вышла. Хто заяву на 
падаходны падаў, калі ня Хведар?! Каб ня ён, дык якая халера тут 
ведала-б. Каму-б трэба было гэтае высяленьнеР—разважаў ня-то сам 
з сабою, ня то з жонкага Антось, мужчына гадоў пад трыццаць пяць, 
з чырвоным, як бурак, гварам, завязваючы апошні мех свае маемасьці.

На хаце ляжала некалькі зьвязаных клумкаў; стаяла дзежка з 
салам, мяшок сушанага хлеба і шмат іншых гаспадарчых дробязяй— 
усё было падрыхтавана ў дарогу. Скаціну Антось здаў яшчэ ўчора, 
а сёньня быў вызначаны дзень ад'езду.

На лаве, каля стала, сядзела жонка Антося Тэкля і свой азьвя 
рэлы погляд кідала праз вакно на двор, на добрую будову, на пры 
саднік, што аздабляўся ўлетку пералівам розных фарбаў кветак, 
на садок у сотні штук прышчэпаў, на мора руні, якая толькі што 
вылузалася з-пад сьнегу і зазелянела на сонцы густою шчоткаю. „Гэта 
ўсё маё, нашае з Антосем сёньня, заўтра застанецца гэтым гадам, 
галадранцам, гэтым абібокам“—перакідалася ў розуме Тэклі. I гэтыя 
азьвярэлыя вочы ня вытрымалі, сплюшчыліся, выціснулі некалькі кро- 
пель сьлязін. Яны капнулі на стол, расплюшчыліся на добра адгаблё- 
ванай хваёвай дошцы і праз хвіліну зьніклі.

— Паедзем удваіх, а іх аддамо гэтым недаверкам. Няхай да- 
вяцца імі,— праказала з нязьмернай злосьцю Тэкля, паказваючы на 
дзяцей, якія сядзел і 'ў  запечку, прытуліўшыся адно да аднаго, і віна- 
вата кідалі погляд то на .матку, то на бацьку. Але ў гэтым вінаватым 
поглядзе выяўлялася нябачная агіда да гэтых азьвярэлых людзей, да 
гэтых п'явак, якія смакталі сакавітасьць жыцьця другіх.

— Годзе сьлініць. Гэтым рады не дасі,—адказаў Антось, трэці 
раз разьвязваючы і завязваючы гдзін і той самы мяшок. Яго мары пе- 
ракідаліся далёка туды, дзе шумяць не ;раходныя сібірскія .зясы, дзе 
стукаюць соракаградусныя «аразы



т КУЛАЦКІ МАТОКМАРК ПРОЦЬКА

Думка Антося раптам абарналася. Ён зірнуў на двор і ўбачыў 
колгасьнікаў, якія прыехалі па яго разам з міліцыянэрам, каб везьці 
на станцыю.

— Сабірайцеся!.. Прыехалі сваты!
У адказ яму нешта плачучы прак<;зала Тэкля.
Неўзабаве ў хату ўвайшоў міліцыянэр.
— Падвода ўжо прышла. Можаце выносіць свае рэчы.
— Вынесем,—буркнуў сам сабе пад нос Антось і пачаў выносіць 

з хаты рэчы, кідаючы з злосьцю іх у драбінкі калёс. Калі ўсе было 
пакладзена на калёсы. Антось павярнуўся да Тэклі:

— Возьмем дзяцей?
— Няхай зглынуць іх вось гэтыя ягомасьці, бо з іх мала. Калі 

не наеліся, дык няхай дзяцей паядуць!-— пісклівым голасам разанула 
ў бок колгасьніі:аў Тэкля.

Колгасьнікі, разам з Хведарам, стаялі каля брамы і з вясёлаю 
ўсьмешкаю гутарылі, мабыць, аб нечым цікавым. Антось вынес заху- 
таных у пасьцілкі дзяц^й і пасадзіў на калёсы між клумкамі.

— Ну, гнедка, у дарогу!— пацягнуў за лейцы колгасьнік Янка. 
Патупаўшы трохі на адныч месцы, гнедка рвануў уперад. Залека- > 
галі на жалезным хаду калёсы па нядобра яшчэ прасохлай зямлі, і 
праз хвілін некалькі хурманка схавалася за ўзгоркам, каля густога \ 
стромкага бору.

II

Золкая веснавая раніца на палетку вышчарылася ружоваю пля- 
маю ўзыходзячага сонца.

Чарнела бульбянішча ад рыжавнга-чорных куч гною. Мужчыны 
вазілі, а жанчыны ўсьлед разьбівалі, засьцілалі чорназемістую глебу 
карысным харчаваньнем.

— - Трэба, хлопцы, падагнаць, каб заўтра на цэлы дзень хапіла 
трактару работы,—заяжджаючы ў хлеў, сказаў трактарысты Паўлюк.— 
Сёньня гіавінны трактар прыгнаць.

Кіпела работа колектывам. Пад тахт работы ў сьвежае вясновае 
паветра з маладых здаровых грудзей вырызалася задорная песьня.

Наша праца—гордасьць волі,
Нашы дні—ліагутны шквал.
Мы зруйнуем межы ў полі.
Мы жыцьця кіпучы вал.

— Добра, добра сьпяваеце!- - гукнуў дзяўчатам Андрзй, вязучы 
воз гною.

— На новым полі самі песьні сьпяваюцца адказала ветлым 
голасам Марыля.

Сонца уздымалася над зямлёю. Яго тонкія касьнікі-прамені мля- 
ва грэлі зямлю.

— Ціха, хлопцы, нешта грыміць!—заўважыу нехта.
— Мо‘, трактар вязуць?!
— Бадай што.
Прыцішаныя гукі з кожным разам узмацняліся. Яны ўсё больш 

і мацней рвалі ціхае паветра красавіковага дня. Колгасьнікі ўгляда- 
ліся ў той бок, адкуль вырываўся гоман сталёвага рысака. Малыя пад- 
шывальцы навыперадкі пабеглі сустракаць. Неўзабаве паказаўся і 
трактар. Узрываючы ахапкі пылу, чорны смоўж шпарка споўз з па- 
горку і супыніўся каля колгасьнікаў.

Колгасьнікі абступілі трактар. Разглядалі кожную яго шрубку, 
кожную нутэрку. Д зед Самусь падышоў блізка. Памацаў сваімі ху- 
дымі пальцамі шыпы колаў, патузаў і, адышоўшы крокі тры ў бок, 
агледзеўшы з усіх бакоў, ня вытрымаў:

— Лоўкан штука! Ты, брат Хведар, не дарма агітаваў за колгас... 
Але, падлюга, наўрад ці пойдзе ў нашай зямлі?!

— А вось паглядзімо.
— А ну, Паўлюк, завярні на поле. ГІапробуем, як ён лупяне на- 

шу зямельку,—з юнацкаю жывасьцю сказаў Самусь.
Паўлюк крутануў калясо. Зашыпеў трактар, зазланаўся, плюнуў 

клубкамі сьвежага дыму і, заядаючыся вострымі шыпамі ў зямлю, па- 
поўз на поле, засланае гноем. Тузануў Хведар за вяроўку, якая тры- 
мала тры плугі. Зацэп адскочыў, і плугі пападалі на чорную зямлю. 
Уеліся шырокія лемяшы ў чорную скарынку зямлі, пасунуліся ўперад, 
павярнулі тры тлустыя, адна ў гдну скібы.

— Пашоў!—зарадаваўся Самусь. Але не пасьпела пакрасавацца дзе- 
дава радасьць, як трактар заеўся, зрабіў некалькі цяжкіх патуг і стаў.

— Эх! небарака, такі не да нашай ён, хлопцы, зямлі,— праказаў 
дзед.—Рыбка ў рацэ, ды ня ў руцэ. Добрая штука, але ня нам.

— Нічога, дзеду, зпраз пойдзе, за камень зачапіўся,—адказаў Хве- 
дар і пачаў даставаць з скрынкі ланцуг. Паўлюк даў ходу назад і пад- 
няў плугі. Хведар адным канцом завязаў ланцуг за трактар, падка- 
паў трохі рыдлёўкаю і другі канец закінуў за камень.

Д зед на гэтую работу глядзеў з надзвычайнай цікавасьцю, а калі 
трактар выкінуў на верх пудоў пад дзесяць камень, закрычаў:

— Пойдзе, пойдзе!.. Трактар пойдзе і ў нас!..
Зашыпеў ён яшчэ мацней і, здаецца, з большай злосьцю рвануў 

уперад. Выраззліся прчгожыя скібы. Яны блішчэлі чорным пералівам 
V вячэрнім сутоеьні.

— ІІІто, дзеду, затрашчалі вашыя дзедаўскія межы? сказаў 
Хведар.

— - Так, дзегкі, затраш чалі...—!, трохі счакаўшы, дадаў:—-ня толькі 
дзедаўскія, але і панскія!

Спроба кончылася. Сад.усь пашоў дадому. Ішоў вузкаю, мала- 
нратоптанаю пярдслаю густым шчацінькем-травою сьцежк-аю Сха-
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еалася сонца, а з паплавоў пачаў расплывацца туман-золкі, цягучы. 
Трава аблівалася халоднаю расою. Босыя ногі дзеда абівалі яе, і ад  ̂
гэтага ногі рабіліся мокрыя ды халодныя.

— 3  такімі людзьмі, толькі з такімі, як Хведар, можна будаваць... ] 
Ноч ня сьпіць, дзень не прысядае, а тое, што сказаў, зробіць. Хведар... ] 
Хведар...—панавалі ў старой галаве думкі.

III

— Вам, дзядзька, ліст,—падаючы ліст колгасьнікч Міколу, е*а- 1 
?аў Хведараў брат Сымон.

— Дзе-ж  ты яго ўзяў?
Лістаносец прынёс. Ён толькі што пашоў у Слабаду.

Мікола, паставіўшы вілкі, якімі накідаў гной, да плоту, расклеіў і 
далікатна конвэрт, дастаў складзены ў чатыры столкі невялічкі ар- 
кушык гіаперы і пачаў чытаць:

.Д обры  дзень, браток Мікола, У першых страках майго пісьма 
сьпяшу паведаміць, што я жыў і здароў, жонка і дзеці такжа. Нас 
загналі ў Сібір. Адвялі пасекі, якую трэба карчаваць, сеяць хлеб і жыць ..**

Хто гэта вам ліст прыслаў?—запытаўся Сьцяпан
— Гэта з Менску брат.
— Што ён піша?
— Нічога цікавага. Жыў, здароў, ды...
— Без сарочкі, без штаноў,—працягнуў далей Якаў.
— Х-а-ха-ха-ха-а!—заліліся задорным сьмехам колгасьнікі.
— Без сарочкі, без штаноў, ха-ха-ха!—несься далёка малады, 

напоены бадзёрасьцю сьмех і тапіўся ў прасторных далячынях.
Звон рэйкі перарваў рогат калгасьнікаў.
— На полудзеньі
— Полудзень, дык полудзень. Пойдзем,—адазваўся Мікола і 

першым вышаў з хлева. 3  галавы ня вылазіла думка, што пішв 
Антось пра сябе I пра колгас.

— Ну, кабеціна, гасьцінец прынёс,—зьвярнуўся да жонкі ў  хаце і < 
дастаў з запазухі ліст.

— Ад каго-ж? Мо Нічыпар з Менску?
Які Нічыпар. Антось з Сібіру прыслаў.
Анто-ось?!- працяжна пераказала жонка.—Прачытай-жа, што |

ён піша.
Мікола сеў на -южак, разгарнуў ліст і пачаў чытаць.
Ангось пісаў. што патрэбна на кожным кроку паскудзіць кол- 

гасу, ня спыняючыся ні перад чым. „Толькі тады, калі параскідаюцца 
колгасы, я змаг\ зьвярнуцца ў свой родны куток”.

■— Вось, як нрыедзе ў нядзелю мой брат, дык чддай яму калё- \  
сы, Оо насьля гр»сца табе будзе, -сказала Міколу жонка.

МАІРК ПРОЦЬКА
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— Ты праўду кажаш. Дай перакусіць, ды пайду, а то будуць 
аьвягаць, што пазьнюся. Трэба, каб ніхто нічога і здагадацца ня мог.

Жонка падала на стол скавараду яешні і гладыш сьвежага малака.
Зазьвінела рэйка, калі Мікола выпіў апошнюю шклянку, абцёр 

белым, як сьнег, рушніком спацелы твар і пашоў на работу.

IV

\-~ Дрэнныя, брат, справы пачаліся ў нашым колгасе,-—едучы на 
поле, сказаў Хведар Якаву, члену праўленьня,

— А што такое?
— Сёньняшняе ночы нехта сьвіснуў са складу калёсы. Прапала 

тры касы.
— Можа й яшчэ чаго няма?
— Хто яго ведае. Мо й яшчэ чаго...—адказаў Хведар.
— А сьлед куды пашоў?
— Сьлед пашоў на гасьцінец, пад Слабаду.
— Ну гэта, брат, справа сзаіх рук.
— Вядомая рэч. Што рабіць, я і сам ня прыдумаю, Мабыць,

сёньня трэба будзе сход склікаць.
— Не, сход мы склікаем праз пару дзён, а тым часам трохі 

паслухаем да паглядзімо,—прапанаваў Якаў.
Прайшло ня два, а цэлых чатыры дні, Прапала яшчэ дзьве куль- 

бачкі і два хамуты.
Увечары, на чацьвёрхы дзень, быў склікан агульнаколгасны 

сход. Старшыня колгасу Саганец паехаў у Менск, і сход адчыніў 
Хведар. У кароткіх рысах ён зрабіў інформацыю аб кражы.

— У каго ёсьць пытаньні?—папытаў. старшыня сходу.—Што-ж, 
усё зразумела ці пк?—пытаў далей. - А  мо выказацца хто хоча?

Колгасьнікі маўчалі, як ціхая ноч, як добрае веснавое надвор'е. 
Урэшце, стары Самусь ня вытрымаў:

— Далёка хадзіць ня трэба, а сабакі трэба шукаць між нас 
саміх. Гэта работа кедалёкага.

Яговочы кроплямі жывога срэбра бегалі па прысутных.якбыццам 
шукалі вінаватага, але вінаватага не знаходзілі, як не знайшоў яго і 
агульны сход. У канцы была вынесена прапанова,якаяўсёй суровасьцю 
абуралася супроць учынкаў, якія зьбіваюць з панталыку колгасьнікаў.

Міколава выйграла. Ён ішоў са сходу, і радасьць расплывалася 
ад сэрца, прыемнаю шчыкоткаю разьлівалася па целе. „Наша возьме, 
няпрыменна. возьме*

Вестка аб пакражы ў колгасе „Навінкі" зайшла ў далёкія, у 
самыя глухія куткі. Пасьля гзтага пайшлі розныя чуткі. яІдзеце ў 
колгас, дык так пажывеце, як навінкаўскія. Яны і песьні прыгожыя
пелі пра колгас, а одпер? . Цяпер глядаі...
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Старшыня Саганец непакоіўся. Зьезьдзіў у- райком партыі за 
парадай. Прыехаўшы, адпрог ісаня, прышоў у хату і, не разьдзяваю- 
чыся, се\' каля стала. Раптам расчыніліся дзьверы, і ў канцэлярыга 
увайшоў Хведар.

Здароў, Саганец. Чаго так замаркоціўся?
— Я ўсё пра справы колгасныя. 3 галавы ня выходзіць, што 

рабіць і як? Ночы вось ня сплю, пра пакражы пра гэтыя думаю- 
Ведаеш, партыя паслала мяне для ўмацаваньня гэтага колгасу, а тут, 
на табе, умацаваньне-—не ўгару, а ўніз плыве. Што скажа партыя?.. 
Што скажуць рабочыя?

— Мне, брат, таксама цяжка робіцца на сэрцы. Многа і я па- 
клаў здароўя, пакуль вывелі колгас у людзі. А з раскулачваньнем...— 
Хведар патануў у маўклівай глыбіні сваіх думак.

Колькі часу яны сядзелі так, а потым Хведар зьвярнуўся 
да Саганца:

— Няпраўда, не , : перажывём гэтае ліха, і праз хвіліну дадаў: 
гэта-ж я прышоў, каня трэба ўзяць. Заўтра мая жонка досьвета 
думае да сястры ў Менск зьезьдзіць.

— Вазьмі. Цяпер коняй гуляшчых хапае. Сані таксама пад па- 
веткаю стаяць добрыя, тыя, што я ў райком езьдзіў.

— Добра. Бывай пакуль!
Хведар вышаў з хаты, узяў каня і паехаў дадому. Жонка Хве- 

дара рыхтазалася да ад'езду. Паклала дзесяткі са два ў кошыч?к 
яец, асьміны тры бульбы, і калі першыя пеўні ўзарвалі цішыню ночы, 
выправілася да Менску.

Міколава жонка ня спала, ня спаў і сам Мікола. Яна бачыла, 
вышаўшы на двор, як жонка Хведара выбіралася ў Менск і, прыча- 
каўшы, калі падвода схавс: ся за сялом, узяла ў прыпол ячменю і, 
пашоўшы на Хведараў двор, пасыгіала каля ганку. Зьвярнуўшыся 
ў хату, сказала:

— Вось калі мы гэтага падлюгу, Хве'дара, зацугляем.

VI

Міколава жонка бггала па сяле, трымаючы ў руцэ каліў двац- 
цаць ячменю і кожнаму стрэчнаму паказвала знахадку. Першага на- 
паткала жыватнавода.

— Ведаеце, даражэнькі, хто крадзе ў нашым колгасе?
Той спыніўся і зьдзіўлена пачаў углядацца ца кабеціну.
— Гэты зладзгсі : ,—цягкула яна далей,—гэты Хведар Пятрычкоў, 

гэты самы агітатар .. у суполцы з Якавам..
Падвечар колгасьнікі і жыхары вёскі былі ўсхвалёваны нячу- 

шг ым здарэньнсм. Адны не давалі веры, былі ўпэўнены, што Хведар 
гзтага зрабіць ня можа, а другія сьцьвярджалі, што гэта зусім проста 
і праўдзіва.
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Саганец, да.'іедаўшыся аб гэтым, пабег да Міколы. Міколава 
жонка расказала лму падрабязна і паказала нават той ячмень, які яна 
сабрала ля Хведаравага ганку.— Я ў вочы яму самому скажу...—завяр- 
шыла яна ўпэўнена.

— Ня можа быць, каб гэта зрабіў Хведар, першая мая рука па 
працы. Але верыць... цяжка.

Саганец накіраваўся да Хведара.

— Вы спаткалі Хведарыху на дарозе ці не?—спытала толькі што 
прыехаўшага з Менску Пятруся жонка.

— Спатыкалі.
— А што яна везла, ня бачыліР
— А хто яе ведае. Відаць, нейкія мяшкі. А чаму ты пытаеш?
— Ды ведаеш, Міколіха даказвае, што Хведар пакраў ячмень 

ды адправіў жонкаю ў Менск.
— Хведар?—перапытаў зьдзіўлена Пятрок.

— Няўжо-ж хто? Хведар!
— Цяжка даць веры.
Увечары Саганец склікаў пасяджэньне праўленьня. Што за пы- 

таньні будуць рягзглядвацца на пасяджэньні, ніхто, акрамя праўленьня, 
ня ведаў, але некаторыя дагадваліся, што, мабыць, пытаньне ў пер- 
шую чаргу будзе пра Хведара. На пасяджэньне сышліся амаль усе 
колгасьнікі.

Саганец пакінуў пісаць нешта ў блёкног, а потым устаў, павяр- 
нуўся тварам на хату, пачаў:

— Сёньня кз парадку дня адно толькі пытаньне: гэта аб па 
кражы збожжа Хведарам і Якавам.

Саганец зрабіў ужо вядомую інформацыю.
— Мо ў каго пытаньні будуць?—запытаўся Саганец.
— Ды што пытаньні, няхай Хведар скажа.
Хведар устаў з лавы ў кутку, скінуў шап\-у і нясьмелым голасам 

пачаў:
— У мяне гаворка адна: напасьць ды годзе... Я адно казаў І 

кажу, што жонка паехала не на базар, а да сястры і павезла і е 
ячмень, п бульбу... Даказвае, няхкі'і даказвае. Калі я вінаваты, дык 
пад суд, мала гэ іага—расстраляць трэба.

Хведар скончыў пшарыць. Гарэлл агнём нутро, сьціскала ірудзі 
ад болю.

Стары Самусь сядзеў, спусьціўшы галаву ўніз, у глыбокім заду- 
меньні. Перад вочы ў яго ўсплывалі розныя малюнхі, а ясабліва той 
веснавы, кялі т:зед быў упэўнены ў непарушнасыіі Хведаравай натуры, 
у яго моцы і адданасьці коле:;тывізацыі.

— Тр • пак'.чікяць Міколіху,---сказлў . ;ец.
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— Зьбегай, Стасік, пакліч ^
Праз хвілін дзесяць пасланец зьвярнуўся і сказаў, што Міколіх* 

ня пойдзе, а прыдзе Мікола. Неўзабаве прышоў і Мікола. Увайшоў 
ён ціха і дробненькімі крокамі шмыгнуў і прытуліўся да кахлявага 
стаяка.

— Чаму жонка ня прышла?—спытаў старшыня ў Міколы.
— Часу няма.
— Дык што ты ведаеш нра гэту справу?
— Я сам нічога ня ведаю, а што жонка казала, то і я гэта магу

сказаць.
Мікола расказаў нрысутным падрабязна пра ўсё, што казала 

жонка жыватнаводу. Расказваў з гіронічнаю ўхмылкаю, з радасным 
настроем. У яго гутарцы так 1 прасочвалася: „Вось хто вораг нашаму ] 
колгасу. Ён краў, ён стараўся разваліць колгас".

Пасьля прамовы Міколы ўсе глядзелі на Хведара, як на чужога,! 
далёкага да колгасьнікаў чалавека.

— ІІІто нападаць, што гаварыць дарэмна?—ня вытрымаў Хве-1 
дар.—Можаце спытаць у Кульбіцкага з Навасёлку, ён з жонкаю пад'- 3 
яжджаў у Менск. Ён ня зманіць—праўду скажа.

— Ты, Пятрок, спаткаў на дарозе жонку Хведара? Што яна
везла?—запытаў старшыня.

— Я.. відаць, везла мяшкі... некалькі, відаць, з бульбаю, а не- |  
калькі, відаць, з збожжам,—праз зубы нясьмела, няўпэўнена выцадзіў І 
Пятрок.

Пасьля некаторага часу спрэчак была вынесена пастанова, у 1 
якой гаварылася, „што справу з пакражаю збожжа членам праўленьня | 
колгасу Хведарам перадаць у сьледчыя органы для расьсьледваньня 
і прыцягненьня вінаватага да адказнасьці, а разам з тым Хведара вы- ] 
ключыць з колгасу, як клясава-варожага чалавека".

Прысутныя разыходзіліся. Хведар вышаў амаль апошнім. На I 
дзарэ сьнежнымі камарамі бушавала завіруха, абсыпала саламяныя 
стрэхі будынкаў, злавалася разьюшанаю мядзьведзіцаю ў  начныы  ̂
змроку.

Калі Хведар прышоў да хаты, запелі другія пеўні.

VII

Выпадак з Хведарам ня выходзіў з галавы ў Саганца. Доўга ён 
ня мог заснуць пасьля пасяджэньня праўленьня. Непакой пашыраўся, 
ахопліваў няўпэўненасьцю: »Мо перагледзець учарашняе рашэньне, 
пашукацЬ дадатковага матар ялу, уліць больш яснасьці ў  справу? : 
Перагледзець. можа? Не, не патрэбна",—разанула другая думка. і, 
заспакоены апошнімі меркаваньнямі, Саганец начаў падсумоўваць гра- 1 
шовык дякумвнты, якііі ўчора яыу а л  ялі ад продажу бульбы
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— Добры д зен ь і-  увайшоў у  хату да Саганца комсамолец Зьміцер.
— Ты, брат, нешта з узьнятым настроем. Ці ня жаніцца надумаў?
— Мы скора адпалім такое вясельле, што аж чарцям моташна

стане.
— Што там за вясельле такое?
— Учора я ня быў на пасяджэньні праўленьня і вельмі шкадую. 

Тое, што гаварылі на Хведара, усё мана, няправільна.
— Ты праўду кажаш, Зьміцер?—з радаснаю надзеяю запытаўся

Саганец.
— Праўда, самая што ні ёсьць праўда. Я і Сымон зьбіраліся дось- 

віта ехаць па справах у РК ЛКСМ. Вышлі мы з нашае хаты, па- 
дышлі пад паветку і пачалі рыхтаваць сані. 3  Міколавага двара праз 
хвілін пяць вышла кабеціна і накірвалася да Хведара. Ідзе кабеціна, 
мы гэта асаблівай і ўвагі не аддаем. Ажно бачым, гэта самая кабе- 
ціна крутанулася каля дзьвярэй Хведаравай хаты і бягом на Міколаў 
двор. Я гэта на Сымона: „Давай, брат, паглядзім, што тутза  справы“. 
Мы за гэтай жанчынай, а яна проста да Міколы ў хату. Калі мы 
паглядзелі праз вакно, дык гэта і была сама Міколіха. Убегла ў хату 
і давай з вялікім захапленьнем, махаючы рукамі, расказваць .. Я толькі 
добра пачуў словы: „Сыпанула, кажа, ля парога цэлую жменю“.... 
Мікола здаволены ківаў галавою. »Эт, дробязь, пойдзем", зьвярнуўся 
да мяне Сымон. Я згадзіўся і мы пашлі. Прыехаўшы з мястэчка і 
пачуўшы пра гэтую справу, я адразу зразумеў гэтыя словы: яСыпа- 
нула ля парогу цэлую жменю*...

Сагакец напружана слухаў апавяданьне Зьмітра. Твар яго рабіўся 
то вясёла-жыцьцярадасным, то грозным, а потым задуменным, і тады 
вочы ўтаропваліся ў адну кропку і доўга глядзелі туды.

— Т-а-а-а-к!..—сказаў ён, не выходзячы з стану задуменнасьці. Мы 
з Хведаравай справай памыліліся. Хведар ня вінаваты... Паклёп... ва- 
рожая работа.

— Міколава жонка Тэкля, сястра кулака Антося, якога выслалі 
> мінулую вясну. Ён слаў лісты Міколу, з  пячаткаю „Сібір“... Я табе 
скажу, што гэта ўсё работа кулацкіх сяброў.

— Канец знойдзен. Маток разматаем,—ужо зусім радасна і ўпэў- 
неыа сказаў Саганец.

— Бясспрэчна разматаем.., Пакуль усяго добрага!
Зьміцер вышаў з хаты, а Сагаыец яшчэ раэ пераказаў:—-Канец 

шойдзены... Маток разматаем.

Колгас .КомШтэрн',
СьмілмЫцкагя рядшу

КУЛАЦКІ МАТОК
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Л е с  г а р ы ц ь
і

Сухія і палкія, як сонечныя пра- 
.мені,былі чэрвеньскія дні. Ад сьпя- 
коты пажоўклі сенажаці. Пасохла 
ярына на пяскох і ўзгорках Мес- 
цамі жыта прыхваціла. Нават па- 
высыхалі балоты. Прыслон, Арэ- 
хаўка, Папоў кут., Навалацкая баг- 
на,—ложкі вады ня знойдзеш у гэ- 
тай дрыгве.

А ў лесе. Вось каб, здаецца, за- 
паліў і кінуў сярнічку, дык пых- 
нула-б лясная коўдра, як порах ад- 
разу ,загарэлася-б. І ўсё-ж сонца 
пячэ ды пячэ. Здаецца, сьпякоце 
гэтай ня будзе канца краю. Кінеш 
вокам уздоўж поля— пылам нейкім 
усё кружыцца. А лес стаіць і не 
скаланецца. Прагне на сонечным 
сьпёку ў нейкай томнай млявасьці

Між дрэў, расхінаючы гольле, 
ідуць двое. Нецьвярозы басісты гс- 
лас ціха плыве па верхавінах ма- 
ладняку:

— Браток, родны, Архіпка, я-ж 
ня стрымаю такой навалы... Сэрца 
ня ўрымсьціць... Сэрца прагме ад- 
платы... Не магу... вось паслухай, 
як б‘ецца яно—мужычае сэрца, узру- 
шанаенеспагаднай крыўдай.О. .якая 
цяжкая ростань з кутам бацькоў, 
з родным кутам дарагой айчызны... 
Ах, сэрца, дурное птушанё, куды-ж 
ты рвешся, калі лётаць няўмееш... 
Су^пакойся, ня біся... відаць, быць 
табе адплатай за буйнае жыцьцё 
дзядоў і прадзедаў...3ьмірыся, дур- 
ное птушанё, паслухай, як шуміць

Сяргей ЗнаёміД

лес,—твой лес... ён заве цябе і 
свае нетры, вабіць... чу, кліча, клічаЯ 
глуш сваіх іфастораў... О, не, пгД 
ны лес, тваім нетрам ня прывабіш 
м яне .. не, дарагі мой, твае патайі 
ныя сховы ня зьмесьцяць мае крыў-І 
ды, твае нетры не схаваюць мяж.1 
Любы мой, сівы абымшалы бор,| 
якая цяжкая ростань, а ці дачя 
каю радасьці спатканьня, дарагіі 
мой, скажы...

— Відаць, Лаўрэн Янкавіч, неі 
на тое закруцілася, завярцелася нм 
на тое, каб радасьць спатканьняі 
вам адчуць,— праказаў, выйшаўшыі 
з лесу, лясьнік Рыгор Ліхалетка 
I потым такая стынь, а вы, ЛаўІ 
рэн Янкавіч, папяросу цыбучыцеі 
Чаго добрага, яшчэ знарокам... |

— Ай, Рыгор, Рыгор, як ты дакаі 
раеш сваімі кпінамі... бра-ток, ці-аі 
упяршыню .соракгод хадзіў па гэі 
тым лесе... яшчэ бацьку твайго праі 
вяраў, ці добра вартуе, а ты цяпер 
так кпіш... Ох, сэрца, дурное птуі 
шанё, нездарма-ж кажуць: на каго 
ўлада, на таго і людзі... Ах сэрца...

Сонца, даслаўшы апошні прамень, 
схавалася за навалацкім балотамі 
Ліхалетка абвёўгаспа-дарчым вокам 
нявыцерабленую дзялянку, папра] 
віў на плячы стрэльбу ды ціхім] 
крокамі накіраваўся пад дом. Ёя 
мерна крочыў па квартальнай лініі 
і слухаў ціхі лясны шум.

Неба было чыстае, і нібы праз 
рэшата сеяла зоры на дол. Набліжа- 
лася ноч звычайная беларуская, І
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«егкім подыхам ляснога ветрыку,
'3 ц і х і м  шэлестам лістоты дрэў, з 
зорным небам і пералівам песень 
;іяснога птаства.

Пасьля дзённай утомы грудзіад- 
чувалі легкую вольнасьць, набіраю- 
,ы сызежага паветра. Здалёк па- 
чуўся сабачы брэх. Гэты брэх узва- 
рухнуў Ціхі рой ліхалеткавых ду- 
мак. Яны беглі, адна другую даганя- 
ючы, сплятаючыся ў нейкія карункі. 
г — I чорт яго ведае, гэтага Бан- 
цуронка, вось швэндаецца п'яны 
па лесл... Плача, скавыча... вала- 
цуга... яго лес, аднялі... шкада... 
П‘е, залівае зрэнкі... Яго лес... Якім- 
я;а чынам ты яго нажыў?... Можа, 
табе твой бацька не казаў, не хва- 

.ліўся сваім зладзействам.. затое-ж 
мне мой добра ўбіў у - голаў, ой 
добра... ведаю, што бацька твой 
за зьдзекі над сялянамі атрымаў 
гэты лес ад пана Рыгаровіча як 
узнагароду... Нечага сказаць, доб- 
рая была панская сучка. Нічога, 
няхай цяпер сыну чужое дабро 
праз б о к  лезе... Дурні, трэба было 
даўно яго адгэтуль выгнаць, а то 
лес узялі, а яго не кранулі... Пака- 
зальная гаспадарка... Ды нічога, 
панічок Лаўрэн Янкавіч, чапнула 
ліха і твайго двара...

Лес ціха, ціха шумеў, нібыта баю- 
чыся спудзіць роўныя думкі лясьніка.

На дварэ Лыска, віляючы хвас- 
том, падбег да Ліхалеткі.' Рыгор 
пагладзіўсабаку ды прычыніўдзьве- 
ры сянец.

У хаце было ціха. На сьцяне ці- 
ха цюкаў гадзіньнік.

„Кап—кап.“
Ціха падалі кроплі вады ў па' 

мыйніцу з дзіравай кварты. „Вось 
ліха іх ня брала-б і вады з кварты 
ня вылілі“ , падумаў Рыгор і, па- 
дышоўшы да ўслопу, узяў кварту 
і з прагным задавальненьнем вы- 
піў ваду. Калі ён запаліў лямпу, 
некалькі мух, узьняўшыся з стала, 
загудзелі каля шклянкі. Жонка і 
двое дзяцей—Арынка і Хведарка -  
спалі. На стале, прыкрыты ручні-

ЛЕС ГАРЫЦЬ

ком, ляжаў акрайчілк \леба, а. ў 
цёрлечкў стаяла кіслае малако. 
„Гм, разачка яе, і ня прыкрыла". 
Рыгор выкінуў з малака муху і з 
вялікай прыемнасьцю, бяз лыжкі, 
нагбом выпіў малако. Ён толькі 
цяпер адчуў цяжар на правым пля- 
чы. Зьняўшы стрэльбу, Рыгор па- 
весіў яе на сьцяне, а сам міжволь- 
на зірнуў на хату.

Белая печ з запнутым жорлам. 
У левым кутку хаты жончына скры- 
ня. Услончык, на ім кварта, пад ім 
памыйніца Дзьвелавы  Крэсла з бя- 
розавых кіёчкаў. На куце пад ніто- 
вым рушніком Мікола Чудатворац. 
А крышку ў бок к вакну пад га- 
дзіньнікам— Ленін. Тут-жа плякат са 
сьпісам ураду. Рыгор празёў вокам 
каля печы і, наткнуўшыся на дзір- 
ку ў  падлозе, падумаў: „заўтра
абавязкова заляплю".

— Ты ўжо прышоў падняўшыся 
на локаць праказала жонка.

... I чорі цпбе, Рыгор, ведае, ці 
жартачкі ж, дзень у дзень швэн- 
дацца, швэндацца па лесе мала, дык 
яшчэ на табе — і ночы захапіў... 
Каго ты сочыш, хто цяпер паедзе 
яго сеч, каму гэта ў галаве твой 
лес?.. Але гультайства, абы дома 
ня быць...

— А ты, Ганка, сьпі. Я-ж табе 
не мяшаю сваім швэнданьнем.

— Дзе што, не мяшаеш... Пойдзе 
на ўзесь дзепь, а ты тут таўчыся, 
як вёрка ў мяшку... ды яшчэ ду- 
май, дзе ён ды што з ім. I ці мала 
гэтых думак набяжыць...

— А ты, Ганка, ня думай... ба- 
лазе першы раз. Ня першы год 
жывем тут. Не ўпяршыг.ю я позна 
прыходжу. I ты ніколі ня крыўда- 
вала, а апошні час нешта пачынаеш 
галаву тлум іць .. думкі, думкі... Ня 
думай.

— Яно сабе... толькі ня думаць 
нельга, самі думкі ў голаў лезуць, а 
тут яшчэ гэты Панцуронак... ішоў-жа 
сёньня п'янюсенькі, як нагам утры- 
маць... А ў Дворыцы кажуць, што 
высылаць яго будуць, вось і п‘е
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та.му... а ты кажаш ня думаць, дзе 
тут ня думаць, калі дум поўна га- 
лава.

— Выкінь іх, Ганка. Дурныя дум- 
кі на сухі лес хай ідуць...

— Ну, кладзіся ўжо, кладзіся... 
нябось, хапіла за дзень нагам... Ці 
мала абтопаў ды ў такую сухамяць.

Рьігор лёг. I хутка зноў супакой 
ночы апавіў лясьнікову хату.

II

Дзесьці далёка-далека ўзьвіўся 
дымок. Лёгкі ветрык закудлачыў 
яго і, чапляючыся за гольле дрэў, 
вынес у чыстую, зорную вышыню. 
Трэсь, трэсь, трэсь, трэсь—і чыр- 
воныя плоймачкі пацалункамі ві- 
талі лясны дол. Агенчыкі, нібыта 
зайчыкі, скакалі па нявыцерабленай 
дзялянцы. Чым далей, тым шырэй 
і шырэй расьцягваліся чырвоныя 
істужкі. I калі ціхі ветрык пахіліў 
дрэвы, чорны дым грознай хмарай 
услаў неба. Дзівосны малюнак з 
кожнай хвілінай станаві} ся ўсё жу- 
дасьней і жудасьней, пакуль урэш- 
це не ператварыўся ў страшэннае 
пажарышча. Агнявыяязыкі залізалі 
дрэвы і мох. Пужліва-жалобныя 
крьікі птаства напоўнілі лес. Пу- 
шча ўзварухнулася. Бор загаманіў. 
У сьмяротнай агоніі снавалі птуш- 
кі ў дымавых хмарах. Прыдушана 
надрыўны крык вырваўся з лясных 
нетраў і рэхам пакаціўся па неаб- 
сяжным баравым моры:

— Лес га-а-ры-ы-ыць.
Надрыўны крык зьмяніўся злос-

на калючым рогатам. Рогатзьліўся 
з трэскам, шоламам і нястрымным 
вэрхалам. Лес гарэў. Агнявая коўд- 
ра ўсьцілала дол. Чорны дым віўся 
у зорную вышыню...

Сьцішыўся зецер. Няш уміцьбор. 
Толькі часам эашалясьці'ць спало- 
хана лісьцем асіна, здрыганецца 
бяроза. Ды зноў сьціш абыме абы- 
мшалыя лясныя нетры. Тады выраз- 
нз чуваць трэск сухога гольля і 
зйціхаючы піск нвпялохапых пту-

шак, прыдушаны стогн бору, уздру. 
гі падголістых хвой.

Пьіхкаюць сухія ігліцы. Курацца 
абымшала - спарахнелыя пні> Пу. 
скаюць сьлёзы, агнявыя кроплі 
смалы нахмурана-задуменныя елі. 
Махаюць, нібы ручкамі малыя дзеці,' 
гольлем маладыя белыя бярозкі. 
Ціха гойдаюцца гонкія хвоі з аб- 
гарэлымі камлямі. Пажар раскі- 
нуўся па ўсім лесе. Агнявое мора 
згубіла свае берагі. I толькі дым 
чорнымі ;-;марамі абымае бор. Ня 
лес, а жудасная багна зпякельныы 
дном разлягалася прад вачыма.

1 вось агнявыя языкі наблізіліся 
да лясьніковайхаты. Вужакамі віліся 
яны каля завугольля будынку. Трэсь. 
трэсь—і агенчык пакаціўся ўскруг 
двара. Хутка вогпеннае кола абы- 
мала Рыгораву хату. Полымя загу- 
ляла па стрэхах. Сядзіба займалася 
агнём. Карова зараўла немым ро- 
вам. Спуджаны Лыска перш завур- 
чэў, а калі агонь крануўся будкі, 
завыў ды так моцна, што Рыгор 
расчыніў вочы і... анямеў. Ён ба- 
чыў вакол вогненнае пекла. Чуў, 
што раве карова, вые сабака. Чуў 
трэск. Тужыўся дыхнуць, няма чым. 
Горкі дым разаў вочы і дзёр у 
глотцы, Хацелася спаць. Прагна 
цягнула ўбіцца галавой у падушку 
і заснуць моцна, моцна.

Рыгор сабраў апошнія сілы і кі- 
нуўся да вакна. Калі з звонам вы- 
лецелішы бы, Рыгор пачуў, што па- 
дгарэлыя кроквы шугнулі на столь. 
Пасыпаўся пясок. Печ цалавалі чыр- 
воныя языкі. Рыгор схапіў стрэль- 
бу і з акрываўленай рукой праз 
вакно выляцеў на двор і застыў у 
нярухомасьці. Ён чуў дзіцячы го- 
лас, удушлівы кашаль, плач крык 
жонкі. Ён бачыў, як абвалілася 
столь у хаце. Бачыў ускруг сябе 
вагромінстае агнявое кола. Рыгор 
усё бачыў, усё чуў, толькі нічога 
не разумеў. Ён міжвольна паціс- 
нуў курок. 1 калі рэха стрэлу па- 
кацілася па лесе, Ліхалетка схамя- 
нуўся і што ёсьць сілы крыкнуў:



|  — Рату-у у-й-це-е!.. Ле-эсгарыць.
Дзесьці зусім недалёка пачуўся 

басісты рогат. Потым ён пераліўся 
ў цягучыя енкі. Рыгор прыслухаўся, 
патужыўся яшчэ крыкнуць, ды ня 
уог- Як праз сон, ён пачуў стук і 
блізкую гамонку.

Займаўся золак.
* **

і  — Дык вось як яно было... Пра- 
чнуўся я пад вечар. У хаце ні ду- 
шы. Захацелася піць. Пацягнуў руку 
за квартай, ды не за яе. а ў бок 
§й. Кварта бух далоў. Гляджу, 
дзьверы расчыніліся, і Піліпа Кан- 
цавога, былога нашага старшыні, 
жонка ўвайшла. Падняла кварту, 
нацадзіла з самавара вады, мяне 
напаіла. Цямнела. Прышоў Піліп 
і, не зьвяртаючы на мяне ўвагі, пра- 
казаў да жонкі:

Чэрвень 1930 г.

— Знайш лі.. Недалёка ад Рыго- 
равай хаты наўзгорачку, твар шро- 
там сьсечаны... Мала, рукамі глотку 
сьцяў, сам задушыўся... быдла, аб- 
гарэў... не пазнаць..

Убачыўшы, што я ляжу, вочы ра- 
зінуўшы, Піліп дадаў:

— Папраўляйся, Ліхалетка, ко- 
муна цябе чакае... Панцуронак, брат, 
упаліў нам штуку... ды нічога... быў 
наёмным працаўніком комуны-лясь- 
ніком, а цяпер комунарам станеш. 
Так яно, брат... жыцьцё...

— Ліхалетка, гукнуў хтосьці з 
двара... старшыня, давай сюды— 
справа ёсьць... Даволі табе там з 
дзяцьмі балагурыць... ідзі, кажу...

— Іду, іду, Сёмка — кінуў праз 
аДчыненае вакно Рыгор і закрочыў 
да парогу.

ЛЕС ГАРЫЦЬ
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К  Р  Ы  Т  Ы  К  А

Л БЭНдз

Творчасьць Паўлюка Труса1)
(П апярэдні аіляд)

П. Трус зьяўляецца тэй поэтыч- 
най фігурай, якая адлюстроўвае 
асобныя часткі вялічэзнага гісто- 
рычнага процэсу, процэсу нараджэ- 
ньня новых сіл з нетраў прыдуша- 
ных у мінулым падвойным соцы- 
яльным процэсам працоўных бела- 
рускай вёскі.

Кастрычнікавая рэволюцыя, якая 
прагнала капіталістых і абшарні- 
каў, рэволюцыя, якая заклала пад- 
ставы для соцыялістычнага будаў- 
ніцтва, разам з тым разьбіла і лан- 
цугі адвечнага нацыянальнага пры- 
гнёту. А гэта азначнае абуджэньне 
і выяўленьне агромністых творчых 
сіл, якімі ўладаюць працоўныя 
масы. Агромнісгыя сілы, што зна- 
ходзіліся стагодзьдзямі пад уціс- 
кам, усплылі напаверх, пачалі за- 
ваёўваць сабе права і на мастацкае 
выяўленьне.

Процэс утварэньня пасьлякаст- 
рычнікавай рэволюцыйнай бела- 
рускай літаратуры ёсьць па сут- 
насьці рэалізацыя заваёў Кастрыч- 
ніка, конкрэтнае, у мастацкіх фор- 
мах, выражэньне творчых сіл пра- 
цоўных мас.

П. Трус належыць да ліку тых 
пісьменьнікаў, якія зьявіліся жы- 
вым уцелясьненьнем процэсу выха- 
ду працоўных мас беларускага ся-

лянства на гісторычную арэну, про-І 
цэсу барацьбы і тварэньня.

Жыцьцяпіс П. Труса не склада- 
ны, не баіаты прыгодамі. Жыцьця- 
піс поэты ёсьць частка жыцьцяпі- 
су працоўнага сялянства, якое праз 
упартую барацьбу ў саюзе і пад 
кіраўніцтвам рабочае клясы пера- 
магала сваіх адвечныхворагаў--па 
мешчыклў і пачала перамагаць 
сваю цемру, патрыярхальнасьць.

У літаратуру П. Трус прыйшоў 
як і дзесяткі іншых імён, з бела- 
рускай вёскі. Бацькі П. Труса—: 
бедныя сяляне вёскі Нізок, Вузь- 
дзеньскага раёну (былой Менскай 
акругі). Нарадзіўся ў 1904 г. Дзя 
цінсгва і частка юнацтва Труса 
праходзяць у абставінах беднай 
сялянскай сям'і. У сваёй вёсцы 
П. Трус атрымлівае першапачат- 
ковую асьвету, у мястэчку Вузда 
працягвае яё ў сямёхгодцы, каб 
потым апынуцца ў Менску ў Бе- 
ларускім пэдагогічным тэхнікуме, 
Скончыўшы тэхнікум, выявіўшыся 
за час свайго навучаньня ў тэхні- 
куме, як поэтычны талент, П. Трус 
шырока разгортвае сваю поэтыч- 
ную творчасьць ужо на практыч- 
най працы ў рэдакцыі „Палеская 
Праўда", адначасова актыўна 
ўлзельнічаючыў грамадзкай рабоце.

4) Гэты артыкул зьяўляецца прадмовай да зборніку „Выбраных вершаў' П Труса 
які друкуецца ў  выдавец ве БАН і хутка выйдзе. Л. Б
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; у 1928 г. П. Трус паступае для 
„рацягваньня сваёй асьветы ў 
5ДУ, 1 ўлетку 1929 году нечака- 
вПя сьмерць вырвала яго з нашых 
.Око шэрагаў, шэрагяў барацьбітоў 
за соцыялізм, з шэрагаў тварцоў 
„ролетарскай літаратуры.

П. Трус пачаў сваю літаратур- 
оуіо творчасьць, яшчэ зьяўляючыся 
кудэнтам БПТ. Першы зборнік 
„Вершы\ які вышау у 1925 .,
зьвярнуў на яго ўвагу, як на буй- 
ную, глыбока-лірычную, жыцьцяра- 
дасную поэтычную фігуру, якая 
[аўладзела поэтычным мастацтвам 
саайго часу, узьняўшыся на ўзро- 
вень рэволюцыйнай свайго часу 
беларускай поэзіі.
Г П. Трус, праз крыштальную са- 
кавітасьць сваіх вобразаў, праз 
глыбока-лірычную насычанасьць. 
гздобленую бурапенным дынаміз- 
мам, выяўляе і адлюстроўвае ў 
сваіх пВершах“ вялізарнейшай сіл 
процэс росту сьвядомасьці і ба- 
рацьбы беларускага рэволюцыйнага 
сялянства. Гэты процэс, які знай- 
шоў сваё адлюстраваньне ў мастац- 
кай творчасьці П. Труса, зьяў- 
ляецца выходнай, формуючай пс- 
новай яго творчасьці.

Стагодяьдзямі прыгнечанае па- 
двойным соцыяльным процэсам, 
беларускае сялянства сваю ба- 
рацьбу, у саюзе і пад кіраўніцтвам 
рабочае клясы, часта апавівала 
вобразамі сваёй выстраданай твор- 
часьці, так званай „народнай твор- 
часьцю“. Гэтая народнаятворчасьць, 
праўдзівей, вобразы яе ў значнай 
ступені зьяўляліс . канвой для по- 
этычнай творчасьці П. Труса. Але 
пад пяром юнага змаганца рэво- 
люцыі яны набывалі якасна іншы - 
баявы, а ня мінорны, дзейны, а не 
плаксіва-пасыўны характар.
[ Ідучы з рэволюцыйнай вёскі ў 
•іітаратуру, П. Трус гучна граў на 
мілагучнай ліры народнай твор- 
часьці, набыўшай у яго новую 
якасьць:

,Прышо} з казкамі 
У залатое раньне—

Ад Сожу ціхага,
Ад берагоў Дняпра".

гаворыць пра сябе поэта. I гэта як 
нельга лепш гучыць глыбокай 
праўдай. Абшары „Ссжу ціхага“, 
„берагоў Дняпра" і Нёмана буй- 
най хзаляй пасылалі сваіх прадстаў- 
нікоў у маладую, рэволюцыйную 
беларускую літаратуру, барацьбітоў 
за „Залатое раньне“, лірнікаў, якія 
ўслаўлялі перамогу і вясну бела- 
рускіх працоўных.

Старое пакаленьне беларускай 
дробііабуржуазнай літаратуры ў 
яе найболыц вядомых прадстаўні- 
коў ня прыняла рэволюцыі нават, 
як навальніцы, што рушыць на 
сваім шляху ўсё старое, усё, што 
перашкаджае ёй. Рэволюцыя са 
сваім стромкім бегам наганяла на 
іх жах, і яны ашчэрыліся супроць 
яе, а некаторыя з іх нават сваёй 
творчасьцю дапамагалі ворагам 
рэволюцыі.

Маладое пекаленьне, народжанае 
рэволюцыяй, прадстаўніком якога 
зьяўляецца і П. Трус, успрыняла 
„песьні стыхіі, раздольляк і вус- 
намі Труса гаварыла:

, 0 ,  бурліва кіпзгчыя хвалі...
Вам ня страшны пажар навальніцы.
У прыгожа-люсграныя далі 
Разам з вамі і мне ня спыніііца*.

П. Трус гіупавінай сваёю зьвяз- 
ваецца з рэволюцыяй, якая яго на- 
радзіла, апявае яе цяжкія і гэроіч- 
ныя шляхі. Сваёю юнаю рукою ён 
малюе вобразы рокату рэха рэво- 
люцыі ўва ўсе куткі Беларусі.

„1 каціліся водгукі глуха 
Па грудзёх срэбна-воднага Нёмну. 
Пела песьні свае завіруха,
Адбівалася ў сэрцы агнём“.

Працоўныя масы Беларусі, якія 
аж да 1921 г. падвяргаліся окупа- 
цыйным навалам, праз сьмяротныя 
бойкі змагаліся і перамагалі „сваіх“ 
і „няпрошаных“ ворагаў— „рыцараў 
Захаду“, „землякоў" — беларускай 
нацдэмаўскай контррэволюцыі. Ад- 
нэй выпрабаваных форм гэтага 
змаганьня працоўных мас супроць
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сваіх ворагаў зьяўляецца парты- 
занскі рух. Заліваліся крывёю пра 
цоўныя масы: гублялі сваіх леп- 
шых сыноў, комсамольцаў, людзей 
новага. Гэроізм партызан, адізага і 
сьмеласьць іх, трагічная сьмерць 
многіх гэрояў гэтага руху зьяўля- 
лася аднэй з найбольш улюбёнай 
тэмай маладой рэволюцыйнай бе- 
ларускай поэзіі.

П. Трус, як сагіраўдны сын бе- 
ларускай рэволюцыйнай вёскі, накі- 
роўвае сваю творчую ўвагу на 
мастацкае адлюстраваныіе гэтага 
гісторычнага гэроізму і руху пра- 
цоўных мас. Творчая ўвага поэты 
ў першую чаргу захапляецца вобра- 
замі партызан-сялян, маладых і ад- 
важных, поўных сіл і помсты:

„Іх імкненьне—
Бязьмежна прывольле,
Нястрымны палёт сакаліны.
Яны поўны

змаганьня за волю,
Яны сэрцам за волыіасьць краіпы*.

Праўда, у гэтым кругабезе свайго 
поэтычнага разьвіцьця П. Трус 
яшчэ не дайшоў да таго, каб асі- 
ліць сваю тэму, каб усебакова аха- 
піць гэты процэс, каб адчуць і праз 
творчасьць сваю выявіць кіруючую 
гэтым процэсам сілу, рабочую 
клясу, компартыю.

Партызанскі рух уяўляецца яму, 
па яго непасрэднаму нагляданьню 
і ўспрыняцьцю, як стыхія разгне- 
ванага мора—прыдушанага окупан- 
тамі сялянства. Таксама і ідэалы 
барацьбы працоўных мас застаюц- 
ца для поэты пакуль што абстрак- 
цыяй, нечым „сьветлым будучым“, 
без конкрэтнага ўяўленьня далей- 
шых шляхоў да гэтага „сьветлага 
радаснага", у імя чаго змагаліся 
мільёны. І гэта. ня гледзячы на тое, 
што поэта тварыў свае вобразы ў 
час практычнага ажыцьцяўленьня 
ідэй, за якія змагаліся гэроічныя 
рабочыя і сяляне Беларусі.

Апяваючы ў глыбока-лірычным 
тоне Якіма комсамольца-партызана, 
які зьяўляецца вобразам дзесяткаў,
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соцень і гысяч комсамольцаб
гэроічна загінуўшых у змаганы 
за комуністычную рэволюцыіЙ 
поэта ўяўляе яго як змаганца „ | 
вялікую справу лапцюжных" 
толькі.

Але - ж, апісваючы барацьбу 
сьмерць і пагібель лепшых сыно 
рабочых і сялян, поэта ня губля 
пэрспэктывы, не ўпадае ў пэсымізм, 
так уласьцівы дробнабуржуазныі’ 
інтэлігентам, а верыць у перамог 
ідэй, за якія змагаліся і загінул 
яго гэроі.

Пры гэтым поэта ня проста су 
зіральна верыць у перамогу, але 
свой лёс, свае сілы абяцае аддаць 
на тую справу, за якую загін 
Якім.

„А як ветры падуюць з Усходу, 
Хвалі ўзруш аць глыбокае дно,
Тады ў бурах змаганьня народаў 
Прынясу на т’агілу вянок“.

Другім найбольш характэрным 
вобразам для П. Труса у пачатку 
яго творчага шляху зьяўляецца 
вобраз пасьлярэволюцыйнай вёскі. 
Зьяўляючыся дзіцём вёскі, дзіцём 
бядняцкага яе пласту, поэта ў ро- 
мантычным захапленьні, з уласьці- 
вай для яго бадзёрасьцю апявае 
вёску і палі. Песьні пра вёску, 
вобразы жніванасычаныверасьнёвай 
прозалацьцю, малінавым колерам.

Тут П. Трус бачыць і адчувае 
ўжо вёску, якая перабудоўваецца, 
якая рэалізуе вынікі заваёў, а ра- 
зам з тым яшчэ сумуе—не пазба- 
вілася ад цемры, ад спадчыны мі- 
нулага. Поэту захапляе ўсё новае, 
што робіцца ў вёсцы. Яму орга- 
нічна ненавісна старое, „няжывое, 
гніль". Напоўнены заналам, імпэ- 
там і бадзёрасьцю, ён заклікае па- 
ліць спарахнелае, ачышчацца ад ня- 
жывога і гнілі:

„Мы спарахнелае палім 
; бііільняговьія межы*.

Аднак, ня гледзячы на гэтыя рэ- 
волюцыйныя парывы, ідэалы, сьве- 
тапогляд яго ня выходзіць з рамак

вузі<ай палоскі селяніна, ня ўзды- 
маецца на такую вышыню, як рыт- 
йЬі яго вершаў.

Па сваёй прыродзе П. Трус за- 
стаецца дробным буржуа. А гэтая 
д0обнабуржуазная прырода, сьве- 
хапогляд, які ня выходзіць з рамак 
вясковай абмежаванасьці, пера- 
шкаджаюць правільнаму разуменьню 
рачаіснасьці, абумоўліваюць і та- 
{•ую зьяву ў яго творчасьці, як 
стварэныіе шэрагу вобразаў зма- 
ганцаў за комуністычную рэволю- 
цыю, з аднаго боку, а з другога 
боку. неразуменьне соцыяльнайпр:-:- 
роды об‘екту свае творчасьці— 
вёскі, несьвядомае ігнораваньне 
клясавага змаганьня ў самой вёс- 
цы. Клясавага змаганьня ў вёсцы 
П. Трус не заўважвае і не адчувае. 
д гэта паслужыла асновай для 
ўплыву на поэту кулацкай ідэолё- 
гіі з нацыянал-дэмократычнага ася- 
родзьдзя.

Маючы зараз архівы П. Труса, . 
ш  докумэнтальна зможам давесьці 
актыўную працу нацыянал-дэмо^- 
кратаў усіх ракгйў і іх падпявалаў 
над П. Трусам.

Члены згуртаваньня „Узвышша“, 
пад кіраўніцтвам Дубоўкі і Баба- 
рэкі, асабліва актыўна працавалі * 
над П. Трусам, яны ўсялякімі срод- 
камі „апрацоўвалі" П. Труса на 
свой нацыялал-дэмократычны лад. 
Усе сродкі быліўжыты „Узвышшам", 
каб толькі зрабіць з П. Труса на- 
цыянал - дэмократычнага лірыка. 
Калі адны з гузвышэнцаў“ аплёўвалі 
Труса (Дубоўка) і даводзілі, што з 
яго нічога ня выйдзе, калі ён будзе 
ў „Маладняку", дык другія так зва- 
ныя „левыя“ выкарыстоўвалі сваю 
стар\ю дружбу, каб зьбіць поэту 
з правільнага ш л ях у — рэволюцый- 
найсялянскай поэзіі, зрабіць яго 
блізкім сабе па творчасьці. А па- 
нуючай ідэолёгіяй у гэты час 
(1926—28 гг ) у „Узвышшы“ зьяўля- 
лгся кулацка-нэпманская ідэолёпя 
ў яе нацыянал - дэмократычнылі 
аформлекьні. Кулак і кэпман, эко- 
номічна акрэпшыя за першыя гады

нэпу, разгортвалі перад сабой 
ружовыя пэрспэктывы на сваю рэ- 
стаўрацыю, на экономічнае і полі- 
тычнае панаваньне. Але перамож- 
ны рух соцьіялізму выціскаў і 
прыдушваў гэтыя „маладыя па- 
бегі“—кулака і нэпмана ў „цьвеце 
юнасьці“. Вядома, што позыцыі 
свае гэтыя кулацка - нэмпанскія 
элемэнты не здавалі бяз упартага 
супраціўленьня і шалёнага бою ўва 
ўсіх яго формах.

Ідэолёгія ашалелага кулака і 
нэпмана— вось што зьяўлялася фор- 
муючым пачаткам ідэолёгіі „Уз- 
вышша“, і „ідэолёгічным компле- 
ксам творчасьці сябраў згуртава- 
ньня „Узвышша" таго часу, а шмат 
якіх і пасьля.

Выконваючы „соцыяльны заказ“ 
кулака і нэпмана, вядучы сваёю 
творчасьцю і дзейнасьцю барацьбу 
супроць соцыялістычнага будаў- 
ніцтва, сябры „Узвышша“ актыўна 
апрацоўвалі на свой нацыянал-дэ^ 
мократычны лад П. Труса. Каб 
сьцьвердзіць нашыя палажэньні, 
падамо некалькі докумэнтаў, якія 
знойдзены ў час разбору архіву 
П. Труса.

Ніжэй мы цалкам падаем недру- 
каваны яшчэ верш П. Труса, які 
зьявіўся як адказ поэты на такты- 
ку Ўл. Дубоўкі, якую мы харак- 
тарызавалі вышэй.

„Сябру“ Дубоўку
Мы почнтаем всех нулянн 

а еднннцамн себя.
А. С. Пушкын.

Атрутны сьмех...
Як нож балючы,
Як лісьце восені ў  крыві.
Сягоньня ты 
Вянком калючым 
Мае ўсьмешкі апавіў.

Дакорам
Генія і славы
Ты кінуў з гордасьшо ў твар.
Я чуў твой голас „велнчавый“,
„У жыцьці .
Нічога ,ё н ‘ ня варт...“
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Л. БЭНДЭ ТВОРЧАСЬЦЬ ПЛЎЛЮКА ТРУСА

Н)', што-ж? Няхай..
Знаёма і гэта...
Я шчыра дзякую табс,
Што над нікчэмнасьшо іюэты,
Ты заспакоіў хоць сябе...

Няхай і так...
Хоць можа і рана 
Лаўровы ўеш сабе вянок...

Але ты сэрца 
Мне параніў,
Калі на словы прывітаньня 
Дакорам кінуў за вакно.

Ну што-ж? Н я х а й ..
Хоць мне й балюча;
Душа сьмяецца і ў  крыві...
Бо на шыпшыньніку .калючым,
Я сэрца ў радасьці'спавіў...

'  15-Х--26 г.

А вось некалькі вынятак з лі- 
сту сябра „Узвышша", які лічыць, 
што ён належыў у той час да , ле- 
вага кры ла“ „Узвышша11, Заўва- 
жым між іншым, што пра „крыльлі" 
пачалі гаварыць тады, калі" проле- 
тарская грамадзкасьць парадкам 
абламала іх. Ліст датаваны 
„23-1—28 году . Зараз ён захоў- 
ваецца ў літаратурным інстытуце 
БАН, у яго аўтэнтыку.

Вось што піша „блізкі таварыш“ 
П. Труса ў гэтым самым лісьце: 
„Нарэшце, самае галоўнае—-гэта мой 
духоўны стан: тут мне прыходзіць 
на памяць адзін верш Меражкоў- 
скага (між іншым, ’добрыя ў яго 
вершы, х о ц ь  ён з а р а з  і белы  
э м іг р а н т ,  ал е  н а в а т  ід э о л ё -  
гічна... яны  б л і з к і  да  нас). Я 
прыводжу табе верш цалкам". 
(падкрзсьлена мною.—Л. Б.) Пасьля 
гэтага падаецца містычны верш 
Меражкоўскага . з такімі вось 
радкамі:

.,Ты к небесам мне светлы путь 
открой...*

„Левы“ узвышэнец дэісляруе ідэ- 
олёгічна блізкім для сябе Мераж- 
коўскага і штурхае П. Труса на 
гэты шля;:.

А вось як іяфо; маваўся П. Трус 
„таварышаыі з „Узвышша" пра
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падзеі кп літара;;.рны 
Менску і пра думы і настроі п 
меньнікаў.

Як вядома, контррэволюцыйн
„Лісты да сабакі" Язэпа Пуш» 
сустрэлі жорсткі адпор з боі 
пролетарскай грамадзкасьці. я
так сустрэлі і ацанілі гэтыя „Лісты'
сябры Гіушчы—узвышэнцы", у тУ 
ліку і „левыя". Яны імкнуліся д| 
весьці, што ў „Лістох да сабакі 
Язэпа Пушчы нічога антысавецкая 
няма, што такога настрою, які знД 
шоў сваё выяўленьне ў верца

іуто мы яго лічым здольным ../  А 
пасьля гэтага „арбітражнага“ за- 
кл іо ч э н ь н я  пра здольнасьць П. Тру- 
са тлумачыцца прычына, чаму 
ц. Трус не ўвайшоў у склад згур- 
таваньня „Узвышша“. Прычыну 
гзту сябры „Узвышша" бачаць у 
тым, што П. Трус знаходзіўся пад 
уплывам пролетарскага савецкага 
асяродзьдзя. „Хлопцы“ даручаюць 
сврму „леваму“ сябру напісаць 
яцёпла, па-таварыску“, што ведама, 
ціто ён быў пад уплывам і, калі вы- 
шаў тады (фактычна П. Трус не

Пушчы, трымаюцца ўсе беларускД ўваходзіу ува „Узвышша11.—Л. Б.),
пісьменьнікі. А разам з гэтыі 
узводзілі паклёпы на савецк 
рачаіснасьць, на савецкую ўладу] 
на партыйных кіраўнікоў і гэтыі 
самым хацелі сыграць на „нацый 
нальных пачуцьцях“ П. Труса Я 
зрабіць з яго ворага пролетарыяі

Вось ш’і'о піша той самы „там 
рыш“ П. Труса ў тым-жа самым 
лісьце:

„Пра верш Пушчы і артыкуі 
Сянькевіча. П а-м ойм у, у вершаі 
П у ш ч ы  н іч о г а  с т р а ш н а г а ,  ст 
ш н е й ш а га ,  чым у ранейш ы а 
няма. Ё с ь ц ь  т о л ь к і  больша^ 
ш ч ы р а с ь ц ь ,  ч у л а с ь ц ь ,  ч аго  бра̂  

‘ к а в а л а  ў р а н е й ш ы х .  А нацыя* 
н а л ь '  а е  п а ч у ц ь ц ё ,я к  у Пушчў 
у нас, б е л а р у с к і х  п ісьм еньн і  
каў  (чытай „узвышанпаў і частк 
„Полымя“.—Л. Ь .) ува ўсіх такое,] 
алё мы м аўчы м , а Пушча выка' 
заў. І я міяк не магу пагадзіціш 
што тут што-небудзь антысавецкае, 
ні ў якім разе! П р а з  нацыяналЬ' 
н а е  а д р а д ж э н ь н е  да сацыяі 
л і з м у “!

Сянькевіч, па-мойму, ня праў, а 
болмп таго—нетактычны: калі ёя 
гаворыц пра стыпэндыі, выхо- 
д з іц ь ,  ш т о  ў с е  п і с ь м е н ь н ік і  гэ 
тым к у п л е н ы  ў л а д а ю “ (пад- 
крэсьлена м ою.—Л. Б.). Камэнта- 
раў быццам-бы не патр .буецца..

Нарэшце яшчэ адну вынятку: 
„Хлопцы (сябры „Узвышша".—Л.В\ 
мне сказалі так: „напішы яму (та| 
бе, значыць) цёпла, па-таварысгіку> шт

днк у гэтым мала вінават". Мы 
маглі-б падаць дзесяткі падобных 
вынятак, але нам здаецца, што 
пададзекых ужо дастаткова, каб 
уявіць сабе, што сабою ўяўляла 
,Узвышша“ і якімі провакацыйны- 
мі спосабамі нацыянал-дэмократы і 
іх „левыя“ падпявалы імкнуліся 
вырваць П. Труса з-пад пролетар- 
скага ўплыву і перарабіць яго 
у нацыянал-дэмократычнага лірыка.

Трэба прызнаць, што стараньні 
нацыянал-дэмократаў і іх „левых“ 
падпявалаў незасталіся бяз вынікаў, 
П. Трус выплаціў даніну нацыя- 
нал-дэмократызму. Уплыў ніцыя- 
нпл-дэмократаў сказаўся на Трусу 
ў першую чаргу ў адыходзе ад 
актуальнага для працоўных мас 
рэволюцыйнага зьместу.

На зьмену вобразам гэрояў-пар- 
тызан прыходзіць вобраз сгарога 
„ціхага лірыка пад сасною“ і на 
зьмену вобразу комсамольца Які- 
мава выступае сумны вобраз сіраты 
Алесі і Марыны; на зьмену маладой 
з „верасьнёвай прозалацьцю“ вёскі, 
выступаюць вобразы старой, патры- 
ярхальнай, пакутнай вёскі з яе 
павольным рытмам, з яе абрад- 
насьцю; на зьмену прызыву „спа- 
рахнулае паліць“ прьіходз.іць куль- 
тывавапьне адарваных ад проле- 
тарскага зьместу, запоўненых ідэа- 
лістычнай мітолегіяй „нацыяналь- 
ных форм“. А ўсё гэта разам ад- 
штурхоўвг-е Труса ад сучаснасьці,

адкідвае яго ад бурляшчай рэво- 
люцыйнай рачаіснасьці.

Гэты пэрыод у разьвіцьці поэты 
вызначаецца кк найбольш бедны 
па колькасьці, па зьместу і па фор- 
ме і як раз багаты перайманьнем 
мотываў, сюжэтаў. I гэта зусім на- 
туральна. Самае глыбокае, эмоцыя- 
нальнае, разгорнутае па зьместу і 
форме поэта можа стварыць з таго, 
што ён сам перажыў і адчуў. Ад 
жывой, багатай рознастайнасьцю 
навізной вобразаў, насычанай най- 
вышэйшымі перажывэньнямі рэво- 
люцыйнай рачаіснасьці, поэта адар- 
ваўся. Культуры, якая-б дала маг- 
чымасьць тварыць поэзію на ма- 
тар‘яле мінулых эпох, у Труса ня 
было (у процілегласьць хоць-бы
В. Брусаву). У я г а  былі парывы— 
глыбокі струмень пачуцьцяў, але... 
гэтага недастаткова для стварэнь- 
ня поэтычных каштоўнасьцяй, хоць 
гэта і зьяўляецца неабходнай прад- 
умовай.

Глебай для ўплыву нацыянал- 
дэмократыз.чу, кулацкай ідэолёгіі 
на П. Труса зьяўлялася дробна- 
буржуазная няўстойлівая яго пры- 
рода як сялянскага пісьменьніка 
таго часу, Гэтая-нс прырода поэты 
аказалася здольнай успрыняць ін- 
шь>, процілеглы нацыянал-дэмо- 
кратычнаму, пролетарскі уплыў, 
каб потым зьмяніцца і самой.

Пэрыод гворчасьці П. Труса, калі 
ён знаходзіўся пад уплывам нацыя- 
нал-дэмократызму, не вызначаецца 
поўным панаваньнем нацыяналізму 
ў яго творчасьці таго часу. Нацыя- 
нал-дэмократызму не ўдалося цал- 
кам і поўнасьцю заўладаць палаю- 
чым сэрцам і розумам поэты. 3-пад 
вораху легендарнасьці часта прабі- 
валася жывая крыніца, вырывалася 
шчырае, бадзёрае, рэволюцыйнае 
зерня (верш на сьмерць т. Войкава).

А нашы посьпехі на фронце со- 
цыялістьічнага будаўніцтва, пера- 
тварэкьне старой жабрацкай Бела- 
русі ў Беларусь інд}'стрыяльную, 
нябачаны ў гісторыі росквіт куль- 
туры пролетарскай зьместам і на-
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цыянальнай формай, а на гэтай ба- 
зе пасіленьне барацьбы^ супроць 
буржуазнай ідэолёгіі ў розных 
яе формах, пасільная барацьба 
буржуазных плыняў у літаратуры 
(у тым ліку і супроць „Узвышша") 
лбудзілі Ііоэту ад нацыялістычнага 
чаду.

Абудзіўшыся ад нацыялістычнага 
чаду," П. Трус зварочвае сзаю твор- 
чую ўвагу на пройдзены працоў- 
нымі шлях, і якіён, поэта—праспаў. 
Ён імкнецца зноў апяваць гэроічны 
рэволюцыйны шлях працоўных у 
сваёй ліры-поэме „Чырвоныя ружы“, 
але гукі яго ліры засталіся нала- 
джанымі на стары тон. „Чырвоныя 
ружы“—сымболь змаганцаў за са- 
вецкую Беларусь, гэроічнай Чыр- 
вонай арміі,—выходзяць з-пад пяра 
поэты ахутанымі народна-казач- 
нымі, быліннымі вобразамі, далёка 
не адэкватнымі рэальнай Чырвонай 
арміі.

Барацьба рабочых і сялян са 
зброяю ў руках за сваё вызвалень- 
не ад панскага і капіталістычнага 
прыгнёту застаецца незразумелай 
поэце, а ўяўляецца яму, якбараць- 
ба адважных казакаў па загаду іх 
атамана, за якога кожны гатовы 
„злажыць буйну галаву“.

Вызваленьне П. Труса з-пад на- 
цыяналістычнага грузу не наступіла 
раптам, а ўсё гэта справаджалася 
праз далейшую выплату даніны 
нацыяналізму.

Актуольная наша тэматыка не 
знаходзіць у поэты, які гіранізаны 
дробна-буржуазнай романтьікай і 
захапленьнем мінульшчынай, апа- 
вітай глыбока - лірычнымі вобра- 
замі, адпаведных ёй жыцьцёвых 
ро5разаў. Цені мінулага гнятуць 
з д а р о р е  імкненьне поэты да зда- 
ровага, поўнасакавітага бурляшчага 
жыцьця і барацьбы працоўных мас 
Беларусі.

Чытаючы ліру-поэму „Чырвоныя- 
ружы“, адчуваецца, як у творчым 
процэсе яе змагаецца поэта з на- 
цыяналістычным еьветапоглядам, як 
ірвецііа маладая глыбока-лірычна>;
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натура да новага, дзе „ня меркнуць 
заўтрага агні“, „да новых, сьветлых 
берагоў". А гэтае новае, агністае 
соцыялістычнае кон<ны дзень ў 
ьапружаным змаганьні пёрамагау 
старое, буржуазнае, гіатрыархаль- 
нае, закарузла. У барацьбе „пад 
рогат бур“ працоўныя масы ўгоць 
„комуне вечныя вянкі°.

К канцу поэмы „Чырвоныя ружы" 
(рад. 5) поэта пачынае адчуваць 
„мерную постаць комуны“, пяе ёй
славу:

„Яна Ідзе ў агні сусьвету.
Як грозны цень,
Яна ідзе...
У яе руках жывыя кветкі—
Вямкі крывавыя падзей".

Поэта пачынае ўяўляць і шлях 
яе, ня як шлях мірны, усланы квет- 
камі, а „яна ідзе ў змаганьні і му- 
ках“, поэта чуе, як „песьні льлюц- 
ца з Запарожжа", як „шуміць сяр- 
дзіты Волхаўстрой", і гэтыя песьні, 
шум Волхаўстрою поэта пачынае 
ўспрыймаць як „мэлёдыі жыцьця'.

Адчуўшы сапраўдныя „мэлёдыі 
жыцьця“, песьні варштатаў і машын 
Запарожжа, шум сярдзітага Волхаў- 
строю, поэта становіцца на шлях, 
дзе...

„Агні гараць... Агні ў  надзор'і
Золатацьветам шалясьцяць“.

Поэта з парывам як-бы заяўляе 1 
грамадзкасьці, што гэтыя мэлёдыі 
становяцца яго мэлёдыямі, а агні 
соцыялістычнага будаўніцтва ась- | 
вятляюць яго далейшы шлях.

„Вітаю буры і прывольле,
Плач навальніц, парьіў вясны...*

Але капіталістычны Захад ... Пра- 
цоўныя масы капіталістычнагасьве- 
ту і аднанацыянальныя з поэтай ; 
браты і сёстры заходняй Беларусі ' 
ў няволі, у ланцугох. I таму зусім 
натуральна, што поэта, які выхо- 
дзіць на агністы шлях, якілёс свой 
зьвязвае з шумам Волхаўстрою, ня 
можа роўнадушна слухаць тое, што 
дзеецца па тым баку мяжы. I калі
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десьняй сваёй поэта вітае .парыў 
„ясны“ народаў, то

.... Серцам-думамі ў няволі,
Дзе на крыжох пякучым болсм 
Упіліся ў рукі кайданы...
Дзе стогны... роспач... 1 маленьне. 
Вятры калышуць сьнерць-ж уду".

' Бо
г . , , Гам за ідэі вызваленьня 
|  ' Пад сьпеў на катаргу ідуць*.

Стогны, роспач, кайданы, сьмерць- 
жуда брацьцяў і сёстраў капіталі- 
стычных краін не навяваюць на 
поэту жуду і роспач. Поэта з узь- 
нятым порывам барацьбіта гаво- 
рыць:

„Няхай спаўюцца перагасай 
Сьляды пратоптаных шляхоў,
Але-ж імкненьні не пагаснуць 
Да новых, сьветлыхберагоў...*.

ГІералом у настроях, тэматыцы 
П. Труса праходзіць і праз якас- 
ную зьмену вобразаў людзей.

I Калі ў нацыяналістычны пэрыод 
яго творчасьці людзі выступаюць 
у поэты ў вобразах убогіх лірні- 
ісаў, бедных сірот Алесяй, дык у 
.Чырвоных ружах“ об'ектамі яго 
поэтычнага ўспрыйманьня зьяўля- 
юцца якасна інакшыя людзі: „яны 
ня містыкі"—

„Яны, тварцы ідэй вялікшых 
Прыйшлі вітаць комуны дзень”.

Мы знарок застанавіліся больш 
падрабязна на „Чырвоных ружах" 
таму, што гэты твор зьяўляецца ў 
поўнай меры вузлом, у якім пера- 
пляліся названыя вышэй дзьве тэн- 
дэнцыі ў творчасьці Труса і ў якім 
вызначылася ў  агульных рысах пе- 
рамога 'здаровай тэндэнцыі, якая 
потым рэалізавалася ў „Дзесятым 
падмурку“.

Вызваліўшыся ад нацыяналістыч- 
аага бруду, поэта ўздыхнуў валь- 
ней, пазбавіўся „ад нейчае тугі“ і 
смутку, ад таго, што давіла ііоэту, 
зьвязвала яго буйныя парывы, ад 
гаго, што адкідвала поэту ў пат- 
Рыярхальнае мінулае, што адрыва- 
м яго ад агністага залатацьветнага 
^ньня і будучыны, ад таго, гато

перашкаджала поэту разгарнуць 
усе свае творчыя потэнцыі.

»А ў душы квяцістасьць
і такая сьвежасьць,—

1 з вачэй усьмешкі
сыплюцца на сьнег*.

Поэма „Дзесяты падмурак* на- 
пісана да 10-годзьдзя існаваньня 
БССР. У гэтай поэме П. Трус ужо 
іншымі вачыма глянуў на мінулае 
і на сёньняшняе свайго краю. 3 яго 
агністых вачэй спалі плямы за- 
мкнутага ў межах сваёй палоскі се- 
ляніна. Пазб.авіўся ён часткова і 
ад нацыяналістычных бельмаў, якія 
засланялі ад яго вачэй бурляшчую 
сучаснасьць і ўродліва паказвалі 
яму мінулае свайго краю.

У параўнаньні з „Чырвонымі ру- 
жамі“ П. Трус зрабіў новы, рашучы 
і досыць значны крок па шляху да 
пролетарскага сьветапогляду, да 
пролетарскага разуменьня мінулага 
і сучаснага Беларусі, а гэта* ўжо 
абумовіла і характар, зьмест і фор- 
му поэты.

Па замыслу аўтара поэма павінна 
была адлюстраваць гісторычны про- 
цэс, які прывёў да якаснай зьмены 
Беларусі, адлюстраваць гісторыч- 
ныя этапы барацьбы працоўных 
мас за свой лёс, У першай частцы 
поэмы поэта малюе старую, пад- 
нявольную Беларусь, з яе сьлязьмі 
і роспаччу, з яе маўклівасьцю і 
жураўлінымі сьпевамі.

Не зьяўляючыся сьвядомым сьвед- 
кай старой, паднявольнай Беларусі, 
П. Трус, для ўтварэньня вобразу, 
прыбягае да наступнага прыёму: 
аддаўшыся ва ўладу лірычным за- 
хапленьням зімовай ночы, поэта 
засыпае. Яму сьніцца яго роднае 
сяло з заплаканай, ламаючай свае 
рукі і праклінаючай сваю долю 
маткаю (як сымболь старой вяско- 
вай Беларусі) і сынам яе, які ідзе 
на чужыну шукаць лепшай долі. 
Сын вясковай Беларусі, выгнаны з 
роднага сяла нуждою, ідзе „чорнаю 
дарогай“ у „цяжкае блуканьне“, а 
навакол— „маўклівасьць", „цішыня“,
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„убогасьць*. Пэрспзктыва, даль 
таксама „агорнута смугаю“—-ня під- 
но прасьвету. Па дарозе сустра- 
каюцца курганы, магілы, а на гэтых 
магілах „жабракі сьпяваюць“ свае 
сумныя песьні дзяўчыне ^Беларусі), 
якой цяжка жыць у „чужым пало- 
не“. „Жабракі перасьпявалі“, пару- 
шылі маўклівасьць „і пайшлі даро- 
гай“, а вакол засталася раней- 
шая маўклівасьць, ц ішыня' і ўбо- 
гасьць, у якой „журыцца ў тума- 
нах залатая восень“.

Такі вобраз старой, паднявольнай 
Беларусі. Праўда, поэта ня здолеў 
раскрыць цалкам старую Беларусь 
ува ўсёй яе купнасьці Поэтычны 
ўзор яго застанавіўся на асобны: 
рысках, якія, аднак, ня выкрылі 
ўнутранасьцяй процэсу. Поэта ня 
здолеў выкрыць соцыяльную пры- 
чыну „плачу маткі“, іі ычыну ады- 
ходу і цяжкага блуканьня сьіна. 
Ён толькі зафікСаваў у сваіх воб- 
разах, як сон, наяўныя факты, вы- 
ніковасьць пэўных прычын. Калі-ж 
поэта і закранае ў песьні жабра- 
коў прычыну плачу, ламапьне рук 
маткі і блуканьне сына, дык ён за- 
кранае толькі частку прычыны, што, 
зразумела, нельга браць як адзіную 
поўную прь чыну, абумовіўшую жаб- 
рацкае становішча працоўных мас 
беларускай вёскі.

Нацыянальна-прыгнечанае стако- 
вішча Беларусі яшчэ ня ўсё, што 
абумоўлівала плач і праклёны мат- 
кі і блуканьне сына за лепшай до- 
ляй. Па-за полем зроку поэты за- 
сталіся процэсы нарастакьня вяс- 
ковага прыгнятацеля—кулака, п о- 
цэсы распластаваньня вёскі, а ад- 
сюль—1 „цяжкае блуканьне" сыноў 
вёскі у пошуках „лепшай долі", 
работы. Адсюль вядома, што па-за 
полем з;:оку поэты засталіся і п;зо- 
цзсы клясавага змаганьня і ў са- 
мой вёсцы, якія не па-жабрацку 
парушалі маўклівасьць і цішышо.

Другая і?"стка поэмы ..Дзесяты 
падмурак“ дае вобраз Беларусі ча- 
соў імпзрыялістычнай вайны. якая
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таксама праходзіць праз сон. „Пра- 
сторы спавіліся чорнаю стугаю«і 
„гараць лясы-імшары“,„дымяцца ба̂  
лоты“, сёлы, вёскі, сонныя нізінй 
„захліпнуліся крывею“. Зноў-так: 
і тут поэта фіксуе вонкавыя зьявьі, 
чуе „стогны, плач і роспач“, бачыць,і 
як . паміраюць л ю д з і „ с ь л ё з ы ’ 
кроў... літаньне... жудасьць... і кры- 
жы на Ўсходзе...," 'але абыходзіць 
клясавы зьмест гэтай крывавай 
лазьні, не выкрывае соцыяльных 
прычын яе.

Прычына гэтых недахопаў захоў- 
ваецца ў насьледаваным ад папя- 
рэдняга пэрыоду свае творчасьці, 
няправільным разуменьні соцыяль- 
ных процзсаў мінулых часоў Бела- 
русі, якія так ці інакш знайші 
сваё выяўленьне ў поэме „Дзесяты 
падмурак“.

Калі ў папярэдні пэрыод свае 
творчасьці П. Трус ідэалізуе міну- 
лае Беларусі, дык у „Дзесятым пад- 
мурку" вобр'аз мінулага падаецца 
ў адмоўных тонах; але ў „Дзесятым 
падмурку", як і раней, няправільна 
ўяўляецца поэту зьмест мінулага'.

Імпэрыялістычная вайна зрабіла 
з Беларусі і без таго ўбогае і бед. 
нае краіны жахлівае вогнішча. Але-ж 
гэтая вайна ў сваю чаргу паско- 
рыла выхад Беларусі праз соцыяль- 
ную рэволюцыю са свайго жабрац- 
кага, паднявольнага мінулага.

Праз сон поэты Беларусь дахо- 
дзіць да таго, калі над „вогнішчам 
жахлівым сонца узыходзіць"—пачы- 
наецца рэволюцыя, праходзіць яна; 
калі сьціхаюць вятрыг навальніцы,— 
тады поэта прасынаецца-

Дал.ей ён ужо зьяўляецпа ня сон- 
ным сьведкай гісторыі Беларусі, а 
жывым і актыўным удзельнікам, 
барацьбітом за ператварэньне краю 
легенд у край фабрык, машын і 
трамваяў, у край соцыялістычны.

.Дні прайшлі, адшалясьцелі зоры 
На гарачых крыльлях навальніц 
I пульсуе радасьць у прасторах 

чатыя сьвеідаіца агні“.

На сьвятло залатых агнёў бярэ 
накірунак свае поэзіі П. Трус. 
Стары і кволы

,К рай легенд, 
крыжоў, магіл-курган іў,
Край тугі—
бальзам жывых крыніц...
Край смугі,
бі:лявых кос—-туманаў;—
Край палёў,
краса шумлівых ніў...
Край балот, 
пізін, азёраў наскіх,
Край лясоіг,
маўклівых сосен-струн...
Край позм,
адвечных песень-казак..."

Усё тое, што калісьці запаўняла 
творчасыіь лепшых старых пісь- 
меньнікаў, усё тое, што зпайшло 
так ці ікакш адлюстраваньне ў па- 
асобных всбразах і ў П. Труса,— 
праз упартае зма:аньне працоўных 
мас са сваімі ворага’мі мяняе свой 
вонкавы выгляд, мяняе і сваю 
існасыіь. Замест маўклівых курга- 
наў „вырастаюць ’волаты-муры“, 
патрыярхалькую цішынюі міноркыя 
напевы белакосых лір-нікаў замякяе 
стук трактарных мотораў. руйнуючы 
адначасова і ўвесь стары ўклад 
жыцьця.

Паднявольная ў сваім мінулым, 
экономічна адсталая краіна праз 
„напорную імклівасьць“ муляроў 
соцыялізму, рабочае клясы, „рась- 
цьвітае ў чырвані зарніц“. ■
[ Агромністыя, сапраўды гісторыч- 
кага зкачзньня, посьпехі соныялі- 
стычнага будаў. іцтва, якіх дасягла 
Савецкая Беларусь за „дзесяць год 
упартага змаганьня", за „дзесяць 
год змаганьня й перамог", не маглі 
не ўплываць жыватворча на глы- 
бока-эмоцыянальную катуру поэты, 
не маглі ня выклікаць перавароту 
ў сьветапоглядзе поэты, які зьявіў- 
ся ў літаратуру, як вынік „упартага 
змаганьня“ працоўных, як конкрэ- 
ікзацыя перамогі працоўных :.,ас 
Беларусі.

Гэты перазарот, калі так можна 
сказаці-. выяўляс'цца ііерш гя ўсі
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ў радасным, агністым успрыняцьці 
нозага, вядучага—індустрыяльнага.

Калі ў рэакцыйнага дробнабур- 
жуазнага пісьменьніка тыпу Зарэц- 
кага і Хадыкі паход жалеза на 
перш?бытную цаліну балот, лясоў 
выклікае жах, наганяе на яго тугу 
і смутак, выклікае ў ім рэакцыйную 
шалёнасьць, дык па П. Труса гэта 
дзейнічае інакш: выклікае ў ім 
уздым імпэту, выклікае ў яго поэ* 
тычную ўзьнятасьць.

Поэта патэтычна пытае самаго 
сябе і свайго чытача:

„Хто-ж гадаў, хто думаў, а пі сьніў, 
НІто краіна соннага ,надхмар‘я 
Расьцьвіце у чырвані зарніц“.

І крыніцу гэтай „чырвані зарніц" 
поэта бачыць ня дзе-небудзь у аб- 
стракцыі, у якім-кебудзь „дусе бе- 
ларусаў“, а пролетарскай сталіцы. 
Пролстарыя г, вось хтоправёў „край 
цішы“ гіраз „громы навальніц", 
праз дні „паўстаньня“ да таго, што 
„край смугі“, „крыжоў магіл-кур- 
ганаў“ выіішаў на шырокі шлях 
соцыялістычкага будаўніцтва.

Сталіца— горад, індустрыяльны 
пролетарскі цэнтр ня ўспрыймаец- 
ца П. Трусам, у процілегласьць 
кекаторым пісьменьнікам, як асяро- 
дак бруду, як крыніца шкоднага 
ўплыву на вёску, як паразыт вёскі 
і г. д. і г. п., а ўспрымаецца ім 
як „сталіца хараства", як крыніца 
красы, крыніца творчай сілы, якая 
ператворыць „край палёў“ у „край 
фабрык дымных і машын“.

Гэтаму гораду поэта шле сваё 
вітаньне, ідзе ў яго для таго, „каб 
пазбыцца смутку і журбы '-, каб 
захапляцца ковымі песьнямі, новай 
музыкай, не падобнымі на дзядоў- 
скія песьні, на музыку старых лір- 
нікаў.

.Добры дзень, асьнежныя прасторы, 
Добры дзень, стэліца хараства.
Скора ў бляску вечара, ой, скорз 
Празьвініць ма вуліцах тр.;;-,іі>ай“.

Пэргт :ктыва скорага звону трам- 
заю і-е кавявае на П. Трусз сумка-
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га настрою, не палохае тым, што 
трамеайны звон нарушыць цішыню 
абыватальскай кватэры, а, наадва- 
рот, гэтыя гіэрспэктывы яго вабяць, 
выклікаюць у ім узьняты настрой, 
нясуць яму пазбаўленьне ад „смут- 
ку і журбы“.

„I тады я стану пад гарою,
Каб пазбыцца смутку і ж урбы'

Месца „смутку і журбы" зай- 
маюць песьні Асінстрою, музыка 
турбін, якую поэта зьбіраецца слу- 
хаць:

„Буду слухаць песьні Асінстрою, 
Захаплюся музыкай турбін*.

Ад сумных напеваў „лірніка'’ 
да песень Асінстрою, ад ціхай му- 
зыкі „сосен-струн“ да „музыкі 
гурбін" — вось эволюцыя сапраўд- 
нага пісьменьніка рэволюцыйнага 
сялянства.

Музыка соцыялістычнага будаў- 
ніцтва, песьні волатаў індустрыі—, 
вось што займае месца ў сьвета- 
адчуваньні поэты, вось што дэкля- 
руецца конкрэтным об'ектам яго 
далейшай творчасьці. Іменна ў гэ- 
тым бачыў Трус сапраўднае хара- 
ство, сродак для сапраўднага па- 
збаўленьня працоўных мас Беларусі 
ад плачу, стогну, нэндзы, у якой 
трымалі іх стагодзьдзямі эксплёа- 
таторскія клясы; іменна тут бачыў 
П. Трус сапраўдную дарогу, ідучы 
па якой працоўныя масы Беларусі 
знойдуць сваю долю, пазбавяцца 
ад няволі.

П. Трус бачыў у час напісань- 
ня свайго „Дзясятага падмур;<у“ 
(1928 г.) толькі „чырвань зарніц” 
індустрыяльнай Беларусі, таму што 
Савецкая Беларусь у той час уста- 
наўлівала толькі асноўныя інду- 
стрыяльныя вежы далейшага будаў- 
ніцтва соцыялізму. На гэтых вежах 
П. Трус не застанаўліваецца, не за- 
мыкаецца ў сваё суб'ектыўнае „я“, 
не задавальняецца тым, што скора 
будзе „слухаць песьні Асінстрою", 
хоць і гаворыць, што стане „пад

гарою‘ , а гмклівая катуга рвецвд 
далей, нецярпліва тіытае ў свайго 
краю палёў:

, 0 ,  крайі 
Калі-ж ты станеш 
Краем фабрык дымных 
і машын?..“

Настроі і імкненьні, што знайшлі 
сваю матэрыялізацыю ў III разь- 
дзеле поэмы, не зьяўляюцца толь- 
кі настроямі і імкненьнямі аднаго 
П. Труса. Яны зьяўляюцца настро- 
ямі і імкненьнямі мільённых мас 
працоўных Савецкай Беларусі, за- 
хопленых энтузыязмамсоцыялістыч- 
нага будаўніцтва, захопленых гіэр- 
спэктывамі далейшых перамог у 
рэконструкцыйны пэрыод.

П. Трус узьняўся да разуменьня 
сутнасьці навакольных процэсаў, 
адчуў іх глыбіню, улавіў вядучую 
частку дыялектычнай супярэчнась- 
ці процэсаў і даў гэтым процэсам 
ацэнку з пункту гледжаньня про- 
летарыяту. П. Трус адчуў і ўлавіў 
асноўнае, чым лшве і захап- 
ляецца мільённая маса энтузыястых 
соцыялізму, адчуў усё гэтае і вы- 
явіў, сынтэзаваўу высока-мастацкіх 
формах, надаў гэтым процэсам, ім- 
кненьням і пачуцьцям рытмічную і 
гукавую выразнасьць. І не выпад- 
кова сзкратар ЦК КП(б)Б тав. Га- 
марнік, у справаздачы ЦК XII зьезду 
КП(б)Бі спасылаючыся на асоб- 
ныя радкі поэмы, сказаў: „Мне ду- 
маецца, што гэты тон сугучны 
настроям усяго партыйнага зьезду, 
усёй КП(б)Б і ўсіх працоўных мас 
БССР. За гады савецкакуладымоцна 
расла прамысловасьць БССР, праз 
год запяе Асінстрой, запрацуе гэ- 
тай вясной магутны Бабруйскі ком- 
бінат, а там —Аршанскі і Магілеў- 
скі... Растуць колгасы, саўгасы. 
Расьце Савецкая Беларусь— рэс- 
публіка фабрык і заводаў, магут- 
нае сельскае гаспадаркі—калгасаў 
і саўгасаў, расьце і будзе расьц! 
будаваная рукамі рабочых і сялян 
пад кіраўніцтвам комуністьічнае пар- 
тыі ў шчыльнейшым і братэрскім

саюзе з усім СССР (стэногр. спра- 
ваздача XII зьезду КП(б)Б, люты 
1929 г.).

Настроі і імкненьні „ўсёй КП(б)Б, 
усіх працоўных Б С С Р “ знайшлі ў 
поэты П. Труса сваю высока-ма- 
стацкую, глыбока-лірычную кон- 
дэнсацыю і выявіліся ў „Дзесятым 
падмурку", як яркі прамень,які па- 
свойму, спэцыфічна асьвятліў ве- 
хі шляху соцыялістычнага будаў- 
ніцтва і беларускай пролетарскай 
літаратуры.

Мы ўжо гаварылі, што вызва- 
леньне П.^Труса з-пад нацыяналі- 
стычнага ўплыву выяўлялася ў пе- 
раходзе да адлюстраваньня рэаль- 
на а процэсу рэволюцыі ў яе роз- 
кых формах. Гэты-ж процэс ня- 
ўхільна выводзіў поэту з вузкага 
кола старажытнай легендарнасьці, 
з нацыянальнай абмежаванасьці і 
уключаў яго ў бурлівы шырокі 
«роцэс рэволюцыйнай рачаіснасьці 
інтэрнацыянальнага м штабу.

У той час, калі працоўныя Савец- 
кай Беларусі пад кіраўніцтвам ко- 
муністычнае партыі напружваюць 
сваю творчую імклівасьць, каб пе- 
ратварыць „край палёў“ у „край 
фабрык дымных і машын“, калі пра- 
цоўныя Савецкай Беларусі прайшлі 
эпоху вызваленьня і „дзесяты пад- 
нурак“ заклалі, — у гэты-ж час 
ярацоўныя Заходняй Беларусі, ка- 
піталістычных краін знаходзяцца ў 
няволі, іх „рукі закаваны ў сталь- 
кайданы". Увабраўшы ў сябе ім- 
кненьні і пачуцьці мільённых мас, 
якія будуюць соцыялізм, выявіўшы 
іэтыя імкненьні і пачуцьці ў  не- 
мраўнальных для свайго ” часу 
мастацкіх вобразах, поэта, як са- 
“раўдны рэволюцыянэр, як сапраў- 
дны выяўнік пачуцьцяў рабочае 
клясы, чуе „гоман Нёману“, „сяр- 
Дзіты шум“ яго, чуе рокаты „гроз- 
аых хваляў“ рэволюцыйнага руху ў 
«апіталістычнай краіне.

„Праходзяць эпохі,
Змагаемся мы,
Дзесяты плдмурак заклзлі.

А НЗмап гамоніць,
Сярдзіта шуміць,

ЧІ коцяцца грозныя хвалі

У рокаце грозных хваляў рэво- 
люцыйнага руху паднявольнай За- 
ходняй Беларусі, у  гэтай стыхіі ён 
чуе „крыўду, усьпенены гнеў, люд- 
зкую адвечную скруху“. У сярдзі- 
тым шуме Нёману, у грозным 
рокаце хваляў яго ён чуе „жу- 
дасьць затаеных скаргаў—маўклі- 
ва-сьмяротныя сконьГ.

А разам з гэтым поэта ўсім ну- 
тром сваім адчувае і ўсьвядомлівае 
ііяўхільнасьць і блізкасьць рэволю- 
цыйнага вызваленыія працоўных 
з-пад няволі, ад „сталі-кайданоў‘;. 
Ён бачыць, як „зьбіраюцца хмары- 
навальГ, як надыходзіць час зба- 
веньня. Таму сваіх братоў, сыкоў 
няволі, маладых арлоў, ён заклі- 
кае ня траціць надзей, гартаваць 
у змаганьні напорнасьць духу, рас- 
пальваць у сэрцы паходні:

.1 ў  муках змаганьня 
Народзіцца дзень
3-пад хмараў маўклівых заходніх".

Бачачы, як „канае ў зьнямозе 
жахлівая ноч“, поэта заклікае краі- 
ну няволі зьняць з сябе „цярновы 
вянок“, бо

„Зямля ўжо крывёю набракла*.

Сваім юнацкім імпэтам, сваёй 
баявой узьнятасьцю поэта напаў- 
няе сэрцы змагароў супроць няво- 
лі, супроць мучэньняў і „балючага 
зьдзеку" верай у перамогу і ба- 
дзёрасьцю ў барацьбе, разі ортвае 
перад імі пэрспэктыву перамогі.

.С ягоньня—нявольні к,
а заўтра -  тварэц
Краіны свабоднай і вольнай*.

^ Барацьба працоўных Заходняй 
Беларусі не ўяўляецца поэту толь- 
кі стыхіяй шумнага Нёману. Ён ад- 
чувае і бачыць у гэтай барацьбе 
кіруючую сілу — комуністычную 
партыю Заходняй Беларусі. Пера- 
могу працоўных, іх вызваленьне ад 
„цярністага вянка“ ён ня мысьліць 
без кіраўніцтва КПЗБ
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Шлях рэволюцыі ў капіталістыч- 
ных краінах, вызваленьне працоў- 
ных масЗаходняй Беларусі П.Трус 
ўяўляе ў яго конкрэтным процэсе, 
а таму барацьбітоў супроць няволі, 
сваіх братоў і сясьцёр падняволь- 
ных, ён заклікае на барацьбу пад 
сьцягамі комуністычнай партыі:

Пад сьцягам рашучасьці
КПЗВ ' 

Услаўце і вы перамогу*.

Вось асноўны зьмест і вобразная 
конкрэ.ызацыя яго ў „Дзесятым 
падмурку‘. „Дзеся’іы падмурак" па- 
сьля Босых на вогнішчы М. Чаро- 
та зьявіўся найбольш буйным, най- 
больш глыбокім па разгортваньыо 
глыбачайшага зьместу, зьместу, у 
накбольшай ступені адэкватнага 
рэальнаму процэсу комуьістьічнай 
рэволюцыі на яе асобным вучастку, 
на ступені пераходу да рэконструк-
Люты 1031 г.

Менск.

цыйнзга пэрыоду соцыялістычнага
будаўніцтва ў БССР.

„Дзесяты падмурак" ня мае сабе 
роўнага (як у свой час, так і пась- 
ля яго зьяўленьня) поэтычнага 
твору, які-б з такой глыбінёй, з та- 
кой сілай і майстэрствам разгар- 
нуў зьмест конкрэтнага гісторыч- 
нага часу.

П. Трус „Дзесятым падмуркам4 
уступіў на шлях пролетарскай літаЯ 
ратуры, паказаў найлепшы яе ўзом 
для свайго часу,паказаў конкрэтны 
шлях далейшага разьвіцьця'проле- 
тарскай поэзіі ў БССР. Але сьл::пая 
стыхія, сьмерцяносная бацыля ты | 
фусу спыніла агністае сэрца поэты,і| 
які-б у наш час, час завяршэнь- 
ня пабудо.чы фундамэнту соцыялі- 
стычнай экономікі, у час нябачана- 
га дагэтуль творчагаўздыму, „твор- 
чай імклівасьці" здолеў-бы ўзьняць 
на ступень высокага >.:ястацчага 
сынтэзу складанейшуюрачаіснасьць.
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Рзволюцыйная літаратура Баўгарыі
Баўгарыя перажыла рэволюцый- 

ны пэрыод свайго вызваленьня ад 
.турэцкага прьігнёту, другі рэволю- 
ныйны пэрыод перажывае яна за- 
раз. То быў пэрыод буржуазнай 
рэволюцыі, рэволюцыі „трэцяга са- 
слоўя", перарваны і закокчаны 
руска-турэцкай вайной 1877-1878 г.г. 
Цяпер—гэта пэрыод падрыхтоўкі 
пролетарскай рэволюцыі. Пры роз- 
яастайных тэмпах разьвіцьця ідзе 
гзтая падрыхтоўка ўсё наперад і 
наперад.

Рэволюцыя „трэцяга саслоўя", 
наша сялянская буржуазная рэво- 
люцыя ўцягнула асноўныя масы 
баўгарскага насельніцтва ў межах 
Турэцкай імпэрыі, як гэта паказала 
на справе красавіковае паўстаньне 
ў Філіпопольскай акрузе 1876 г., 
што сапраўды яна магла здавацца 
яе дзеячам усеагульнай народнай 
рэволюцыяй. На ўздыме, які яна 
вьіклікала, і на яе энтузыязьме, які 
справодзіў яе, узьнікла яе поэзія. 
[ Яе першы поэт, наогул першы 
поэт нова-баўгарскай поэзіі Д о б р ы  
Ч ы нтулаў прапяяў у 50-х гадох 
'Лнулага стагодзьдзя яе маршы, 
запаляўшыя пакаленьні да вызва- 
■іеньня Баўгарыі. 3  рэволюцыіінай 
песьні ўзьнікла нова - баўгарская 
воэзія. Роданачальнік рэволюцый- 
нага руху Баўгарыі Г е о р г і  Ра- 
«оўскі апеў ідэю паўстаньня за 
нацыянальнае вызваленыіе ў поэме 
„Горны падарожнік" (у 60-х гадох), 
вескладаныя вершыякой, напісаныя 
на нейкай агульна-славянскай мове, 
не перашкаджалі ёй быць зачытанан 
да дзірак і завучвацца на памяць.

Наступіла эпоха рэволюцыйнай 
партыі, сьпяваком якой зьяўляўся 
Лю бэн К а р а в е л а ў ,  які вучыўся ў 
Маскве Побач з ім, але непамерна 
вышэй як поэта, узьнімаецца ма- 
гутная фігура Х р ы с т о  Б о ц е в а .  3 
вышынь сваіх інтэрнацыянаМстыч- 
ных ідэй Боцеў бачыў далёка за 
больш ці мёнш вузкім кругаглядам 
сваіх саратнікаў на глебе рэволю- 
цыйннй поззіі. І таму яго вершы 
насычаны ідэямі вялікімі, зьдзейсь- 
неньне якіх дал-ёка выходзіла за 
межы нацыянальнай незалежнасьці. 
Менавіта тут, побач з магутнымі 
вобразамі, створанымі яго творчым 
геніем, сказваецца няўміручасьць 
яго поэзіі, вабная да гзтага дня, 
праз многія дзесяцігодзьдзі са 
сьмерці самога поэты. Сваёй поэзіяй 
Боцеў жыве сярод новых пака- 
леньняў у эпосе падрыхтоўкі про- 
летарскай рэволюцыі. Справа ў 
тым/ што хаця об'ектыўныя вынікі 
рэволюцыйнага руху да вызва- 
леньня не маглі быць нічым іншым, 
як прыкладаньнем шляхоў буржу- 
азнага грамадзтва, аднак, сярод 
гэтага руху розныя плыні ўяўлялі 
рознастайныя элемэнты, з якіх 
складалася „трэцяе саслоўе". Паміж 
іх самае левае крыло складалася з 
пролетарызаванай і напоўпролета- 
рызаванай баўгарскай эміграцыі ў 
Румыніі, ідэолёгам якой Боцеў 
зрабіўся сваёй політычнай, публі- 
цыстычнай 1 поэтычнай дзейнасьцю 
ў 70-х гадох х).

•) Гл. Хрыстіі Боцеў. Выбраныя творы. 
ГІЗ, 1930 г.
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У якасьці ідэолёга гэтых элемэн- 
таў, Боцеў падае руку сапраўднаму 
і зьяўляецца жывоіі сувязьзю са- 
мых лепшых традыцый нацыяналь- 
най рэволюцы! з сучаснай рэволю- 
цыяй пролетарыяту. Спавядаючы 
ідэю аб тым, што пролетары зьяў- 
ляецца „сапраўдным штурхачом 
рэволюцыі“, выхваляючы яго рэво- 
люцыі (Парыскую Комуну) і яго 
міжнародную організацыю (Інтэр- 
нацыянал), Боцеў сам лічыў сябе 
комуністам. Сярод позтаў нацыя- 
нальнай рэволюцыі Боцеў адзіны 
перайшоў з мінулага ў сучаснае, 
каб жыць і ў  наступным. Як у 
грамадзка - політычных поглядах, 
так і ў поэзіі Боцеў зьяўляецца 
нашым прадцечаю, прадвесьнікам 
як комунізму, так і пролетарскай 
поэзіі. Сучасная пролетарская по- 
эзія, аднак, поэзія пролетарыяту, 
які рашуча адарваўся ад „трэцяга 
саслоўя і змагаецца за сваю ко- 
муністычную рэволюцыю, магла 
быць створана толькі ў процэсе 
гэтай барацьбы.

Спачатку, аднак, пролетарыят 
Баўгарыі карыстаўся поэзіяй Бо- 
цева. Накіраваная супроць усіх 
відаў эксплёатацыі і прыгнёту, 
магутная, палкая яна начыняла пе- 
радавых змагароў пролетарыяту 
рэволюцыйнай зарадкай. Прадцеча 
комунізму ў Баўгарыі саслужыў 
яму добрую службу з сваёй дагэ- 
туль неперавышанай поэзіяй. Хаця 
новы час патрабаваў, вядо.ма, і 
новай поэзі}, але дагэтуль, побач 
з новай поэзіяй, палкія" вершы 
Боцева запаляюць рэволюцыйную 
энэргію баўгарскіх пролетараў.

* **

Рэволюцыйная поэзія сучаснай 
Баўгарыі—гэта поэзія рабочае кля- 
сы. Бо няма ў сучаснай Баўгары \ 
іншае рэволюцыйнае клясы, апрача 
пролетарыяту. Буржуазія даўно пе- 
растала быць рэволюцыйнай, абяр- 
нуўшыся ў служку тае ці іншае 
імпэрыялістычнае групк заходніх

Г. НАКА.ЛАЎ

дзяржаў. А дробнае сялянства, якое I 
складае большасьць насельніцтвЛ 
Баўгарыі, зьяўляецца настолькі 
рэволюцыйным, наколькі ў барацьбЛ 
з эксгіропрыяцыяй і прыгнёгаЛ 
буржуазіі становіцца на адным 
фронце з пролетарыятам, прызнае 
яго гэгемонію ў гэтай барацьбе. |

Пра пролетарскую поэзію ў Баў, 
гарыі да сусьветна вайны і КастІ 
рычнікавай рэволюцыі можна гава-1 
рыць толькі ўмоўна, паколькі, 
прыметны былі яе першыя парасткі 
А такія, вядома, былі і не маглі нм 
быць.

Яшчэ з паступовым і павольнын 
аформленьнем пролетарыяту ўкляс і  
пачьінаецца ў вершы і песьні ад- 
люстраваньне яго пакут, настрояўі 
жаданьняў. Грубая рука, прызвы- 
чаеная да молата і гіілы, схапіла' 
няпрывычна далікатны інструмэнт, 
пяро, з няспрытнасьцю навічка і 
пачала накідаць рысы новай паІ 
свайму зьместу поэзіі. Цяжкая] 
праца ў негігіенічных абставінах 
пры неабмежаванай эксплёатацыі! 
гаспадара, клясаваеслабасільле прія 
раскіданасьці цёмных пролетарскіхі 
мас, не спаянай яшчэ моцнайорга-1 
нізацыяй, накідалі на першыя, 
спробы рабочай поэзіі сумны тон, 
пакут, не сагрэты яшчэ гордайі 
сьвядомасьцю канчатковай пера- 
могі. У раскіданых у рабочым 
друку таго часу слабых спробах 
поэтычнай аворчасьці пануе сумны, 
і сантымэнтальны настрой людзей, 
якія ўжо пачынаюць бачыць соцы- 
яльную няпраўду і выяўляць гэта 
па меры сіл, адчуваючы ўсю нн 
справядлівасьць эксплёатацыі і пра- 
вільна апісваючы пагарду буржуяў 
і прыніжанасьць працоўных.

Для іх не далёка і ідэя аб тым, 
што пакуты ня вечныя, ня могуць 
і не павінны быць вечнымі, што 
настане канец і пакутам рабочых. 
Ідэя гэтая, аднак, у іх занадта 
агульная. Не адчуваецца пэрспэк- 
тыва блізкага зьдзейсьненьня пера- 
вароту. Так, прыдзе канец, але, 
калі, але як?-Калі-небудзь. у да*

дёкай, ня вызначанай будучыні пры 
,апамозе зьмены грамадзкага ладу, 
„Кі смутна адчуваецца, і які ня 
„рымае формы пролетарскай рэво-
ДІОЦЫІ.

Вершаваныя спробы рабочых, у 
якіх знаходзіла выяўленьне не- 
зформленая незадазоленасьць со- 
ньіяльнай няроўнасьці, не маглі 
разьвіцца ў сапраўдную пролетар- 
скую поэзію. Трэба было ісьці 
далей. А гэта магло бьіць зроблена 
іолькі пры больш высокай стадыі 
рабочага руху.

Заснаваная ў 1891 г. рабочая 
соцыял-дэмократычная партьія для 
сваіх штодзённых патрэб пропа- 
ганды і організацыі мела патрэбу 
ў сваіх песьнях, гімнах і маршах.
3 тых нямногіх перакладаў і пера- 
робак, якія абарочваліся ў 90-х га- 
дох сярод рабочых, высунуліся 
дзьве песьні—„Рабочы марш“ 
.Песьня працы“, пераробленыя 
нямецкага нябожчыкам т. Г. Кірко- 
вым, якія набылі нябывалую попу- 
лярнасьць, зрабіўшыся здабыткам 
сіырокіх рабочых мас. Іх агітацый- 
ная сіла адыграла вялікую ролю ў 
справе зьбіраньня і спайкі проле- 
тарскіх сіл. У той-жа час яны насілі 
на сабе адбітак „мірнага часу“ 
!І Інтэрнацыяналу. Так, напрыклад, 
,Рабочы марш“ орыентаваўся на 
„вольны дух“ і „гордую сьвядо- 
масьць", якія нібыта ня мелі па- 
трэбы ва ўзброенай барацьбе.

Нажы, гарматы і вінтоўкі,
Што значыце цяпер для нас?
Мы носім сёньня зброю новую —
Наш вольны дух, сьвядомасьць мас.

Побач з бязымяньші спробамі, 
раскіданымі і даўно забытымі, вы- 
ступіў поэт, якога па праўдзе можна 
назваць роданачальнікам баўгар- 
скай пролетарскай поэзіі. т. З ь м і  
тро Ів а н а в іч  П а л я н а ў .  Вышаў- 
шы, праўда, не з асяроДзьдзя 
рабочае клясы, але соцыяліст 
(цяпер комуніст) па пераконаньнях, 
Палянаў яшчэ ў той час, калі 
рабочы рух Баўгарыі пачау выяў-

ляцца як самастойны рух клясы. 
з пахвальнаю сталасьцю апяваў 
працу, прадракаючы пагібель і па- 
сылаючы праклёны капіталу, стаў- 
шы ў шэрагах пролетарыяту і па- 
казваючы на яго будучыя перамогі. 
Пролетар ў яго зьўляецца ўжо ня 
толькі пакутнікам, але і чалавекам 
з сьвядомасьцю сваёй вартасьці, 
творцаю грамадзкага добрабыту і 
змагаром за волю. Палянаў дажыў 
да шчасьця перайсьці з „мірна-ча- 
совага" пэрыоду рабочага руху ў 
бурную эпоху соцыяльных рэво- 
люцый і заразіцца настроем пера- 
могі пролетарыяту, якая праглядала 
ў недалёкім будучьім. Перажыў ён 
і страшнае, хаця і часовае, пара- 
жэньне рэволюцыйнага руху ў Баў- 
гарыі (1923 г.). Але прыўсіх пэры- 
пэтыях клясавай барацьбы ро- 
даначальнік пролетарскай поэзіі 
Баўгарыі заставаўся верным сабе, 
верным справе рабочае клясы. 
Бадзёра сочачы за кожным крокам 
яго барацьбы, ён на працягу доў- 
гага шэрагу гадоў адклікаўск на 
бягучыя падзеі. напамінаючы ў 
гэтых. аііносінах Дзям'яна Беднага 
і часта знаходзячы самае падыхо- 
дзячае слова, якое павінна было 
быць сказана.

Аднак, нельга ня прызнаць, што 
сапраўднымі выяўленцямі дынаміч- 
насьці, напружаньня, захаплепьня 
„апошняга і рашучага бою “ аказа- 
ліся іншыя, маладыя поэты, якія 
дасьпелі ў  самы віхор рэволюцы;'- 
най барацьбы. Але ў чым у Паля- 
нава няма супраціўнікаў, што на- 
лежыць яму аднаму са ўсіх баў- 
гарскіх поэтаў, гэта тое, што ён 
зьявіўся якавалём“ (гэта яго слова) 
пролетарскай поэзіі ў даваенны 
пэрыод. Дзякуючы таму, што гэты 
пэрыод характарызуецца некаторай 
павольнасьцю, „статычнасьцю" ра- 
бочага руху, гэтым і тлумачыцца 
слабы тэмп, ненасычанасьць напру- 
жаньнем поэзіі Палянава.

Але вось пасьля сусьветнай вайны 
настаў новы час, які характары- 
зуецца галаваломнычі тэмпамі разь -
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віцьця, крушэньнем старых аўто- 
рытэтаў, монархізму, дзяржавы ка- 
піталізму, новымі і адчувальнымі 
пэрспэктывамі блізкай перамогі 
пролетарскай рэволюцыі. Поэзія 
Палянава аказалася недастаткова 
дынамічнай, тым больш што сам 
ён ідэолёгічна адстаў. Новы час 
прад'явіў новы „соцыяльны заказ" 
пролетарскай поэзіі. Творчасьць 
Палянава аказалася толькі прэлю- 
дыяй, падрыхтоўкай да сапраўднай 
пролетарскай поэзіі, да тае поэзіі, 
якая сваім захапленьнем павінна 
была прывабіць і ўцягнуць проле- 
тарыят у рашучую бойку.

* **
Сапраўдная пролетарская поэзія 

ўзьнікла ў пэрыод буры і націску 
баўгарскага пролетарыяту, у тыя 
памятныя гады, якія непасрэдна 
прыйшлі за вайной, калі стары мір 
трашчэў па ўсіх швах і разваль- 
ваўся. Буйнейшым сярод яе поэтаў, 
якія злажыліся ў гэты пэрыод, быў 
любімец баўгарскага пролетарыяту 
т. Х р ы с т о  С ь м ір н е н с к і .  Яго іме- 
нем характарызуецца поэзія рэво- 
люцыйнага ўздыму баўгарскага 
пролетарыяту ў гады соцыяльнай 
рэволюцыі ў Эўропе. Вось чаму яна 
насьічана такім рухам і жыцьцём.

Гэта збліжае яе з поэзіяй Хрысто 
Боцева, у якой выяўлены найвя- 
лікшы ўздым нацыянальнага рэво- 
люцыйнага руху ў асобе яго бо- 
гэмска-пролетарскіхэлемэнтаў. Там, 
дзе бура ламае галіны, а шабля 
зьвівае іх вянком, туды цягнецца 
параненае сэрца Боцева, туды, дзе 
ўсё заліта крывёю. Убачыць вялікі. 
штурм нявольніка,—марыць Сьмір- 
ненскі,—убачыць, як гнеўны гром 
страсане заснуўшыя плошчы і па- 
нясе ўздоўж і ўшыркі чырвоную 
пагрозу...

Сьмірненскі адрадзіў боцеўскія 
мотывы ў баўгарскай поэзіі з сілай, 
падобнай боцеўскай. Бо Сьмірнен- 
скі быў такім самым высока надо- 
раным поэтай, як і сам Боцеў,

поэтам, якія нараджаюцца рэдка 
Баўгарскі пролетарыят ацаніў яг 
і горача пакахаў яго. Няма ў Баў 
гарыі такога популярнага сяро 
мас поэта, пасьля Боцева, як 
Сьмірненскі. Імёны гэтых двух 
Хрысто неразрыўна зьвязаны ў 
сьвядомасьці і прызнаньні працоў. 
ных мас.

У пэрыод рэволюцыйнага ўздыму^ 
пры дапамозе песень Сьмірненскага, 
ўсюды грыміць абуджаны крык: 
„Хай будзе дзень! Хай будзе дзень!“ 
Молніякрылы, яснатвары волат 
сваёю рукою накрэсьлівае новьі 
шлях палымнеючым зорам. Вясна 
зьвініць для прыкаванага Промэтэя 
агнякрылым заклікам барацьбы. 
„Вуліца вартуе з  пагрозай, зьёжыў- 
шыся падобна вогненаму зьмею, 
прыкрываючы полымя вулькану, 
гатовага пры першым закліку тры- 
вогі выкінуць ляву“. „Сіняблузыя 
арлы разьвеялі пурпуровыя сьцягі*. 
і „ідуць натоўпы бяздомныя і бо- 
сыя, над плошчамі разьліваецца 
роў і, як воблака, высока-высока 
нясецца і грыміць чырвоны гнеў“.

Праходзяць змагары,—сівы Дэля- 
клюз, добраахвотная ахвяра ідэі, 
якога Парыж „абдымае кожным 
стрэлам і цалуе сваім разьвітальным 
прывітаньнем"; і харобры вар'ят 
Карл, якога Бэрлін памятае і „на 
векі будзе яго помніць, у тыя дні 
сваіх скрушальных бур, калі з 
шумных вуліц стройнымі шэрагамі 
ішлі полк за палком, і прамовы, і 
музыка, і шалёная ўрачыстасьць 
грымелі паўсюды“; і масавік іоган, 
які сустракаў крык у сваім сэрцы 
з вераю, што „з кожнай кроплі 
крыві... запырскаюць тысячы зма- 
гароў“. Поэт разумее ня толькі 
захапленьне барацьбы, але і яе 
пакутны водгук: „У беднай хаціне 
ў жудасьці і нудзе жанчыеа адна 
пры кожным глухім стрэле ўсхліп- 
вала нястрымным горкім плачам". 
І, прыціснуўшы да грудзей сваё 
дзіцятка, яна чакае „лятуценным 
поглядам". „На дварэ панавала 
сьмяртэльная пусташ, а збледльія
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вусны скрозь галошаньне глуха 
тапталі: „Іоган, Іоган!“

Вялічны малюнак намаляваў нам 
поэта ў „Бунце Вэзувія". КалІ ў 
чорныя ночы заблішчыць Помпэй 
у шалёных і разгульных сьвятка- 
0аньнях, гнеўны волат выхапляе з 
сваіх грудзей пагрозы. Яго камен- 
ныя грудзі „кідаюць уздох у ма- 
руднай ночы, і рэха яго страшнай 
моцы пракатваецца ў залю тых 
[ііто сьвяткуюць, каб смуціць сьмех 
оргій". 1 вось, нарэшце, вулькан 
раскрывае сваю палымнеючую ўт- 
робу:

„М над каменныя гребен блнква пламь- 
ка вьлш ебен 

Н разлнва ее. нзвнва, като златок-ьр- 
вав флаг;

Велнкана, расвнрепнл се, обснпва с 
днм н пепел 

Улнцн, плошадн, зградн, засененн с 
черен мрак. 

Блесне, сгнхне, сетне свеіне в пламь- 
цнте многоцветнн 

Н развее, распнвее парн* пепел, 
гргм  н дпм“ ').

У дні грамадзкага заняпаду, у 
цяжкія дні фашызму, які панаваў 
у Баўгарыі, у песьнях Сьмірненска- 
га знаходзяць уцеху, падтрыманьне 
і веру ў канчатковы ідэал яго „стом- 
леныя, бледнатварыя братьГ. Ад 
зогненных г^'ыў вулькану поэт сы- 
ходзіць у „хмурныя нетры драпеж- 
най маці-зямлі“, і туды кліча ён 
„вуглякопа“.

.Сьійдзі ў  асяродзьдзе нявольнікаў- 
брацьцяў,

У цемры адвечнае мора,
I агонь тваёй лямпачкі бледнай 
Запалае там яснаю зоркай.
Сыйдзі туды і ударамі цьвёрдымі

‘) I над каменным хрыбтом пырскае ча- 
роўнае полымя 

І разьліваецца, зьвіваецца, як золата- 
крывавы сьцяг; 

Сшалелы волат пасыпае дымам і по-
пелам

Вуліцы, плошчы, будынкі, пакрытыя 
чорным змрокам. 

Блісьне, сьціхне, 1 зноў загарыцца ў 
шматкаляровых агнях 

I разьвее, рассыпле пару, попел, гром
і дьш*'

Крышы, разьбівай I руш,
Руйнуй пласты тыя чорныя,
Ту пакору нявольніцкіх душ*.

Вуглякоп Сьмірненскага напамі- 
нае рэволюцыйнага крата, які доб- 
ра капае зямлю. „Як толькі ў бур- 
ную печ барацьбьі кінеш чорную 
грамаду,—зьвяртаецца да яго поэ- 
та,—спыніся, каб паглядзець, калі

.С ярод цемры і чорнай імглы 
Будуць рэкі гарэць агняструйныя. 
Калі хваляў чырвоны разьбег, 
Ш турмаваны ветрамі буйнымі, 
Запалоніць краіны усе.
Калі іншымі, новымі днямі 
Зямля будзе кіпець і гарэць 
Агнямі, агнямі, агнямі 
і бляскаў дажджом палымнець*.

Уся поэзія Сьмірненскага пырскае 
радасьцю, рухам, полымем, захап- 
леньнем, прадчуваньнем рэволю- 
цыйнай перамогі пролетарыяту. 
Уся яна агняструйная, калі сказаць 
яго словам. Праз яе далёкія пра- 
сторы нібыта адклікаюцца громам: 
„Сьзятла! Хараства! Вышыні!“

Зьяўляючыся выяўленьнем энэр- 
гічнай барацьбы, поэзія Сьмірнен- 
скага заўсёды будзе вабіць і весьці 
наперад баўгарскі пролетарыяг, 
заўсёды будзе крыніцаю сьмеласьці 
і натхненьня. Яна застанецца тры- 
валым здабыткам для баўгарскай 
поэзіі. Паяуль баўгарскі пролета- 
рыят пакутуе і змагаецца, сумуе і 
спадзяецца, поэзія так рана памёр- 
шага яго найвялікшага поэты не 
перастане быць яго сьцягам, не 
перастане натхняць яго на вялікія 
ўчынкі і перамогу.

Але якая розьніца паміж тым ча- 
сам, які нарадзіў поэзію Сьмірнен- 
скага, і часам пасьля фашыстаў- 
скага перавароту 1923 г. Колькі 
вады ўцякло з таго часу, якія вя- 
лічэзныя зьмены! Сьпяваць пасьля 
9 чэрвеня 1923 г. так, як Сьмір- 
ненскі сьпяваў да гэтага часу, не- 
магчыма. Сам Сьмірненскі, калі-б 
пролетарыят меу шчасьце захаваць 
жывым свайго поэту з яго буйным 
тален іам, сам ён па-інакшаму пры- 
мусіў-бы сьпяваць сваю ліру. У
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шматвобразнасьці с’.айго таленту 
Сьмірненскі даў-бы нам у новых 
творах мастацкае адлюстраваньне 
пераламленьняў пролетарскага на- 
строю з часоў фашыстаўскаг'а пе- 
разароту. Але, за яго адсутнасьцю, 
іншыя павінны былі зрабіць тое, 
што ён-бы зрабіў лепш за ўсіх.

*
3 цяжкім, хаця і часовым, пара- 

жэньнем рабочае клясы быў зроб- 
лены прарыў і на фронце проле- 
тарскай рэволюцыйнай поэзіі. Пра- 
рыў гэты адчуваецца і дагэтуль. 
Намесьніка сабе на фронце проле- 
тарскай поэзіі Сьмірненскі яшчэ не 
знайшоў. Прарыў запаўняецца агуль- 
нымі патугамі многіх маладых і 
таленавітых поэтаў, часткова са- 
праўды пролетарскіх, ч а с т к о в а  
больш ці менш блізкіх напутнікаў, 
часам верных да канца справе рэ- 
волюцыі, часам занадта кароткі час 
ішоўшых з пролетарыятам, каб 
здрадзіць яму ў рашучы момант.

Бліжэйшым і самым верным па- 
путнікам быў малады поэта з інтэ- 
л ігенцыіГео М ілев . Мілев спачатку 
стаяў у "баку ад рабочага руху і 
рэволюцыйнай барацьбы, пакуль 
асколкам знараду на фронце імпэ- 
рыялістычнай вайны яму не прала- 
міла чэрап і ня выбіла адно вока. 
Яго пацягнула да грамадзкай ба- 
рацьбы. Ён пераводзіць „Дванац- 
цаць“ Блока, рэзолюцыйныя вершы 
Вэрхарна і інш. заходніх поэтаў, а 
затым і Маякоўскага—урывак з 
„150.000.000“ і „Наш марш“. Яго 
цягне да комуністычнай партыі. 
Хаця яму і не \далося папасьць у 
яе, ён не адварочваецца ад рэволю- 
цыйнай літаратуры, а стлновіцца 
адданым бліжэйшым папутнікам.

Высунуўся Мілев у рэволюцый- 
най поэзіі галоўным чынам поэмай 
„Верасень". Напісана была гэтая 
поэма пры наступны:. абставінах.

У барацьбе за зьвяржэньне фа- 
шызму баўгарскія рабочыя і бед- 
ныя сяляне паўсталі ў верасьні

1923 г., на чале з комуніетычнайі 
партыяй і з лёзунгам рабоча-сялян-І 
скага ўраду. Гэга было першае 
рабоча-сялянскае паўстаньне ў Баў. 
гарыі. Пры тым яно было ня сты-] 
хійнай успышкай і ня путчэм, а сьвя- 
дома падрыхтаваным паўстаньнем, 
якім кіравала комуністычная пар.’] 
тыя. Перамогшы на мясцох, асаб-і 
ліва ў паўночна-заходнім краі Баў-1 
гарыі, дзе яно пратрьімалася не-1 
калькі дзён, яно навочна давялоі 
магчымасьць пабеданоснай рабоча- 
сялянскай рэволюцыі шляхам уз- 
броенага паўстаньня і спаяла пра- 
цоўмае сялянства з прояетарыятам 
вузамі сумесна пралітае крыві. Спо- 
саб перамогі пролетарыяту і яго 
саюзьнік у барацьбе за гэтую пе- \ 
рамогу былі выпрабаваны баўгар- 
скай рабочай клясаы на ўласным 
вопыце. Зразумела, што верасьнёў- 
скае паўстаньне зьяўлялася самай 
буйнай падзеяй найноўшай гісто- 
рыі Баўгарыі, і што яно павінна 
было зрабіцца выходным пунктам ] 
далейшых баёў, адзіным фронтам • 
баўгарскага пролетарыяту і пра- 
цоўнага сяляпства. Ня гледзячы на 
ю е, што яно было заліта крывёю 
тысяч паўшых рэволюцыянэраў, і 
што за ім пасьледваў разгром пе- 
радавога атраду рабочае клясы ў 
асобе яго партыі, комсамолу, проф- 
саюзаў, коопэратываў, друку, клю- 
баў і г. д., абвешчаных па-за за- 
конам, верасьнёўскае паўстаньне 
ня толькі не напалохала рабочых і 
сялян, але зрабілася, накшталт Па- 
рыскай комуны, крыніцаю нявы- 
чэрпнага натхненьня, энтузыязму і 
навукі. Адносіны да гэтага паў- 
станьня сталі пробным каменем: 
за ці супроць рэволюцыі, за про- 
летгфыят ці за буржуазію, за ко- 
мунізм ці за капіталізм.

Пасьля таго, як пачаў ізноў ства- 
рацца рабочы друк, „Верасень" зра- 
біўся стрыжнем пролетарскай па- 
путніцкай поэзіі.

Так званыя (хаця і няправіль- 
на) „вер.?сьнёўцы“(АсеньРасьцьвет- 
нікаў, Міксла Фурнаджыеў і Аіігел
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Караліячзў';. маладыя поэты, слаба 
зьвязакыя з рухам пролетарыяту, 
паглядзелі на „Верасень" не ў яго 
трывалай гісторычнай сутнасьці, 
як на першае крывавае хрышчэнь- 
не баўгарскіх рабочых і сялянскай 
беднаты ў барацьбе за р :боча-ся- 
лянскую ўладу, за зьвяржэньне 
дыктатуры буржуазіі; яны бачылі 
у ім, хаця і ня выключна, але га- 
лоўным чынам зьвязаныя з ім па- 
куты.
'Гэты погляд быў павярхоўны і 

аднабокі. Пры больш уважлівым 
;:оглядзе на паўстаньне яно ўяўля- 
ла такую крыніцу гэроічных учын- 
каў, што пакута губляецца ў іх. 
Спыняючыся амаль выключна ка 
пак^тах, Яверасьнёўскія“ поэты, на- 
ват ганьбячы фашыстаўскіх катаў, 
нібыта ўскосна і моўчкі абвінавач- 
валі саміх паўстанцаў. Якы гэтага, 
вядома, ке гаварылі і не маглі ска- 
заць у тых органах рабочага руху, 
у якіх яны супрацоўкічалі, і якія 
прымалі паўстаньке безагаворачна, 
але яно вынікала з іх орыентацыі, 
як лёгічны вывад поэзіі аплаківань- 
ня. Калі паўстаньне яны бачылі і 
выяўлялі галоўным чынам з пункту 
погляду гора, якое прышло за ім, 
калі яны не знайшлі поэтычных 
сродкаў адлюстраваньня гэроічных 
учынкаў (хаця-б іншасказальна, па- 
колькі ўмовы „легальнага" друку 
вельмі затруднялі гэта), калі паку- 
ты не асьветлены ў іх гэроічнай 
мэтай, дык спрашваецца: ці трзба 
было брацш: за паўстаньне, якое 
бяз усякай мэты і пэрспэктывы 
проста штурхнула ў бяздоны-іе масы, 
якія ўдзельнічалі ў ім? Слабым бо- 
кам у поэзіі „верасьнёўцаў" быў 
менавіта іх ліквідатарскі правыўхіл, 
які прымушаў іх глядзець на паў- 
станьне як на катастрофу і, ня ба- 
чыць велічы гэтай першай у Баў- 
гарыі, хаця і няўдалай, рэволюцыі 
рабочых і сялянскіх мас пад сьця- 
гам комуністычнай партыі. Ухіл 
гэты завёў „верасьнёўцаў" так да- 
лёкаўправа, што, нарэшце, яны ака- 
заліся на фронце катаў. Тым горш

для гэтых поэтаў, якія на шляху 
да фашызму разгубілі ня толькі 
політычньі гонар, але і самы талент.

Трзба была знайсьці другі пады- 
ход да паўстаньня, выявіць яго 
іншы, сапраўды гэроічны бок. На 
гэта наважыўся Гео Мілев, які па- 
рраў з буржуазіяй. У рэволюцыйнай 
часопісі „Полымя", заснаваным ім 
пасьля паўстаньня, ён надрукаваў 
поэму „Верасень", якая зьявілася 
грамовым ударам у твар фашызму. 
Зразумела, кніжка часопісі была 
конфіскавана, але са спазьненьнем, 

. якое дазволіла поэме „Верасень“ 
быць прачытанай ўсёй краінай. 
Аутар быў прыцягнуты да суду і 
прыгавораны да 1 году турэмнага 
зьняволеньня. Але перш, чьтм поэта 
папаў у турму, яму ўсё з-за гэтай- 
жа поэмы быў прад'яўлены другі 
прыгавор, але ўжо ня суду, а „без- 
адказных фактараў". Пасьля вядо- 
мага выбу.ху ў Софійскім саборы 
(16 красавіка 1925 г.) *Мілев, побач 
з тысячамі рабочых, сялян І пра- 
цоўных інтэлігентаў быў кінуты ў 
ахранку, адкуль ён праз некалькі 
дзён „зьнік бясьсьледна". Уначы 
банда галаварэзаў вывяла яго з 
Софійскай ахранкі, як гэта рабілі 
фашысты па ўсёй краіне з сотнямі 
арыштавгных рэволюцыянэраў, і 
расьцярзала яго. Поэту секлі на 
часткі, пачынаючы з правай рукі 
і пытаючыся ў яго: „ці гэта рука, 
якая капісала „Верасень?..“

Асьвянцоная трагічнай сьмерцю 
яе аутара, поэма зрабілася тым 
больш блізкай рабочым і сялянам. 
Зьяўляючыся дагэтуль адзінай поэ- 
тычнай гірацай, прысьвлчанай выяў- 
леньню паўстаньня, яна карыстаец- 
ца, ня гледзячы на забарону, шыро- 
кім распаўсюджаньнем і ўсеагуль- 
ным прызнанькем.

Прадстаўляючы яе ўвазе савец- 
кай грамадзкасьці, мы павінны, ад- 
нак, зрабіць некалькі заўваг адкос- 
на яе ідэолёгічнай устаноўкі.

Па першае, у поэме Мілева сты- 
хійны элемэнт паўстаньня настоль- 
кі пераважае над сьвядомым, што
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гэты апошні зусім і не адчуваецца. 
Быццам гэта была ўспышка, бунт, 
а не сьвядома організаванае, якім 
кіравала партыя, паўстаньне з пэў- 
наю мэтаю і лёзунгам рабоча-ся- 
лянскага ўраду. Па-першае, аўтар 
занадта часта замешвае рэлігію ў 
чыста зямныя справы паўстаньня. 
У яго спатыкаеш і зварот да бога, 
каб той „падмацаваў сьвятую спра- 
ву грубых чорных р у к “, і атэістыч- 
ны канец, з штурмам нябёс у мэ- 
тах скінуць бога: „Далоў бога“— 
як мэта і фінал будучай рэволю- 
цыі. У зьвязку з замяшаньнем бога 
ў зямныя справы, самай рэльефнай 
фігурай, гэроем паўстаньня ў поэме 
Гео Мілева зьяўляецца сьвяшчэньнік 
Андрэй. Праўда, быў такі сьвя- 
шчэньнік, які змагаўся і харобра 
памёр пад сьцягам комуністычнай 
партыі, але гэта складае адзінае 
выключэньне, і не сьвяшчэньнік па- 
вінен быць апеты ў якасьці цэн- 
тральнай фігуры паўстаньня. Бо- 
гэмска-інтэлігенцкі падыход аўтара 
да паўстаньня выявіўся і ў нястрым- 
най стыхійнасьці выяўленага ім 
паўстапьня, вольны ад фактычнай 
організаванасьці, кіраўніцтва і гэ- 
гемоніі рэволюцыйнай партыі, а 
таксама і ў расплыўчатасьці мэты, 
якая пакідае зямныя юдолі і губ- 
ляецца ў нябёсах.

Ня гледзячы на ідэолёгічныя не- 
дахопы поэмы „Верасень“ Гео Мі- 
лева, яна поўная такой рэволю- 
цыйнай палкасьці, пырскае такой 
непераможнай верай у канчатковую 
перамогу рабоча-сялянскай рэво- 
люцыі, што зьяўляецца магутным 
сродкам заражэньня энтузыязмам, 
узьняцьця гэроізму мас, якія зма- 
гаюцца.

Гео Мілев быў сумленным, вер- 
ным, адданым, гэроічным папут- 
нікам.

* **
Новы разгром рабочага друку, 

які адбыўся пасьля выбуху ў Со- 
фійскім саборы, доўга не даваў 
аправіцца пролетарскай рэволю*

цыйнай поэзіі. Усё трэба было р̂ , 
біць нанова, новымі людзьмі. 3  но. 
вым уздымам рабочага руху і 3 
паступовым наладжваньнем яго 
друку ізноў адраджаецца рабочай 
рэволюцыйная поэзія, паколькі дз|Э 
разгул фашызму не пасьпявае яго| 
прыціскаць. І зноў зазьвінелі бадзё- 
рыя ноткі абуджанага войска про. 
летарыяту. Жудасьць перажытых 
паражэньняў адышла ў мінулаеі 
ня засьціць больш кругагляду ма- 
ладых бардаў рэволюцыі. Харак- 
тэрны настрой перад пачаткам рэ- 
волюцыі, настрой перадсьвітаньня 
пырскае з вершаў поэтычнага ма- 
ладняка баўгарскага пролетарыяту. 
Ня гледзячы на вымушаную ўмо- 
вамі „легальнага" друку некалькі 
завуаляваную форму, рабоча-сялян- 
ская публіка разумее іх з паўслова,

Верасьнёускае паўстаньне зьяў- 
ляецца для іх крыніцай рэволю- 
цыйнага натхненьня. У праменях 
яго гэроічнага бляску ўзрастаюць 
іх таленты. Яны не стаяць у баку 
ад практычнай справы пролетары- 
яту, а прымаюць пасільны ўдзел 
у ёй, часта вымушаныя пісаць свае 
вершы за кратамі.

Побач з захапленьнем, якое пыр- 
скае з іх твораў, у іх адчуваецца 
цьвёрдая ўпэўненасьць у перамозе. 
Быццам навучаныя вопытам кля- 
савай барацьбы, якая так інтэнсыў- 
на разьвіваецца, яны пазіраюць на 
будучыну спакойна, і гэты цьвёрды 
супакой, заснаваны на неўмалімым 
дыялектычным разьвіцьці падзей, 
які вядзе да зьвяржэньня крыва- 
вага ворага, зьзяе радасьцю быць- 
ця. Будзь што будзе,—нібыта на- 
шэптвае кожкы іхны верш, але 
будзе і на нашай вуліцы сьвята.

Так, з некаторымі ваганьнямі і 
замінкамі рэальнасьць клясавай ба- 
рацьбы, хаця і не без адставаньня, 
знаходзіць сабе адлюстраваньне 
нават у паднявольнай Баўгарыі.

Тым больш магла гэта зрабіць 
вольная эмігранцкая Баўгарыя, 
дзе рэчы могуць быць названы 
сапраўднымі імёнамі. Тут асабліва
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?ысунуўся пісьменьнік, мастак 1 
поэта тав .К рум  К ю л я ў к о ў .  Больш 
За дзесяцігодьдзе супрацоўнічае ён 
у рабочым друку Баўгарыі, але 
амаль заўсёды анонімна ці часта 
мяняючы псэўдонімы, што замінала 
чытачом прасачыць усю яго працу 
1 скласьці сабе яснае ўяўленьне 
аб яго поэтычным твары. Толькі 
нядаўна ўжо эміграктам наважыўся 
ён выступіць са зборнікам вершаў 
.Узьнятыя сякеры".

Увесь зборнік т. Кюляўкова ад 
верасьнёўскага паўстаньня. як там, 
дзе ён кажа аб ім непасрэдна, так 
і там, дзе ён яго не ўпамінае.

Накіпеўшы гнеў і прага помсты, 
якія накапіліся ў сэрцы працоўных 
мас, знайшлі рупар у гэтых дына- 
мічных, дзейных, энэргічных вер- 
шах, якія зусім адпавядаюць рэ- 
волюцыйнаму руху эпохі. Падобныя 
вершы ня былі магчымымі да верась- 
нёўскага паўстаньня, а пасьля яго 
і зразумелы і няўхільны. Якою б ні 
была тэма кожнага паасобнага 
вершу. у ім, як і ва ўсім зборніку 
ў  цэлым, б'ецца пульс паўстаньня. 
Ніякага хліпаньня і тугі. ня гледзя- 
чы на перажытыя паражэньні. 3  па- 
чатку і да канца вытрыманы рэволю- 
цыйны патос. Гэта ня значыць, 
што аўтар ня бачыць і не выяўляе 
моманты і эпізоды паражэньня і 
пакут; але ў гэтых паражэньнях і 
пакутах, у яго выяўленьні хаваец- 
ца іх дыялектычнае лератварэньне 
ў перамогі і раласьць. Вось чаму 
не ператвараюцна яны ў крыніцу 
сьлёз, а нараджаюць змаганцкі 
гнеў і рэволюцыйную ярасьць.

На самым верасьнёўскім паўста- 
ньні т. Кюляўкоў спыняецца толькі 
ў двух вершах: „ Н ік а д з ім "  і
„Мы“. „Нікадзім1*, правадыр паў- 
станцкага атраду, падобны на здань 
рэволюцыі, якая ўзьнікла з руін 
паўстаньня і разьбівала ворага 
сваім хуткім, нябачным і неўлаві- 
мым атрадам. Дынамічнасьць паў- 
станьня пераліваецца ў баляду аб 
ім. Народны ўсход верасьня, „вялі-

чавы і слаўны* ўздым адчуваецца 
ў вершы „Мы“. „Палалі лясы. Ля- 
целі эскадроны. I сам Верасень, з 
трубою ў вуснах, махаючы крыва- 
вым плашчом, трубіў там вялікі, 
урачысты марш“. Веліч паўстаньня 
адчуваецца і па лясох, якія сьпяць 
у ночы „з узьнятымі сякерамі", і 
па рэках, якія равуць „з пенай 
каля вуснаў“. I нават тады, калі 
„нож, агонь і куля хавалі сэрца 
народу1', пасьля таго, як было 
прыдушана паўстаньне, усё-ж такі 
няма месца роспачы. „Вар'яты, дзе 
знойдзеце вы магілу, у якой схава- 
лася-б неба?“ Гэта бадзёрая ўпэў- 
ненасьць у непераможанасьці рэ- 
волюцыі засноўваецца ня толькі 
на правільнай комуністычнай уста- 
ноўцы, але і на конкрэтных дзеянь- 
нях, апісаных у вершы „Мы“, асаб- 
ліва на немагчымым па сьмеласьці 
ўчынку т. Сандо Борымечка, які 
адзін вытрымліваў гадзінамі атаку 
ўсяго софійскага гарнізону. Гэроізм 
рэволюцыйнага руху пролетараў, 
выяўленага ня толькі ў  выглядзе 
ўсеагульнага імкненьня ў вышыню, 
але і самых дробных дэталях, ня 
толькі ў асобах гэроічных правады- 
роў, але і бязымяных мас, будзе 
нявычэрпнай крыніцай натхненьня 
баўгарскай пролетарскай цоэзіі.

Пролетарыят Баўгарыі ўжо ўзь- 
няўся са стану разладжанасьці, 
утворанай шматразовай крывавай 
расправай фашызму. Ён набірае 
сілы, яднае іх, змагаецца, ён робімь 
спробу моцна стаць на ногі. Ен 
ужо ізноў набыў веру ў свае сілы 
і не маўчыць, калі яго ціснуць. Ён 
абараняецца ад ворага і сам пера- 
ходзіць у наступ. Але не пасьпеў 
яшчэ ён сабраць усе сілы, каб 
атакавапь ворага ў апошняй і ра- 
шучай бойпы. Пролетарыят толькі 
„замахваецца сякерай", палаючы 
гневам 1 гатовы помсьціць за кож- 
ную нанесеную яму рану.

Узьнятыя сякеры—гэта сымболь. 
Бадзёры настрой гневу і помсты 
пырскае з вершаў т. Кюляўкова.
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Насычаныя сокам і крывёю, вер- 
шы Крума Кюляўкова складаюць 
найноўшы этап у разьвіцьці баў- 
гарскай пролетарскай рэволюцый- 
най поэзіі.

* **
Дагэтуль мы разглядалі выключ- 

на поэзію. Тут, у галіне рэволю- 
цыйнай поэзіі Баўгарыі, ужо тое- 
сёе зроблена, маюцца некаторыя 
дасягненьні. Даволі параўнаць іні- 
цыятара Д. Палянава з апошнім яе 
прадстаўніком К. Кюляўковым, каб 
убачыць, які вялічэзны крок на- 
перад зроблены як у адносінах да 
зьместу, так і ў адносінах да фор- 
мы вершу.

Апавяданьне ўзьнікла пазьней 
вершу і да самых апошніх гадоў 
разьвівалася павольна. У галіне 
белетрыстыкі дасягненьні далёка 
адстаюць ад дасягненьняў у галіне 
поэзіі. Але ўжо ёсыіь надзейны 
пачатак, які абяцае хуткі росквіт 
апавяданьня і аповесьці.

Скажам спачатку пра папутніц- 
кую літаратуру, правільней кажу- 
чы, пра мімалётна папутніцкую лі- 
таратуру, пра папутнікаў яна га- 
дзіну". Літаратарь: баўгарскай бур- 
жуазіі, і буйнай і дробнай, разь- 
бешчаны на столькі, што ім цяжка 
перайсьці ня толькі на рэволюцый- 
ны, але нават і проста на пацы- 
фісцкі пункт погляду. Толькі на 
двох з іх злачынствы фашызму за 
час падаўленьня верасьнёўскага 
паўстаньня і пасьля яго зрабілі на- 
столькі моцнае ўражаньне, што 
яны нс маглі маўчаць.

Л ю д м іл  С т а я н а ў  у апавяданьні 
„Міласэрнасьць Марса" намаляваў 
жудасны малюнак белага тэрору.

У Амэрыцы забіваюнь электрыч- 
насьцго, разважае асоба, ад імя 
якой вядзецца апавяданьне, і гэта, 
мабыць, прыемная сьмерць. У нас 
іначай: „Мы забіваем прасьцей—на- 
'лом, т.амагаўкам, гэтак-жа сама, як 
нашы продкі. Удар у плечы -• кось- 
ці трашчаць, іскры сыплюцца з 
вачэй, чалавек падае, як падкоша-

ны. Часамі ахвяры больш шматліі 
кія - 10, 20, 30, 50 чалавек, тады 
опэрацыя болып цяжкая, але не 
немагчымая: усе-ж, з зьвязаньімі 
рукамі, так што няма ніякай цяж- 
касьці неракалоць усю гэтую масу, 
Сапраўдная крывавая лазьня, цудоў. 
нае зьбіваньне зьвяроў, рэдкае ві- 
довішча. Пасьля гэтага ахвяры кі- 
даюць у яму, аддаўшы сабакам".

I вось такі іменна выпадак рас- 
казвае аўгар, калі кучу арыштава- 
ных і зьвпзаных рэволюцыянэрау 
прыкалываюць штыкамі і скідагоць 
у выкапаную імі-ж яму, а таму, 
што яны яшчэ крыху жывыя, капі- 
тан прьістасоўвае да іх „Міласэр- 
насьць Марса", загадваючы салдатам 
хутчэй скончыць з пакутамі пара- 
неных, засыпаўшы яму...

За гэтае апавяданьне на аўтара 
пасыпаліся пагрозы з боку фашы- 
стаў, якія прымушалі яго адмовіц- 
ца ад апавяданьня, што той і зра- 
біў, выступіўшы ў друку з заяваю, 
што ён зусім ня меў на мэце гра- 
мадзянскую вайну ў Баўгарыі, а 
нібыта маляваў сцэну „зьверстваў 
сербаў над баўгарамі" за час вайны.,.

Другі з упамянутых буржуазных 
пісьменьнікаў А н то н  С траш ы м і-  
раў  выпусьціў аповесьць „Кара- 
г о д “, якая ўжо вышла ў двух вы- 
даньнях і на расійскай мове.

Моцны бок гэтай аповесьці—гэта 
выяўленьне чалавека-зьвера ў асо- 
бе баўгарскіх фашыстаў, у жудас- 
ным малюнку белага тэрору ў Баў- 
гарыі, у сувязі з бараньбой каля 
Верасьнёўскага паўстаньня.

Верасьнёўскае паўстаньне 1923 г. 
было „генэральнай пробай" буду- 
чай рэволюцыі баўгарскага проле- 
тарыяту. Як ужо было сказана, на 
чале яго стаяла комуністычная пар- 
тыя. і яно ішло пад лёзунгам ра- 
боча-сялянскага ўраду. Паказаўшы 
на практыцы, што адзіным шляхам 
да перамогі пролетарыяту зьяў- 
ляецца ўзброенае паўстаньне, спа- 
яўшы ў агь’і баёў крэўнай і непа- 
рыўнай сувязьзю пролетарыят з 
сялянскай беднатой, Верасьнёўскае
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паўстаньне, гэта буйнейшая дата 
рэволюцыйнай барацьбы сучаснай 
Баўгарыі, павінна была зрабіць зя- 
лікі ўплыў на баўгарскую літара- 
туру. Аповесьць Антона Страшы- 
мірава зьяўляецца адным з яго ад- 
люстраваньняў, праўда, адлюстра- 
ваньнем ў крывым люстры, бо 
аўтар ведае толькі адзін бок, толькі 
людзей фашыстаўскага лягеру 

Больш за тры дзесяцігодзьдзі 
назад разьвітаўшыся з соцыялі- 
стычнымі захапленьнямі маладосьці, 
Антон Страшыміраў меў поўную 
магчымасьць, пералятаючы з ад- 
нае буржуазнай партыі ў другую, 
добра азнаёміцца з тым чалавецкім 
цестам, з якога выпякаліся фашысц- 
кія тыпы найноўшага час\\ Вось 
чаму яны так добра выяўлены ў 
„Карагодзе".

Але рабочых аўтар ня ведае зу- 
сім. Гэтым тлумачыцца той факт, 
што рабочыя ў „Карагодзе“ адсут-

І
нічаюць зусім, як ні дзіўна гэтая 
адсутнасьць у аповесьці, якая апа- 
вядае аб найноўшай клясавай ба- 
рацьбе, цэнтрам якой зьяўляецца 
пролетарыят. Праўда, аўтар выво- 
дзіць дзьвюх асоб, якія павіяны 
ўяўляць сабою пролетараў. Аднак, 
гэтьш асобы, бацька і сын, не ра- 
бочыя, а разбураныя рамесьнікі, 
напамінаюць баўгарскіх рамесьні- 
каў 3-4 Дзесяцігодзьдзі таму назад, 
гэта значынь таго часу, калі аўтар 
блізка стаяў да пряцоўных.

Сялян таксама няма ў аповесьці, 
ня лічачы тых цёмных нязньчных 
фігур, якія мільгаюць уночы, пра- 
краўшыся ў горад з мэтаю зьвесь-

І ці нявесту „комуністычнага“ пра- 
вадыра з* рук гвалтаўніка, валас- 
ного начальніка. Аповесьць А Стра- 
шымірава зьбіваецца на любоўную 
мэлёдраму на фоне клясавай ба- 
рацьбы. Добры ў яго і правадыр 
камуністаў, які заняты выключна 
організацыяй крадзяжу сваёй няве- 
сты і імкненьнем схпвацца з ёю 
праз мяжу ў Югаславію; пры гз- 
тым ён староньнік не рэволюцыі, 
-а мірнага складаньня рук на гру-

дзёх: па яго дуыцы, даволі рабо- 
чым абвясьціць мірную ўсеагуль- 
ную стачку, і капіталізму ўжо капут.

Нявольнік літаратурнай традыцыі 
аб неабходнасьці любоўнай інтрыгі, 
як цэнтру дзеяньняў аповесьці, зу- 
сім не знаёмы з чалавецкім матэ- 
рыялам, які зьяўляецца штурхачом 
сучаснага рэволюцыйнага руху, чу- 
жы ідэі к.:яс.гівай барацьбы і ста- 
роньнік ідэй нейкай абстрактнай 
асобы, волі, справядлівасьці і ін- 
шых падобньіх катэгорый, пазбаў- 
леных клясавага зьместу, які быў- 
бы ўкладзены ў іх гісторыяй— 
А. Страшыміраў ня мог справіцца з 
задачай даць шырокае палатно 
найноўшай грамадзкай ба’рацьбы ў 
Баўгарыі.

Аповесьцю „Карагод" стары пісь- 
меньнік зрабіўся часовым папутні- 
кам пролетарыяту (паколькі' па- 
ўстаў у сваёй аповесьці супроць 
фашызму). Надзей, узбуджаных ім 
у асяродзьдзі прапоўных Баўгарыі, 
ён, аднак, ня спраўдзіў. Здрадніц- 
кія элемэнты двурушніцкай позы- 
цыі хутка прымусілі яго адыйсьці ад 
працоўных і вярнуцца да буржуазіі.

Тое мс самае, у форме яшчэ больш 
вескай, здарылася і з другім пісь- 
меньнікам „ворасьнёўцам" А н гел ам  
К а р а л ій ч а в ы м . Студэнт, выхадзец 
з сялянскага асяродзьдзя, ён, як 
гэта занадта ча.ста здараецца ў 
Баўгарыі, пачаў з захапленьня 
ідэямі самымі ,.краЙнімі“. Як пісь- 
меньнік, ён нажыў сабе імя на Ве- 
расьнёўскім паўстаньні. Непасрэдна 
пасьля прыдушэньня яго, як толькі 
пачаў нараджацца рабочы друк, 
ён зьмясьціў у ім некалькі апавя- 
даньняў, якія потым выпусьціў 
асобным зборнікам <„Рчж“, Софія, 
192 і г.) Усе гэтыя апавяданьні 
прасякнуты Верасьнем, хаця проста 
пра паўстаньне яны ня кажуць. У 
мінорных тонах перадаюць яны 
раскаты няўдачы. Паўстанцаў у іх 
пяма, як няма іўсьмірыцеляў. Ёсьць 
толькі блізкія паўшыд: ахзярам і 
іх перажываньні. У той час, як у 
баўгарскім друку чуцен быў вы-
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ключна ўрачыстьт вой шакалаў, 
адзіна імпрэсіоністычныя апавяда- 
ньні Каралічава, падобныя лірыч- 
ным выказваньням, насычаны былі 
спачуваньнем да загінуўшых. Аў- 
тару хацелася, як кажа ён у прысь- 
вячэньні сваіх апавяданьняў „чор- 
ным братом", кінуць у іх душы 
„агенчык надзеР, каб ён павёў іх 
„праз крывавую ніву сёньняшняга 
дня да наступныхдабру і харгству“; 
аўтару хацелася,каб„чоркыябраты“ 
мелі 'адну руку, якую ён мог-бы 
горача паціснуць.. сказаўшы ім: 
ясьмеласьць!“. Але як зрабіць гэта, 
ён ня ведае, і ва ўсе яго апавяда- 
ньні, якія паўтараюцца па ідэі і па 
настрою, пракрадаюцца здрадніцкія 
элемэкты міласэрнасьці і братзрст- 
ва. Замест таго, каб заклікаць 
„чорных братоў" яа барацьбу за 
нізрынуцьце белай косьці, ён раз* 
гублена выказвае пажаданьні, каб 
людзі былі „толькі братамі, доб- 
рымі і вернымі сынамі шчодрай 
зямлі“. Фашызм рэкамі крыві залі- 
вае паўстаньне працоўных, а пісь- 
меньнік, выхадзец з сялянства, ка- 
жа пра братэрства. Адзін з яго гэ- 
рояў, бацька, які палка кахае забі- 
тага фашыстамі сына, заклікае яго, 
не разумеючы, за што сын і яго 
таварышы склалі буйныя галовы, 
просіць бога „навучыпь сьвет даб- 
ру“. Ня дзіва, што хрысьціянскай 
пакорай недамагчыся тае сьмелась- 
ці, якая неабходна для барацьбы, 
а дойдзеш да абыякавасьці, як і 
на самай справе даходзяць гэроі 
апавяданьня „Вецер з паўдня“, якія 
ў роспачы, што ня ім „перарабіць 
сьвет“, шукаюць збавеньня ў віне.

Кулацкі ўхіл перашкодзіў аўта- 
ру выраўняць свой фронт з „чор- 
нымі братамі“. У апавяданьні „Га 
ючая крьшіца11 нявеста забітага фа- 
шыстамі селкніна зьяўляецца дач- 
кой буйнога кулака: „Кярабаір 
увесь належыць Хаджы Ною“. Баць- 
ка-ж забітага, якого кліча да сябе 
магіла сына, сам зьяўляецца кула- 
ком: „У яго заўсёды ўсяго даволі"» 
Карныя атрады фашыстаў забівалі

сялян, і сярод ахвяр пападаліся 
таксама і заможныя сяляне. У ся- 
лянскай парты і Стамболійскага 
пчзбаўленай ,улады пераваротам 
Цанкава, хаця"склад  яе быў бяд. 
няцкі, правадырамі, аднак, зьяўля- 
ліся сяляне замонсныя, частка якіх 
таксама пацярпела пры ўціску паў. 
станьня. Рэшта-ж складае ў сучас- 
ны момакт тое правае крыло ся- 
лянскай партыі, якое шукае зблі- 
жэньня з партыямі буржуазіі і ра- 
шуча адмяжоўваецца ад адзінага 
фронту рабочых і сялян.

Ідэологія гэтых элемэнтаў сялян- 
ства і пракрадалася ў апавяданьні 
Ангела Каралійчава, што, побач з 
жудасьцямі белага тэрору, якія 
прымушалі яго баяцца за еябе, і 
тлумачыць, чаму малады пісьменьнік 
апынуўся ў варожым стане. Рэзкую 
і шумную форму яго рэнэгацтва 
трэба прыпісаць яго індывідуаль- 
ным якасьцям. Ён пакараны тым, 
што, страціўшы сувяаь з „чорнымі 
братамі“, страціў і талент і з таго 
часу, апрача пераапрацоўкі народ- 
ных казак для дзяцей і тупых га- 
зэтных выступленьняўу фашысцкім 
руку, нічым сябе ў літаратуры ня 
выявіў.

Апрача ўпямянутых, зусім выпад- 
ковых і каротктэрміковых папут- 
нікаў, у галіне бэлетрыстыкі пра- 
цуе бліжэйшы і верны папутнік яе 
тав. Ст. Л іл я н а ў .

Друкуецца ён выключна ў рабо- 
чым друку. Выпусьціў таксама апо- 
весьць „Зьмей“ з жыцьця рабочых, 
але вышла яна ў самы непадыхо- 
дзячы момант: за некалькі дзён да 
выбуху ў Софійскім саборы (Ібкра- 
савіка 1925 г . \  што I перашкодзіла, 
яе распаўсюджаньню. Ня гледзячы 
на свае чыста мастацкія недахопы, 
яна ўсё-ж заслугоўвала і ў  другі 
час сустрэла-б лепшы прыём, што 
і заахвоціла-б аўтара яе выпусь- 
ціць і другую частку, якаявыяўляе 
ўсеагульную стачку чыгуначнікаў у 
Баўгарыі (1920 г.). Так мала займа- 
ецца баўгарская бэлетрыстыка ра- 
бочым жьіцьцём, што кожнае мала-
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мальскі добрае пачынаньне ў гэтай 
галіне павінна вітацца. Амаль ўсё 
напісанае рэволюцыйнымі пісьмень- 
нікам Баўгарыі ці папутнікамі іх 
закранае жыцьцё сялян, а пра 
жыцьцё-ж рабочых напісана вельмі 
ыала, амаль нічога. Пісьменьнікаў 
з пролетарскага асяродзьдзя яшчэ ня 
выпрацавалася. Разьвівацца проле- 
тарскім пісьменьнікам недазваляла 
пэрыодычнае зьнішчэньне фашы- 
стымі рабочых вярхушак. Папутні- 
кі-ж у большасьці сваёй выходзяць 
з асяродзьдзя сялянскага, і таму 
ім спадручней пісаць пра тое, што 
лепш ведаюць: пра асяродзьдзе, у 
якім вырасьлі і з якім ня зусім 
парвалі ці і зусім не парывалі. На- 
ват пісьменьнікі з эміірацыі, якія 
ішлі насустрач пролетарыяту і зу- 
сім падзялялі яго клясавую ідэолё- 
гію,— і яны пішуць галоўным чынам 
пра сялянства, што мае месца, як 
мы ўбачым далей, з апавяданьнямі 
г. М. Марчэўскага.

Ахват тэм у Ст. Лілянава ідзе 
далей, чым жыцьцё вёскі. 1 нам 
здаецца, што лепшае з апавядань- 
няў яго—гэта не апавяданьні пра 
вёску ці ва ўсякім выпадку ня ўсе 
апавяданьні пра вёску.

Зусім здавальняючае апавяданьне 
„Гецавы дамачадцы", дзе накіданы 
малюнак ўзаемаадносін на вёсцы, 
па якой прайшло паўстаньне. Вяр- 
нуўшыся з вайны ўзбагачаны рэво- 
люцыйнымі ідэямі, сын бядняка 
вядзе сялян супроць кулакоў і 
дзяржаўнай улады. Адбываецца су- 
тычка з бацькам, які ідзе на паваду 
ў кулака, нявольніка поўзаньня пе- 
рад багацьцем і ўладай. Успыхвае 
паўстаньне, малады бунтар утварае 
на вёсцы новую ўладу. і кулак па- 
сылае бацьку прасіць сына не ча- 
паць кулака, які затаіўся: „Я ста- 
раюся, ня ў што ня „ўмешваюся... 
мы кіравалі імі, хай цяпер яны кі- 
руюць намі...* Але-ж паўстаньне 
прыціснута, кулак урачыстуе, што 
сын знайшоў тое, чаго шукаў, гэта 
значыць, паў забітым у бойцы за

вёску. Уражаны бацька ідзе ўначы 
цішком шукаць труп сына, пакіну* 
ты сабакам і ваЎком, як і трупы 
ўсіх забітых паўстанцаў. Малод- 
шы-ж сын у часе паўстаньня сал- 
дат ідзе ў адкьім з атрадаў, накі- 
раваных на яго прыдушэньне. Ха- 
ця ён і несьвядомы, але самая дум- 
ка аб тым, што ў акопе супроць 
яго знаходзіцца, быць можа, брат 
яго, роб іцьуж о яго няздольным зма- 
гацца, і яго лёгка забівае шалёная 
куля паўстанцаў.

„Дырэктар Дошаў", удалы тып 
эксплёататара гарадзкога, заводз- 
кага. Гэты служка капіталу ня грэ- 
буе сродкамі,"каб узьняцца вышэй 
па ўсходнях багацьця. Ролю бур- 
жуазнага друку ў прыкрываньні 
злачынства капіталізму вельмі мет- 
ка выяўлена ўапавяданьні „Дырэк- 
тар Дошаў". Цікава таксама апа- 
вяданьне Ст. Лілянава „Стачка", 
дзе выяўлена адбіцьцё стачкі на 
сям'і забітага фашыстамі правады- 
ра рабочых.

Ст. Лілянаўсупрацоўнічае ў дру- 
ку легальным і разьвярнуцца яму 
цяжка. Вось чаму ён шмат чаго не 
дагаварвае, абыходзіццачаста толь> 
кі намёкамі. І ўсё-ж для таго, каб 
выступіць з агіавяданьнем,падобным 
„ Т а я м н іц а м  Д у н а ю “, патрабава- 
лася значная грамадзянская муж- 
насьць. Пра „Таямніцы" гэтыя кры- 
чалі вераб'і на стрэхах—у Баўгарыі 
ўсім было вядома, штопасьля пры- 
душэньня Верасьнёўскага паўстань- 
ня фашысты выкідалі ў Дунай 
шматлікія трупы забітых рабочых 
і сялян. Такім чынам, апавяданьне 
Лілянава было правільна зразумета, 
як жудасны малюнак белага тэро* 
ру: „Маўчыце, воды, спыні шэпт 
лістоў старая вярба, зьнямейцеры- 
бакі, схавайце страшныя таямніцы 
Дунаю. Покуль не настане дзень, 
калі загаворыць кроў, засохлая на 
скалах і ярах, кроў, якая пралілася 
з ран забітых. Тады вы шырока 
адчыніце вусны, тады загаворыце 
і вы.„.‘
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Рэволюцыйная бэлетрыстыка ў 
самой Баўгарыі знаходзіцца яшчэ ў 
эмбрыёнальным стане. У той час, 
як поэзія зрабіла значны крок на- 
перад, нельга сказацьтаго-ж самага 
пра бэлетрыстыку. Ня кажучы ўжо 
пра рэволюцыйную аповесьць іро- 
ман, якія яшчэ адсутнічаюць у 
Баўгарыі, там слаба разьвіта нават 
апавяданьне. Стварэньне рэволю- 
цыйнай бэлетрыстыкі выпала на 
долю баўгарскай політэміграцыі, 
якая жыве ў межах вольнай про- 
летарскай дзяржавы СССР. Са- 
праўднае мастацкае апавяданьне 
маем мы ў зборніку, які нядаўна 
вышаў у Харкаве на баўгарскай 
мове, т. Марчэўскага „Бунт“. Гэта 
лепшае, што маецца ў баўгарскай 
рэволюцыйнай літаратуры.

Тав. Марчэўскі гюлітэмігрант, не- 
далёкі ад рэволюцыйнай барацьбы. 
Ён не назіраў яе збоку, як чужы, 
пабочны, а сам выходзіць з яе і 
ведае яе добра, як ведае ірэволю- 
цыйных дзеячоў. У апавяданьнях 
яго адбіваецца многагранны воб- 
раз рэволюцыйнага руху. Апавя- 
даньмі М арчэўскага- гэта апавя- 
ланьні аб рэволюцыйным руху 
БаЎгарыі самых апошніх гадоў, за 
пэрыод з (!ашыстаўскага перава- 
роту 1923 г. Апісваецца ў іх галоў- 
ным чынам жыцьцё сялянства. Пра 
жыцьцё баўгарскіх сялян пісалі 
глногія, ледзь ня ўсебольш ціменш 
значныя з бэлетрыстаў Баўгарыі, 
бо карэньні пісьменьніцтва гэтай 
пераважна сялянскай краіны, зра- 
зумела, на вёсцы. Аднак, соцыяль- 
нае распластаваньне баўгарскага 
сялянства адбілася на ўсіх аўтарах, 
якія пісалі пра яго да Марчэўскага, 
тым, што ў творах іх знаходзіцца 
адлюстраваньне галоўным чынам 
ідэолёгіі сялянства заможнага, у 
той час як дзеячыя асобы ў Мар- 
чэўскага — беднякі і сераднякі. 
Сялянскія гэроі буржуазных пісь- 
меньнікаў—гэта людзі спакойныя, 
жыцьцё якіх працякае павольна з

характэрным „ідыотызмам сялян- 
скага жыцьця“. Вось чаму ў апа- 
вяданьнях іх мала дзеяньня, пера- ] 
важае апісаньне. У Марчэўскага-ж |  
наадварот, пры адсутнасьці лішніх ] 
апісаньняў жыцьцё ўяўляецца ў ! 
яго дыялектычным разьвіцьці: увы -І 
глядзе апавяданьня, сьціснутага па*' 
форме, але насычанага зьместам.

Але знадворны ўклад жыцьця ма-І 
люе ён, як тыя з баўгарскіх бэле-1 
трыстаў, у якіх пераважае колёрыт.І 
этнографічньі, а соцыяльныя абста- ] 
віны ў шэрагу вострых клясавых 
сутычак. Яго сяляне ня дурныя I 
прастакі, як у буржуазных аўтара”, ] 
а людзі клясавай барацьбы, якія ; 
ідуць адзіным фронтам з пролета» 
рыятам, а то і проста пад сьцягам ; 
комуністычнай партыі. Кабўяўляц,ь^ 
іх такімі, аўтар іх не ідэлізуе. ЁнІ 
проста вывучыў псыхолёгію асноў- 
най масы найноўшага баўгарскага ' 
сялянства. Да сапраўднасьці ё н |  
блізкі настолькі, што часамі непа- ■ 
срэдна пераказвае тое, што ўжо 
мела месца ў сапраўднасьці. Я го | 
спосаб лёгкага пераказу, вольны а д ' 
усякіх награмаджэньняў, значна 
павышае вартасьць яго апавядань- 
няў і забясьпечвае ім добры прыём 
сярод шырокага кола чытачоў.

Малюнку паўстаньня Марчэўскі 
не дае. Гэтая за іача покуль што 
застаецца ня выкананай баўгарскай 
рэяолюцыйнай бэлетрыстыкай. Але 
паасобныя эпізоды барацьбы пера- 
даюцца ў яго такім чынам, што на- 
ват калі ён апісвае няўдачы, чы- 
тач ужо не адчувае сябе прыгнеча- 
ным, ня тугу наводзіць на яго на- 
ват і самая зкзэкуцыя над рэзо- 
люцыянэрамі.

Урывак паўстаньня прыведзены 
ў апавяданьні „Бунт“, які малюе 
абодва бакі: паход паўстаўшых і 
справу карнага атраду. Начальнік 
апошняга правільна характарызуе 
розькіцу паміж гэтай грамадзлн- ; 
скай і балканскай войнамі: „Гэта 
ня 1912 г., калі туркі ўцякалі, ледзь 
убачыўшы наш цень. Гэта-ты я-ж | 
баўгары, ды звыш таго яшчэ і ко-
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муністы”, Што менавітагэта за лю- 
дзіі паказвае у тым-жа апавядань- 
ні „Чалавек з кулямётам", комсамо- 
лец Агатаў, які пасьля панесенай 
цяўдачы застаўся адзін на полі 
бітвы- і, выпусьціўшы апошнюю ку- 
лю, устае на кулямёт і, высока пад- 
няўшы чырвоны сьцяг, падстаўляе 
сябе пад кулі карнага атраду.

Ёсьць у Марчэўскага невялікае 
апавяданьне „Вёска Лазарава“.

Гэта былая вёска Лапушня ў 
паўстаўшай паўночна-заходняй ус* 
краіне Баўгарыі. За выключэньнем 
горсткі кулакоў, Лапушня цалкам 
пайшла за компартыяй, якая мела 
на вёсцы свой уласны „народны 
д о м \ У Верасьнёўскім паўстаньні 
Лапушня прыняла ўдзел амаль па- 
галоўна, за што і была оазбурана 
пасьля няўдачы. Тады-ж і перай- 
менавалася яна па імені таго генэ- 
рала Лазарава, які камандаваў фа- 
шысцкім войскам. Івось палонных 
інсургентаў вядуць зьвязанымі ў 
вёску Лазарава, дзе прымушаюць 
капаць ямы для ўласнай магілы, у 
якую і скідаюць трупы забітых. 
Яны даўно ўжо ведаюць, што іх 
чакае, і ня маюць ніякіх ілюзій на- 
шнт свайго вызваленьня. Аднак, 
гэта далёка ня прыводзіць іх у рос- 
пач. „Сёньня пераможаны яны, але 
заўтра,—яны добра гэта ведалі,— 
пераможцамі будуць яны. Праўда, 
тады іх ня будзе ўжо сярод жы- 
вых. Але што з таго? Застаюцца-ж 
Жыць мільёны рабочых і сялян. 
А пераможа, нарэшце, большасьць“. 
Кера гэтая не надумана аўтарам, 
яка вьінікае з моральнай цьвёрдась- 
ці рэволюцыйных сялян, гэрояў 
апавяданьняў Марчэўскага. У пры- 
ведзеным апавяданьні „Вёска Лаза- 
рава“ гэроямі зьяўляюцца не экзэ- 
кутары, не зьверападобны генэрал, 
нкі аддае загад аб расстрэле палон- 
ных; не офіцэр, які прымушае кож- 
нага з палонных самому капаць 
яму, якая павінна зрабіцца яго ма- 
гілай, і загадвае салдатам страляць 
у мяса; ня самі фашысты, якія ша- 
лёпа зь :кт?юць пераможанага вора-

га. Тут гэроем зьяўляецца сама 
паўстаўшая маса, хаця паўстанцаў 
зьвязваюць вяроўкамі і вядуць на 
ўбой.

У кроўнай сувязі паўстанцаў з 
масамі адчуваецца залог іх непера- 
можнасьці. Справа н ятол ьк іў  пры- 
суджаных да расстрэлу 49 паўстан- 
цаў, гвалтоўна адарваных ад мас, су- 
процьпастаўленых ім. Гэта самая ма- 
са нараджае новыя і сьвежыя сілы на 
месца тых, якія ворагу ўдалося 
зьнішчыць. Шэрагі працоўнага лю- 
ду папаўняюцца зноў і зноў. Ня- 
зьменна супроць фашызму, супроць 
дыктатуры буржуазіі паўстае гроз- 
ная здань рэволюцыйнай гідры. Тут 
ня месца поваду для тугі і рос- 
пачы...

Зірніце на гэтага старога, які 
кідае ў твар фашысцкаму офіцэру 
слова „сволач“ і мужна падае ад 
яго кулі. Ці паглядзіце на таго 
селяніна, які абарачвае шырокія 
плечы да крывадушных угавораў 
папа, толькі таму, што зьвязаныя 
за сьпінога рукі не даюць яму маг- 
чымасьці выхапіць у папа крыж і 
даць яму крыжам па мордзе. Пры- 
глядзіцеся і да іншыхпалонных, якія 
як-бы па зговару абарачваюцца 
плячыма да сьвяшчэньніка. Тут 
кожны ў паасобку і ўсе разям тры- 
маюць сябе гэроямі перад тварам 
сьмерці. Ясна, што пры падобным 
чалавецкім матэрыяле белы тэрор 
можа быць зьяваю выключна часо- 
ваю, якая хутка разаб'ецца аб гра- 
ніт працоўных мас.

Вёска спалена, йужчынскае на- 
сельніцтва зьнішчана, жанчыны і 
старыя прыцягпугы да месца экзэ- 
куцыі ў мэтах нагнаць на іх страх 
і жудасьць, самая назва вёскі сьцер- 
та з твару зямлі, і ўсё-ж-такі не 
фашызм зьяўляецца пераможцам. 
Паўстаньне толькі прыдушана, але 
не пераможана. Гарсінтыя поўнай і 
канчатковай перамогі рэволюцыі 
заложана ў нязломным духу гэро- 
ізму 'іас, выяўленым у апавяданьні 
„Вёска Лазарава" ў асобе настаў* 
ніцы і яе бацькі селяніна, якія спра-
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чаюцца, хто з іх павінен выкары- 
стаць ласку офіцэра, вызваліць ад- 
наго з іх. Дачка настайвае на тым, 
каб гэта быў бацька, бацька на- 
стойвае на дачцы: у абодвых ін- 
стынкт самазахаваньня прыглушаны 
пачуцьцём рэволюцыйнай салідар- 
насьці.

Таксама мужна паміраюць рабочы, 
селянін і народны настаўнік у апа- 
вяданьні „Іх было трое“. Іх веша- 
юць на дварэ турмы. Праз краты 
даносяцца гукі „Інтэрнацыяналу“: 
гэта таварышы сьпяваюцьім апош- 
няе даруй. Сьпяваюць і самі пры- 
сужданыя—каля самага падножжа 

•шыбеніцы аж да самага моманту, 
пакуль зацягнута была пятля. Праў- 
да, яны паміраюць, але, на фабры- 
ках і зазодах, у капальнях і шахтах, 
у палёх і лясох, у гарадох і вёсках 
застаюцца мільёны, якіяп рацягва- 
юць барацьбу. I яны не пакінуцьяе, 
пакуль ненастане дзень перамогі“.

Калі іх галасы ўжо прыдушаны 
вяроўкай, усё-жтакі льлецца сьпеў 
„Інтэрнацыяналу“ скрозь краты.

Асабліва ўдалося Марчэўскаму 
намаляваць частку ар ергардных 
боек у апавяданьні пра гэройскія 
ўчынкі паўстанскага атраду „Чот- 
нікі“. Гэта першая ў баўгарскай 
бэлетрыстыцы спроба выяўлень- 
ня ролі інсургенцкіх атрадаў. Нам 
здаецца, што аўтар справіўся з 
сваёй задачай вельмі ўмела, пе- 
радаўшы гэроізм атрадаў, але пры 
гэтым унікнуўшы ідэалізацыі іх, як 
мэтоду барацьбы, аднолькаваўмес- 
нага для ўсіх часоў. Паставіўшы 
атрады ў іх гістарычныя рамкі, 
Марчэўскі здолеў выхапіць з жыць- 
ця кавалак клясавай барацьбы— 
ар‘ергардныя бойкі ўзброенага на- 
ступу.

ііаўстанцкі атрад выяўлены аў- 
тарам у момант найвышэйшага 
ўздыму гэтага спосабу барацьбы, 1 
таму ў апавяданьні „Чотнікі“ няма 
ні паражэньня, ні сумненьня ў вы- 
ніках барацьбы. Наваг калі карна- 
му атраду фашыстаў удаецца пра- 
брацца да прытулку чотнікаў у

гарах, адзін з гвалтоўна захопле- 
ных фашыстамі членаў іх атраду 
прабіраецца да чотнікаў, каб ад. 
даць у рукі іх фашыстаў. Калі-ж 
ворагу ўдаецца захапіць і яшчэ ад-І 
наго з чотнікаў, апошнія пасьпя- 
ваюць адпомсьціць за яго вяско- 
вым заправілам, а затым івырваць» 
яго з самых лап поліціі ў момант, 
калі яны раскрываюцца затым, каб 
расьцерзаць яго. Чотнікі адчуваюц- 
ца ў апавяданьні накшталт узьня- 
тай хвалі рэволюцыі. „Моцная хва- 
ля рэволюцыі. Яна залівае палі 
бунтам мас і цягне за сабою ўсё, 
што ні сустрэнецца ёй на шляху“.

Апрача апавяданьняў з перава- 
жаючь'м сялянскім элемэнтам, ёсьць 
у зборніку і апавяданьне, прысьвя- 
чанае барацьбе супроць фашыстаў- 
скага рэжыму рабочых, „Стачка“. . 
Само па сабе цікавае, апавяданьне 
гэтае зьяўляецца яшчэ больш ціка- 
вы мз прычыны выяўленьня штрэйк- 
брэхерскай ролі рускіх-белагвар- 
дзейцаў у Баўгарыі.

Врангелеўцы поўнасьцю і цалкам 
адыгрываюпь у Баўгарыі ролю на- 
ёмнай зброі фашызму. У прыду- 
шэньні паўстаньня яны прымалі 
ўдзел са збрОяй у руках, а ў што- 
дзенным экономічным змаганьні 
баўгарскага пролетарыяту яны зры- 
ваюць стачкі.

Роля іх асьветлена яшчэ лепей 
у новым апавяданьні Марчэўскага 
„У белую верасьнёўскую ноч“, якое 
выяўляе жудасны малюнак зьні- 
шчэньня фашыстаміпаўстаўшых ся- 
лян. Ня гледзячы,аднак, на жудасьць 
паражэньня, і ў дадзеным апавя- 
даньні адчуваецца пульсацыя непе- 
раможнай нутраной сілы працоў- 
ных мас, якія возьмуць сваё чаго-б 
гэта ні каштавала.

У апавяданьні аўтобіографічнага 
характару „Арышт і вызваленьне' 
аўтар апавядае, якім чынам уцёк 
ён з рук баўгарскай жандармэрыі. 
як затым, трапіўшы ў лапы поліцыі 
грэцкай, цэлыя месяцы праводзіў 
у вандроўках па розных турмах, 
пакуль не ўдалося, нарэшце, яму
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дабрацца да савецкай прыстані на 
Чорным моры. „Не такі ўжо вялікі 
сьвет, як нам здаецца, а як многа 
ў ім турмаў". Апавяданьні Марчэў- 
скага напісаны бясхітрасна і проста, 
яныне абцяжараны лішнімі і дакуч- 
лівымі падрабязнасьцямі, а вядуць 
проста да мэты. Мова іх чыстая, разь- 
віцьцё дзеі нлаўнае, чытаюцца яны з 
прыемнасьцю, больш таго—з захап- 
леньнем. Апаведакьні Марчэўскага 
складаюць этап у разьвіцьці баў- 
гарскай рэволюцыйнай прозы.

Ад апавяданьня Марчэўскі пера- 
ходзіць ужо да больш складанай 
композыцыі—да аповесьці. Да апо- 
весьці прыступіў таксама і К. Кю- 
лякоў. 3  вядомых нам урыўкаў рэ- 
волюцыйныха повесьцяй гэтыхдвух 
пісьменьнікаў-рэволюцыянэраў за- 
стаецца ясным, што яны зьяўляюц- 
ца пасьпяховымі піонэрамі ў галіне 
баўгарскаў рэволюцыйнай аповесь- 
ці. Дзякуючы іх талентам, хутка 
мы будзем мець болып поўны ма- 
люнак клясавай барацьбы у сучас- 
най Баўгарыі.

* #♦

Якія вашы патрабаваньні да по- 
эзіі і наогул літаратуры Верасьнёў-

скага паўстаньня? Яна павінна мас- 
тацкі, г. зн. маляўніча і вобразна, 
перадаваць яго ва ўсёй яго паўна- 
це, успрымаючы яго дыялектычна, 
выстаўляючы як гісторычную за- 
конамернасьць, так і ператварэньне 
яго ідэй у сучаснай і будучай кля- 
савай барацьбе баўгарскага проле- 
тарыяту і працоўнага сялянства да 
пераможнага канца. Адсюль вы- 
ходзіць, што гэта поэзія і, наогул, 
літаратура не павінны быць бес- 
староньнім выяўленьнем мінулага, 
адлюстраваньнем яго ў люстры 
рабскай фотографіяй, а такім ад- 
наўленьнем, якое з-за фактаў ба- 
чыць самы процэс іх сцапленьня і 
разьвіцьця,—іх дыялектыку. Гэтыя 
поэзія і літаратура павінны быць 
ня голым выяўленьнем сапраўдна- 
сьці, а насычаным такім патосам 
барацьбы, які штурхаў-бы да рэва- 
люцыйных зьмен сапрауднасьці. 
Устаноўка баўгарскай комуністыч- 
най партыі на Верасьнёўскае паў- 
станьне, яе тэзісы павінны легчы ў 
аснову ідэолёгіі баўгарскіх рэволю- 
цыйных поэтаў і пісьменьнікаў. 
Толькі ў такім выпадку мастацкае 
аднаўленьне Верасьня 1923 г. дапа- 
можа падрыхтоўцы баўгарскага Ка- 
стрычніка.
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I эта сёньая..., азаўтра ў паход... за 
аўладаньне мастацкай культурай

Ю р к аЛ яв о н н ы . ,К о м сам о л ь ск ія вер ш ы “. 
М енск 1933 г. Выд. Б Д 8 , стар о н ак  45, 
ц іна 35 к.

Беларускае дзяржаўнае выдавецтва ў су- 
часны момант актывізуе сваю дзейнасьць. 
На кніжных паліцах нашых магазынаў амаль 
штодзень зьяўляюцца новыя і ноаыя ма- 
стацкія творы. Нзкаторым з пісьменьнікаў 
удаецца на працягу аднаго м-ца выпусьціць 
у сьвет нават па два, па тры зборнікі. Ся- 
род гэгых кніжных навінак зьяўляецца ці- 
кавым для нас невялічкі зборнік маладога 
беларускага поэта Юркі Лявоннага пад на- 
звай „Комсамольскія вершы".

Чытаючы гэты невялічкі зборнік, мімаво- 
лі ўспамінаюцца словы вядомага расійскага 
поэты Безыменскага, які ў сваім найлепшым 
вершы, прысьзячаным памяці барацьбіта 
рэволгоаыянэра Пятра Смародзіі;а. сказаў 
настўшіыя радкі:

„Кого воспёть мне:
Ёесь комсомол нль одного Патра?“

Сэнс гэтых слоу для нас зразумелы. Хай 
чытач даруе нам за гэтае параўнакьне, але 
відаць, што і перад г.оэтам Ю ркам Лявон- 
ным, калі ён пачынаў пісаць свае кэмса- 
мольскія вершы, таксама паўстала пытаньне, 
але ўж о ў зусім іншай роўніцы: аб чым 
пісаць у комсамольскіх вершах? Ці аб ко\;- 
самоле, ці аб розных выпадковых момантах, 
ці аб сваіх уласных насгроях і жаданьнях, 
ці наогул аб усім, што прыдзе ў галаву? 
Доўга не задумваючмся над гэтым пытань- 
нем, Ю рка Лявонны выбірае апошняе. і 
зборнічак, у якім зьмешчаны вершы на роз- 
ныя тэмы, аформляецца вокладкай пад агуль- 
най. уж о вядомай нам. назвай.

Прагледзім матар'ял гэтага зборніку. Пер- 
шыя вершы „Пад штандарам Ленінскага 
гарту" і „Дзень вызваленьня* напісаны до- 
сыць добра, Оадзёрымі словамі, сюжэт іх бу- 
дуецца навокал сучаснасьці, алетакія  вершы, 
як вышэйпаказаныя, падаюцца аўтарам як- 
бы ў выглядзе заслоны. пасьля “ якое ўжо 
ідзе раз.маіты і рознакаляровы набор вершаў,

«астзпкая вартасьггь дглтйшых яго верш аў
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зьніжаецца. Аўтар ня можа даць сталага 
малюнку, і верш яго выглядае як пераказ 
простых лёзунгаў, якія штодня можна ба- 
чыць на кожным трамвэі, на сьценах дамоў, 
у  нашых клюбах і рабочых дамох.

А ўіар  нават ня імкнуўся лепш аформіць, 
і некаторыя яго вершы зьяўляюцца як-бы 
перапевам піонэрскіх сьпеваў.

Характэрным прыкладам да гэтага пала- 
жэньня зьяўляецца верш „Кімаўскі марш*.

.Ш іандары , як дзень гараць..
Оркестры... вышэй страі.
Выйдзі на свой парад,
Моладзь усіх краін.
Бі, барабан, тра-та-там“.

Як супроцьпастаўленьне ідучай на ба- 
рацьбу моладзі, аўтар гаворыць аб „гнілы.х 
Парыжах“ (хаця ііарыж адзін), дзе стогнуць 
фокстрогы ў барах (мабыць, і Ю рка Лявон- 
ны ніколі ня чуў, як фокстроты стагнал), 
магчыма, ён меў на мэце сказань аб тых 
людзях, якія гэты фокстрот танцуюнь), але 
ўвогуле малюнак барацьіы  моладзі падакы 
аўтарам надззычай абагулыіена і ў  пэўнай 
ступені не мастацка.

Далей, йасьля прыьедзенага верш у „Кі- 
маўскі марш “ аўтар падае пядрэнны верш 
,У  паход". які прысьвнчаны паходу комса- 
молу за ўраджай, а далей ужо Ьноў мы 
сустракаемся з вершам, дзе ізноў мастацкая 
вартасьць зыііжаецца. і д е, акрамя набору 
слоў, гдыбокага сэнсу мы ня знойдзем. Пры- 
кладам верш .М аладое*.

„Май, хлапчына, „кругом шасн шцаць"
Разьвясёлы і надта жвавы.
Ледзь зірне—пачалі расьцьвітаіша
Дзяўчаты, вершы і травы",

(Трава на Беларусі расквітае і ў  сакавіку, 
тут крыху аўтар памыліЎся, а верш ы--гэтя 
ўжо залежьшь ад Бел. дзярж. выдавецтва). 
Неабходна адзначыць, што аўтар данага 
зборніку Ю рка Лявонны ня ўмёе правільна 
будаваць матар ял сваіх верш аў, ён вы- 
хватвае «собныя моманты з жьшьпя, пэўкай

сыстэмы ў яго няма, ён імкнецца сказаць 
некалькі слоў аб усім, і адсюль зразумела, 
ціто вершы яго кароткія, малапераканаль- 
ныя, з незакончанай думкай, і пасьля чы- 
таньня кожнага такога верш у ў чытача вы- 
нікае пытальне: шго-ж усё-такі хацеў ска- 
заць аўтар? Напрыклад, верш „Рэбэ“ па- 
свайму сэнсу твор не закончаны. Больш 
таго, хоць аўтар і  словамі рэбэ гавэрыць, 
але ўсе-ж  такі комсамольцы ва ўяўленыіі 
аўтара падобны на жэўжыкаў нейкіх, і  ў с я  
іх антырэлігійнасьць зводзіцца, па словах аў- 
тара, к таму што яны не гавораць рэбэ 
гутэнтаг.

А тым часам навокал гэтай тэмы, наво- 
кал нытаньня антырэлігійнай барацьбы, на- 
вокан удзелу ў гэтай барацьбе шырокіх ком- 
самольскіх мас можна было разгарнуць 
шырокі мастацкі вобраз, а не абмяжоўвацца, 
як гэта зрабіў Ю рка Лявонны, адным невя- 
лічкім вершам.

У вершы „На пры зы ў' ізноў незразуме- 
лы для нас і ўжо шмат разоў перапеты ма- 
тар‘ял аб тым, як хлацец Гіетрак на спат- 
каньні з сваёй Марыляй гаворыць ёй над- 
звычай рэвалюцыйныя словы:

Эх, Марыля. Гэта сёньня...
Ну, а заўтра у паход 
Рыхтавацца трэба зноў нам,
Каб спакойна жыў народ...
Заўтра прызыў... Але трэба 
Бараніць слабодны край,
3 пірагамі ці бяз хлеба (!) 
Груганоў-жа ня пушчай*.

Тут малюнак адразу гаворыць аб тым сла- 
бым аўладаньні мастанкай культурай, якая ў 
Юркі Лявоннага маецца, і нават, калі хочаце, 
аб некаторай полігычнай няпісьменнасьці. 
Як яскравы доказ гэтага факту, можа слу- 
жыць верш „Брыгадзіры”.

У гэтым вершы аўтар параўноўвае бры- 
гадзіра Ж э р а р а ,  вядомага Конан-Дойлеў- 
скага 'гэроя, з  брыгадзірам сучаснасьці, ра- 
бочым ударпікам Цьвікавым Ігнатам. Параў- 
наньне гэта нельга ні ў  якім разе апраўдаць, 
бо брыгадзір Ж э р а р  і брыгадзір ударнік 
І г н а т  зусім іншыя па ідэі людзі, і анархіч- 
насьць Ж э р а р а  ні ў  якім разе не насуе 
да арганізаванага соныялістычнага мэтаду 
працы, прадстаўніком якога зьяўляецца 
Іг н а т .

Тым больш недапушчальна такое параў- 
наньне, бо аўтар, гаворачы аб брыгадзіру 
Ж э р а р у  кажа, што ён „гібее бяз енку і 
стогну*. Кожны нават малапісьменны чытач 
можа лічыць такое параўнаньне надзвычай 
рызыкоўным і політычна няпісьменным.

Ізноў-такі гэты верш зьяўляецца выраз- 
ным прыкладам таго, што аўтар робіць толь- 
кі эскізныя накіды, 1 малюнкаў сапраўднай 
працы ударнікаў, іх бараш»бы гя выкднань-
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не і перавыкананьне прамфінпляну іроліўдар- 
нікаў у гэтай працы не дае.

У вершы „Брыгадзірьі* мы знойдзем толь- 
кі наступны радок:

„Романтыка тэмпаў—Ігнатаў запал“.

(Гора будзе, калі ўдарнікі будуць роман- 
тыкі.—Эд. Г.). Як далёка гэта ад сапраўднага 
малюнку ўдарнай працы на вытворчасьці.

Мы разабралі амаль палову зборніку 
Юркі Лявоннага „Комсамольскія верш ы “, але 
яшчэ ня сустрэлі ніводнага сапраўднага ком- 
самольскага верш у,верш у,у  якім-бы знайшло 
сабе адбіцьцёсапраўднае жыцьцё комсамолу. 
Для нас застаюцца незразумелымі і настроі 
аўтара, і яго думкі, і яго жаданьні.

Да разраду комсамольскіх верш аў аўтар 
адносіць і верш, зьмешчаны на 26 стар, да- 
нага зборніку. А ўтар ня прыду.маў асабліва 
выразнай рэволюцыйнай назвы для яго вер- 
ш у, і тры кропкі над вершам павінны, відаць, 
азначаць бяспомачнас.ьць аўтара ў даныы 
выпадку.

Чым-жа цікавіцца аўтар? Дзе цэнтральны 
пункт яго жаданьняў? Ці дае гэты верш 
адказ на наша пытаньне? Прааналізуем яго.

Амаль з першых радкоў нейкая няяснасьць, 
нявыразнасьць і, калі хочаце, беспартый- 
насьць:

,Я  хачу ня шмат чаго—
Суму каб разьвеяцца,
Ды таго, гарачага (!),
Ш то ў вачох сінее так.

Я хачу, і будзе'мо,
Каб Піменей холаду*

(такі пункт нават геофізычная станцыя і 
Л есбел ня могуць выканаць).

„Каб жыцьцё у  грудзі нам 
Улівала моладасьць*

„Я хачу, каб век малы 
Скончыць перамогаю.
Б ез пакуты, зьдзекваньня 
Ісьці сваёй дарогай*.

(Дарога, як тут чытач бачыць, нявызнача 
ная, і снадарожнікам аўтара можа служыць 
нават самы кароткі курс політграматы, дзе 
гаворыцца аб задачах. якія стаяць перад 
кожным комсамольцам).

У апошніх радкох гэтага вершу аўтар 
ужо паказвэе на сапраўдныя свае жаданьні:

„Я хачу ня згубы,
Голькі крьіху радасьці.
Ды каб тая любая 
Ца пары ня здрадзіяз*'
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Вось ужо на прыкладзе гэтага верш у мы 
бачым беспрынцыповасьць аўтара, політыч- 
ную нявыразнасьць яго выказваньняў. На- 
ступныя вершы (адзнака некаторых тры 
кропкі, Іншыя магаць назву „Мой маіі“, 
„Зімовая радасьць“ і г. д.) таксама нічога 
конкрэтнага не даюць для уяўленыія ком- 
самольскага твару данага зборніку. У гэтых 
верш ах па некалькі разоў успамінаюцца на- 
зовы м-ца мая, яшчэ раз яго і г. д.

Верш „Роднае* таксама не дае нам ніяка- 
га адказу для ўсьведамленьня сьветапогляду 
пісьменьніка. Аб гэтым вершы можна толь- 
кі сказаць, што тут мы маем набор слоў... 
і больш нічога.

Возьмем для прыкладу першыя радкі:

„На парозе да жыцьця 
Востры адчуваньні,
Ш олах нізкага трысьця,
Залатое раньне.

„Ой, празрыста, быццам шкло,
На палёх, пад жытам...
Мала часу працякло,
Многа перажыта

(Знаёмыя словы, толькі яны, здаецца, так 
гучаць: „Как мало прожнто, но много пере- 
жнто*, так што пераклад, відаць, добры).

Далей ідзе ўжо ізноў тая самая наборка 
слоў, вельмі часта такіх, якія можна ўзяць 
пад сумненьне (напрыклад: „ г а р э л і ж ы л ы ' 
I г. д.).

Каб не затрымліваць увагу чыі'ача, досыць 
сказаць, што і наступныя вершы: „Конфэрэн- 
ныі бязбожнікаў“, „Размова з марсіянамі” і 
Інш., напісаны аўтарам на агульныя тэмы 1 
паасобныя зьявы нашага жыцьця, а аб ком- 
самоле ў  іх мы ня знойдзем нічога.

А с н о ў н ы  н е д а х о п  з б о р н ік у  Ю р к і 
Л я в о н н а г а  з а к л ю ч а е ц ц а  ў ты м , ш то  
п іс ь м е н ь н ік  ня з м о г  д а ц ь  ш ы р о к а г а  
м а л ю н к у  к о м с а м о л ь с к а г а  ж ы ц ь ц я , 

• ш то  ён  а б м е ж а в а ў с я  т о л ь к і  п а к а з а м  
н е к а т о р ы х  э с к і з а ў  з жьіцьця савецкай 
краіны, што ў гэтым зборніку мы маем збор 
верш аў, якія могуць задавальняць усім пы- 
таньням парадку дню. Такое ўражаньне за- 
стаецца ў кожнага пасьля чытзньня гэтага 
зборніку.

Пры размове з адным рабочым чытачом 
ён мне сказаў. што гэтыя вершы пісаў не 
комсамолец. Такі быў яго вывад.

Я ня в е д а ю , ці з ь я ў л я е ц ц а  Ю р к а  Л я- 
в о н н ы  к о м с а м о л ь ц а м , а л е  па в е р ш а х  
я г о а д р а з у в і д а ц ь ,  ш т о ё н н а с х о д ы к о м -  
с а м о л ь с к ія  ня х о д з іц ь , н я  в е д а е ,  чым 
ж ы в е  і чы м с ё н ь н я  л у л ь с у  е к о м с а м о л ь - 
с к а е  ж ы ц ь ц ё .

Трэба памятаць, што цяпер іншыя песьві 
пяюцца ў комсамоле, іншыя справы ціка- 
вяць Ленінскі комсамол. Непасрэдны ўдзел 
у соцыялістычным будаўніцтве, абарона 
краіны, удзел у дапамозе рэзолюцыянэрам- 
барацьбітом за межамі СССР, падрыхтоўка 
да сусьветнай рэволюцыі— вось апорныя 
пункты працы комсамолу сёньняшняга дню, 
вось тая рабога, якую вядзе комсамол пад 
кіраўніцтвам партыі. Аб гэтым трэба было 
пісаць у комсамольскіх вершах. Але, на вя-, 
лікі жаль, мы ў зборніку Юркі Лявоннага 
гэтага ня сустрэлі.

Хай чытач даруе мне, калі словы, сказа- 
ныяКоі'аравым, сэкратаром ЦК.[на ІХзьезьдзе 
УсеЛКСМ, мы крыху зьменім I будзем дапа- 
соўваць да нашых маладых пісьменьнікаў..

„Ты з Д о н б а с у . Б у д з ь  л а с к п ў , а п іш ы  
н ам  г э р о іч н у ю  б а р а ц ь б у  ш а х ц ё р а ў  за  
в у г а л ь .

Ты з У р а л у . А п іш ы  г э р о іч н а е  зм а- 
г а н ь н е  з а  м э т а л ь .

„Ты з А с ін с т а н у . Мы п а т р а б у е м  ад  
ц я б е  м а л ю н к а ў , мы п а т р а б у е м  а д  ця-. 
бе  т в о р у , як і-б  п а к а з в а у  н а  т о е  в я л і-  
к ае  з н а ч э н ы іе ,  я к о е  м ае  г э т ы  г іг а н т  
э н э р г і і  с я р о д  б а л о т .“

Гэтыя словы яскрава гавораць нам аб тым, 
што трэба кожнаму пісьменьніку перабуда- 
ваць так сваю творчасьць, каб яна адбівала 
шырокі ўдзел працоўных мас і 3 міль- 
ённага комсамолу ў сацыялістычным будаў- 
ніцтве. На вялікі жаль, зборнік Юркі Лявон- 
нага не задаволіў вострай патрэбы ў такіх 
творах.

На вокладцы (дарэчы, таксама мала ма- 
стацкай) намалёвана радыёантэна, паменша- 
ная, відаць, у  10 тысяч разоў. Вось такім 
паменшаным і паказаны к^мсамол у вершах 
Лявоннага, і вось такім паменшаным машта* 
бам м .раецца ўся вялізарная праца ком- 
самолу.

Пісьменьнік не павінен займацца склада- 
ньнем комсамольскіх верш аў на размаітыя 
тэмы, а павінен даць шырокі малюнак удзе- 
лу комсамолу ў будгўніцтве СССР, а для 
гэтага мала назіраць за комсамолам толькі 
ў  часы комсамольскіх дэмонстрацый.

I зборнік такіх верш аў, дзе гаворыцца аб 
усім патроху, ня трэба называць „Комса- 
мольскімі верш амі”, а простай 1 беспрын- 
цыповай назвай—-Вершы—і то пастаўленай 
у коскі.

Беглы прагляд зборніку „Комсамольскія 
верш ы “ і другога зборніку гэтага поэта пад 
назвай „Ш турм“, знаёмства з  цэлым шэра- 
гам іншых твораў, выдадзеных за апошнія 
часы, асабліва з поэтычных, гавораць нам 
аб і амяншэньні мастацкай якасьці гэтай 
творчай продукцыі (Мы робім агаворку— 
толькі некаторых).
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I гэтая зьява характэрна ня голькі для 
беларускіх поэтаў. Аб пагоршаньні мастац- 
кайякасьці поэтычных творау сталі крычаць, 
сапраўды крычаць, ува ўсіх літаратурных 
організацыях Савецкага Саюзу.

У парадакднюЎсерасІііскай вытворчай поэ- 
тычнай нарады прыРА П П , першым пытань- 
нем пастаўлена пытаньне аб якасьці поэтыч- 
ных творау. І словамі тав. Л. Авэрбаха. які ка- 
заў абтым, шго ў нашых поэтаў сьветапогляд 
зусім і едастатковы, што ў іх творах мы 
маем недастатковую ідэёвую глыбіню, I на- 
рэшце, недастатковае разуменьне ўсёй лініі

Улаяэ’мер Стэльмах. ,Ш ляхі*. П4еса  ў  
3 д зея х  I 5 малюнках. Беларускае 
Л зярж аўнае Кыданецтва: Менск, 1 9 і0  г. 
Стар. 57, Цана 45 кап. Сэрыя — „ Гза- 

тральная бібяіотэка“.

Беларуская драматургія ня можа пахваліц- 
ца б гацьцем колькасных і якасных пака- 
зальнікаў. багацьцем сваіх прадстаўнікоў 1 
адменнасьцю свайго творчпга твару. Гэта 
асабліва адчулася ў рэконструкцыйны пэ- 
рыод, калі рост культурных патрабаваньняў 
працоўных мас на базе росту матэрыяльна- 
экономічнага ўздыму краіны паставіў перад 
беларускай (і наогул савецкай ва ўсім
Спюзе) драматургіяй задачу здавальненьня 
рэпэртуарнага голаду новымі, савецкімі,
ідэолёгічна вытрыманымі п'есамі. Новых 
п‘ес запатрабавалі і вёсіса і горад.

I гэта ў той час, як пераацэнка вартасьці 
старой продукцыі мусіла выкінуць з інвэн- 
тару беларускае драматургіі ўсю тую про- 
дукцыю, якая была заражана хваробай
контррэволюцыйнага беларускага нацыянал- 
дэмократызму.

Патрэбнай колькасьці новай продукцыі,
лродукныі, адпавядаючай у поўным сэнсе 
ідэолёгічна-мастацкім вымаганьням нашага 
часу, бязумоўна, не магло зьявіцца гэтак 
хутка і адразу. Зось чаму перад усёй бела- 
рускай савецкай драматургіяй і літаратурай 
наогул паўстала неадкладная задача выха- 
вань'ня новых к а ір аў  драматургічных пісь- 
меньнікаў з ш эрагаў ударнікау заводаў го- 
раду і колгасаў вёскі, з рабочых 1 бядняц- 
ка-серядняцкіх мас. Таму кожная ластаўка ў 
гэтай справе павінна сустракацца нашаю 
крытыкаю з вялікай прыхілыіасьцю і ўдум- 
ліва-крьітычпым падыходам да твору пачы- 
наючага пісьменьніка.

Перада мною невялічкая кніжачка—пер- 
шая спроба пяра маладога драматурга 
Ўладзімера Стэльмаха (дарэчы, нядаўна пры- 
нятага ў шэрагі БелАП П)—п‘еса „Шляхі*. 
П‘еса раз ортвае малюн.ачак клясаван ба- 
рацьбы ў вёсцы, моманты складанага пера- 
пляценьня гэтае барацьбы. У вёску Сухі Бор 
зьвяртаюцца дэмобілізаваныя чырвонаармей- 
цьц коысамолец, вясковы актывіст, змагар

паводзін пролетарскай рэволюцыі, мы хочам 
закончынь свой артыкул.

1 палажэньне, што „ л о з у н г  б о р ь б ы  з а  
х у д о ж е с т в е н н о е  к а ч е с т в о  е с т ь  важ - 
н е й ш а я  з а д а ч а  п р о п е т а р с к н х  п н са - 
т е л е й  на с е г о д н я ш н н й  д е н ь . н б о  по- 
в ы ш е н н е  х у д о ж е с т в е н н о г о  к а ч е с т в а ,  
е с т ь  а д н о в р е м е н н о н  п о в ы ш е н я е п о л н -  
т н ч е с к н х  ф у н к ц н й  л н т е р а т у р ы " ,  зьяў- 
ляенца абавязковым для ўсіх людзей, якія 
пішуць аб тым жыцьці, якое наі аджаецца 
на зямлі, і аэ непасрэдш.іх удзельніках яго.

Зьяўляецца лбавязковым гэгае палажэнь- 
не і для Юркі Лявоннага. Эд. Г алубок .

за новае жыцьцё Міхась Лабач 1 кулапкі 
сын Ю зік Лісіцкі. Шляхі іх адразу разыхо- 
дзяцца: адзін аддае сябе на блрацьбу за 
новыя формы жыцыш, другі (Ю зік) ідзе 
сваім кулацкім шляхам, пуцінай барацьбы 
суцроць усяго новага 1 за ўсталяваньне 
кулацкага добрзбыту. У вёсцы разгараецца 

. полымя клясавай барацьбы паміж бядняцка- 
серадняцкаю масаю, з аднаго боку, і кулацт- 
вам разам з падпаўшымі пад ягоны ўплыў 
парабкам Юстынам, бедняком Піліпам і 
інш.. з другога боку. Кулакі ідуць на 
хітрыкі. дамагаючыся організацыі кулацкага 
.колекты ву" у быўшым панскім маёнтку, 
прыкрываючыся „рэволюцыйнай“ фразэ- 
олёгіяй:

„Ведаючы, што толькі праз колектывізм 
можна дайсьці да соцыялізму, як і сказаў 
таварыш Ленін, а мы заўжды з таварышом 
Леніным згодны, дзеля гэтага мы, што ні- 
жэй падпісаліся, грамадзяне вёскі Сухі Бор, 
просім сельсавет здаць нам ,\аёнтак контр- 
рэволюцыянэ,жі пані Ш ыдлоўскай для орга- 
нізацыі сельскагаспадарчага колектыву „Ком- 
інтэрн“, які мы абяцаем а ;рапараваць і 
пусьціць на поўны ход індустрыялізацыі со- 
цыялістычнага будаўніцтва сгльскае гаспа- 
даркі, што будуецца пад кіраўнінтвам на- 
шай магутнай комуністычнай партыі...“

А калі пачынаюцца спрэчкі, кулак, бацька 
Юзіка ЛІсіцкага Макар, выступае:

.Дарагія браткі! Некаторыя не зразумелі 
нашага колектыву. Дараіія браточкі. мы-ж 
не бярэм маёнтак для нашага індывідуаль- 
нага карыстаныія. Родныя браточкі, мы бя- 
рэм яго для вас, але толькі пад кіраўніцтвам 
нашага колектыву. А колектыў, дарагія 
браткі, як сказаў Ленін, шлях да соцыялізму, 
дараіія браточкі...“ А кулацкі сын Юзік 
высгупае з прывітаньнем „пачынальнікаў 
колекгыву, гэрояў" „усяе Чырвонае арміі” 
і г, д.

Але махінацыі кулацтва выкрываюцца 
бядняцка-серадняцкім актывам вёскі на чале 
з Міхасём. У маёнтку організоўваецца ко- 
лектыў незаможных сялян „Прамень’ . 
Маскі з кулакоў сарваны. Апошнія кідаюц- 
ца на новыя авантуры дзеля зьнішчэньня 
колгасу, уцягваючы ў іх свайго парабка
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Юстына : бедняка Піліпа,— гэта забойства 
Міхася і псота дынамомашыны ў колгасныы 
млыну.

Але справа не ўдаецца. Міхась яастаецца 
жывы. Злачынцы злоўлены. Сяляне, абура- 
ныя злачынствам кулацтва, спробамі зьні- 
шчыць колектыў, уступаюць у колгас.

П‘еса канчаецца радасна -ўздымным во- 
клічам усіх у пдказ азьвярэламу кулацтву: 
„Ня зьнішчаць, ніколі ня зьнішчаць’.

Поруч з гэтай асноўнай лініяй у п‘есе 
разгортвасцца другая лінія—моманты ўзаеыа- 
адносін паміж вясковымі дзяўчатамі 1 
хлопцамі, моманты бытавыя. Ня гледзячы на 
тое, што і ў гэтыя моманты ўключаны со- 
цыяльныя мотывы (каханьне соцыяльна-ня» 
роўных і супярэчнасьць—пасаг), гэтая лінія 
ў  п‘есе залішне ўжо выпірае 1 зацямняе 
асноўнае ў ёй, клясавую барацьбу ў вёсцы. 
У гэтым недахогіы сюжэтна-фабульнае па- 
будовы п‘есы.

Але ўсё-ж асноўная ідэолёгічная ўстаноў- 
ка п‘есы досыць станоўчая і акрэсьленая. 
П 'еса „Шляхі* завастрае ўвагу на пэўных 
момантах клясавай барацьбы ў сучаснай 
вёсцы, паказвае, як часта клясавы вораг на 
вёсцы, адзеўшыся, як кажуць, у авечыя 
шкуры, спрабуе заняць выгодныя сабе мес- 
цы і ўмовы.

Маючы на ўвазе, што п'еса .Шляхі* 
зьяўляецца першай спробай аўтара ў  дра. 
матургіі, неабходна ўсё-ж  такі зазначыць 
аўтару на небясьпеку ў далейшай працьі, 
на небясьпеку схэматычнасьці, штампу, на- 
ват лякіроўкі рачаіснасьці. Гэроі п‘есы 
,Ш лях і“ і ўвесь пэрсонаж наогул у п'есе 
слаба раскрыты, разьвёрнуты, слаба наказа- 
ны. Гэта хутчэй макеты ці першапачатковьія 
накіды аўтарл, якім як-бы належыць у да- 
лейшым напоўніцца поўнакроўным зьместам, 
раскрыцца ў жывых ' сакавітых вобразах! 
жывых конкрэтных тыпах.

Неабходна большае паглыбленьне ў 
жыцьцё, у  клясавую барацьбу, асьвятленьнё 
яго сьвятлом марксыцка-ленінскай навукі, з;і 
якую неабходна ўзяцца ў першуга чаргу 
Гэта дасьць магчымасьць прасякаць глыбака 
ў  сэнс нашай рэконструкцыйнай эпохі I 
ўлавіць асноўную тэндэнцыю, накіраванасьць 
нашае рачаіснасьці.

Ня гледзячы на ўсё, п‘есу Ўладзімерз 
Стэльмаха „Ш ляхі“ трэба вітаць як досыць 
удалы драматычны твор для вясковага 
тэатру і клюбных пастановак, як пачатак, 
які гаворыць за даленшьія досыць ружо- 
выя пэрспэктывы ў працьі гэтага ыаладога 
драматурга.

Ул. Сядура.



ХРОНІКА

Б, С. С. Р.

У Беларускай асоцыяцыі 
пролетарскіх пісьменьнікаў

в  П ягрусь  Броўка здаў кніжку верш аў 
,Цэхавыя б у д іі” (выходзіць ягоная кніжка 
,Гады, як шторм*).

•  Белдзяржавыдавеатва прыняло да дру- 
ку кпігу апавяданьняў Ілары я Б араш кі.

Я нка Б о б р ы к  здае зборнік верш аў „Рэс- 
публіка кліча '.

•  А лесь С ал агуб  рыхтуе зборнік апавя- 
даньняў з жыцьця Заходняй Беларусі „Со- 
яечнае раньне* і апрацоўвае артыкул аб 
літаратурным маладняку Заходняй Беларусі.

® Вышлі з друку кніжкі верш аў Юркі 
Лявоннага „Комсамольскія верш ы “ і 
„Штурм*.

•  С ьцяп ан  Л іх ад з іеў ск і працуе над 
новай поэмай. -Поэма будзе адлюстроўваць 
барацьбу за выкананьне прамфінпляну на 
дрэваапрацовачным заводзе.

•  Барыс Мікуліч піша цыкль апавядань- 
няў з заводзкага жыцьця.

•  ГІХЛ выдае зборнік Сымона Барана- 
вых „Межы* ў расійскім перакладзе.

•  Сымон Баранавых і А. П альчэўскі 
робяць пераклад „Аповесьці пра вечны мір“ 
Матэ Залка.

•  Па Менскай філіі ў  БелаАПП залічан 
малады крытык С. Куніцкі.

•  5-11 1931 г. адбыўся творчы вечар 
менаў  БелАПП Ю. Таўбіна, 3. Астапен- 
кі і А. Куляшова. У абгаварэныіі твораў 
прынялі удзел т. т. Галавач, Ліхадзіеўскі, 
Барашка, Багун, Кучар, Мікуліч, Бэндэ. 
Г.т., падкрэсьліваючы значны формальны 
рост Таўбіна, Астапенкі і Куляшова, рэзка 
крытыкавалі адставаньне іхняй поэзіі ад за- 
дач рэконструкцыйнага пэрыоду, спыняліся 
на паасобных зрывах у творчасьці: концэн- 
трацыя тэматыкі вакол свайго , я “, псыхо- 
капаньне (Таўбін), панаваньне інтымных мо- 
гываў і захапленьне прымітывам сялянскага 
жыцьця (Астапенка), пацыфізм, „крыўда* 
супраць у с я к а й  вайны, недастатковае ра- 
зуменьне рухаючых сіл нашай пролетарскай 
рэволюцыі (.Крыўда* А. Куляшова) і інш.

•  Менская філія праводзіць цэлы ш эраг 
творчых вечароў. 15-11—31 г. будуць чытаць 
свае вершы М. Хведаровіч і II. Броўка, 
25-11—31 г. чытае свой вершаван роман 
А. Александровіч, .5-111—31 г. П. Галавач— 
урыўкі з роману „Ён“, 15-Ш—31 г. чытаюць 
вершы В. М аракоў і Я. Бобры кі25-ІІІ—31 г. 
чытае сваю аповесьць .С тапнее сьнег* 
9. Ліманоўскі.

Сэкратарыят БелАПП, заслухаўшы 
справаздачу аб рабоце М енскай філіі Бел- 
АІІП, вынес наступную рэзолгоцыю:

.1 . За апошні год Менская філія БелАПП 
вырасла ў моцную політычную і літаратур- 
ную баявую адзінку, прыцягнуўшы ў свае 
шэрагі пролетарскіх і найбольш блізкіх да 
пролетарыяту пісьменьнікаў, поэтаў і кры- 
тыкаў. Філія, зьяўляючыся фактычна цэн- 
тральнай філіпй БелАПП (90 проц. усяго 
складу БелАПП знаходзіцца ў Менскай фі- 
ліі), правяла вялікую работу на барацьбе з 
нэобуржуазнымі, кулацкііі нацы янал-дэг 
мократыч.чымі плынямі як у беларускай, таі: 
і ў  яўрэйскай і польскай літаратуры. свая- 
часова рэагуючы на клясава-варожыя пра- 
явы ў асяродзьдзі сучаснай літаратуры 
БССР.

Гэтая бараньба. якая праводзілася пад 
кіраўніцтвам комуністычнае партыі, актыві- 
завала ўсіх членаў філіі на стварэныіе літа- 
ратуры соцыялістычнай па зьместу і нацы- 
янальнай па форме. У выніку мы за апошні 
год мелі цэлы рад твораў чланаў БелАПП, 
актуальных часу соцыялістычнай рэкон- 
струкцыі.

2. Менская філія разгарнула вялікую лі- 
таратурна-грамадзкую дзейнасьць, што вы- 
явілася ў шырока правадзімых літаратурных 
выступленьняхна прадпрыемствах 1 ў рабочых 
клюбах. За апошні час літаратурна-масавая 
работа асяродкавана вакол кампаніі па за- 
кліку ўдарнікаў у літаратуру і організацыі 
на прадпрыемствах вытворчых літаратурных 
гурткоў.

3. На аснове гэтага сэкратарыят БелАПП 
прызнае работу бюро і ўсёй Менскай філіі 
здавальняючай, склад філіі ў  асноўньш 
здарозым.

4. Аднак, тое тзорчае адставаньне ад тэм- 
паў соцыялістычнага будаўніцтва, якое за- 
ўважаецца ў Менскай філіі, прымушае асноў- 
ную ўвагу філіі сконцэнтраваць вакол твор- 
чых пытаньняў, 1 таму сэкратарыят цалкам 
I поўнасьцю ў хваляе высунутыя дакладчы- 
кам палажэньні аб пераключэньні ўсяе ра- 
боты філіі на творчыя рэйкі. М а к с ы м у м  
у в а г і  а к т у а л ь н а й  т в о р ч а с ь ц і—вось лё- 
зунг.пад якім павіннаправодзіццаработа філіі.

Сэкратарыят БелАПП констлтуе, што ды- 
скусія аб творчым мэтодзе пролетарскай лі- 
таратуры нездавальняюча прапрацавана кож- 
ным белапаўцам і таму лічыць неабходным 
працягнуць абгаварэньне творчай дыскусіі 
ў  філіі на конкрэтным матэрыяле сучаснай 
беларускай літаратуры.

5. Адзначаючьі, як станоўчы факт, стварэ- 
ньне I работу цэнтральнан літаратурнай ра-
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бочай етудыі, організацыю на некаторых
прад ірыемствах рабочых літгурткоў, сэкра- 
тарыят БелАГІП констатуе сл'абое разгорт- 
ваньне кампаніі па закліку ўдарнікаў у лі- 
ларатуру па гор. Менску і лічыць неабход- 
ным уключэньне ўсяго складу філіі ў  ме- 
сячнік закліку, які праводзіцца Сэкратарыя- 
там БелАПП на працягу лютага месяна. 
Вынікі месячніку па гор. Менску заслухаць 
на сэкратарыяце.

6. Сэкратарыят БелАПП адзначае рад 
паасобных хваравітых зьявіш чаў у філіі 
(п'янства, богэма, недысцыплінавасьць. пры- 
мірэнцтва да іх). У далейшым завастрыць 
вакол гэтага пытаньня ўвагу  кіруючых ор- 
ганаў філіі. прымаючы у адносінах да ві- 
ноўных самыя жорсткія захады.

7. Сэкратарыят адзначае матэрыяльную 
незабясьпечанасьць і дрэнныя матэрыяльна- 
бытавыя ўмов >і часткі сяброў філіі. Сэкра- 
тарыят прапануе белапаўскай частцы проф- 
саюзных і коопэрацыйных пісьменыііцкіх 
організацый ужыць рад захадаў для паляп- 
шэньня матэрыяльна-бытавых умоў жыцьця 
пісьменьнікаў. Са свайго боку сэкратарыят 
лічыць неабходным перавесьці абгаварэньне 
гэтага пытаньня ў адпаведныя партыйныя 
органы.

8. Маючы рад ласягненьняў у галіне су- 
вязі з нацсэкцыямі, Менфілія мае ўсё-ж 
слабую ўвязку работы яўрэйскай і поль- 
скай сэкцый з агулыіай работы філіі.

9. Сэкратарыят лічыць неабходным з 
1 лготага гэтага году ўвесьці штатную адзін- 
ку сэкратара філіі, улічваючы пэрыод 
перабудовы работы БелАПП і неабходнасьць 
сталага кіраўніцтва”.

, •  Сэкратарыят БелАПП заслухаў інфор- 
мацыю аб становішчы сэкцыі мастацкага 
нарысу пры БелАПП і ўхваліў палажэ- 
ньне аб далейшай рабоце сэкцыі. У склад 
сэкцыі прымаюцца таварышы, якія выяў- 
ляюць сябе ў галіме мастацкага нарысу і 
ідэолёгічна становяіш а на шлях пролетар- 
скай літаратуры. Члены сэкныі ўдзельні- 
чаюць ва ўсёй рабоце БелАПП, а таксама 
і ў  рабоце літаратурных гурткоў на прад- 
прыемстве. Сэкцыя будзе займацца па 
програме БелАПП, выпрацаванай для гурт- 
коў навышанага тыпу, робячы ўхіл у бок 
работы над мастацкім нарысам. Да сэкцыі 
ад сэкратарыяту БелАПП прымацаваны 
тав. Лынькоў.

® 10 лютага гэтага году адбыўся шырокі 
сход Менскай філіі БелАПП, на якім разгля- 
далася пытаньне закліку ўдарнікаў у літа- 
ратуру. Пачынаючы з 11 лютага гэтага го- 
ду, белапаўскія брыгады ў пёршую чаргу 
ахапляюць чатыры прадпрыемствы: зав. 
„Дрэваапрацоўнік", зав . „Комунар-, фабры- 
ку „Кастрычнік" і чыгунку. Да ўдзелу ў 
рабоце па закліку ўдарнікаў у лііарагуру 
лрыцягнуты сілы цэнтральнай літстудыі, 
члены сэкцыі нарысу і мастакі.

•  Максім Лушаній і Анатоль Вольці,
напісалі аповесьць .Сьмерць БНР*.

* М іхась агун  піша аповесьць .Чорны 
вецер“ з жыцьця студэнцкай моладзі.

Вышла з друку аповесьць Бяліііы. 
П адгаец к ага  „Забастоўка .

»  Ц іш ка Г артны  на адным з літаратур. 
ных вечароў у Доме Пісьменьніка зачыт; 
новае апавяданьне „Сьпевы сырэн*.

Р.С.Ф.С.Р.

У Расійскай асоцыяцыі 
пролетарскіх пісьменьнікаў

9  У лютым месяцы адбылася вытворчая 
нарада поэтаў РАПП. Нараду поэтаў адчы- 
ніў генэрал ны сэкратар РАПП тав. А< эр- 
бах . Яго ўступнае слова разраслося ў вялі- 
кую прамову, прысьвечаную політычмаіі 
ацэнцы становішча на фронце поэзіі. 3  вя- 
лікім дакладам пра творчыя шляхі пролетар- 
скай поэзіі выступіў т. С е л ів а н о у с к і .  Ён 
констатаваў значны крызіс на фронце про- 
летарскай поэзіі. У той час, калі на любым 
фронце жыцьця, дзейнасьці барацьбы рабо- 
чае клясы, як у каплі, вады можна ўскрыць, 
зразумець, мастацкі выразіць асаблівасьці 
пачатку пэрыоду соцыялізму, — з'начная 
большасьць нашых пролетарскіх поэтаў ня 
ўмее творча пераламіць іх. Другі дакор, 
які можа паслаць пролетпоэтам, заключаец- 
ца ў тым, што пролетарская поэзія яшчэ 
ня мае таго накалу лясавай нянавісьці. без 
якога ня можа бычь сапраўднай пролетар- 
скай поэзіі Клясавая барацьба разьвіваецца 
і абвастраецца і на поэтычным фронце. Пэ- 
рыод соцыялізму, у  які ўступілі, уносіць 
вялікія зьмены для розных клясавых атра- 
даў поэзіі. I калі буржуазія будзе яшчэ ў 
працягу вядомага часу раджаць моцныя 
мастацкія творы, яе творчасьць будзе ха- 
рактэрна сымптомамі заняпаду, значным 
ідэёвым зьбядненьнем поэзіі.

Рэконструкцыйньі пэрыод прывёў да знач- 
ных зьмен і ў  ш эрагах пролетарскіх поэтаў. 
Мног я з тых, каго мы маглі называць про- 
летарскімі на папярэднім этапе рэволюцыі, 
ператвараюцца ва ўнутраных папутнікаў; 
некаторыя ўнутраныя папутнікі зусім ады- 
ходзяць ад гіролетарскай лоэзіі.

Пераходзячы да сягоньняшніх конкрэтных 
задач пролетарскай поэзіі, тав. Селіваноўскі 
расш ы ф іоўвае лёзунг „адзем'яньваньня 
поэзіі", які заключаецца ў тым, каб насы- 
ціць пролетарскую поэзію бальшавіцкаю 
ідэёвасьцю і адзець яе ў мастацкую форму, 
даступную і зразумелую мільёнам.

е  Права - опортуністычнае кіраўніцтва 
Іванава-Ва?ьнясен кай АПП прывяло орга- 
нізацыю да адрыву ад сучасньіх політычных 
задач. Заклік ударнікгў у  л'тар ітуру быў 
праведзены формальна, бюрократычна. На 
гэтым экзамэне, у  справе рашучай свае пе* 
рабудовы, кірауніцтга АПП праваліласг.
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(соцыяцыя адарвана 1 ад фабрычна-заводз- 
ага жыцьця. Склад яе засьмечаны. Сэкра- 
зрыят РАПП ухваліў сэкратарыят і праў- 
еньне Іванава - Вазьнясенскай АПП рас-
іу С Ы І І Ц Ь .

Яўрэйская сэкцыя МАПП наладзіла ў 
ўрэйскім клюбе „Комун1ст“ творчы вечар 
іолетарскагй яўрэйскага поэты X. Ф э ф э р а  
іУСі і)- 3  дакладам пра творчасьць Фэфэ а 

к т у п а ў  тав. Літвакоў. Тав. Фэфэр чытаў 
вае неапублікаваныя^творы.
# На заводзе імя Уладзімера Ільліча ад- 

ьіўся дыспут, організаваны літгуртком 
дарнікаў і прысьвечаны разбору кніг

Ісбаха „Крушэньне" і Б. Гарбатава ,Н аш  
орад". Рабочыя заводу, якія выступалі ў 
ярэчках, падкрэсьлілі дадатнае значэньне 
зораў, паказалі на паасобныя недахопы 
зтых кніг. А. Ісбах апавядаў рабочым літ- 
урткоўцам пра тое, як ён прац ваў над 
ваёю аповесьцю. Вечар закончыўся вы- 
іупленьнямі поэтаў Л угаўскога, Наседкіна 
рабочых поэтаў-літгурткоўцаў.
& На апошнім пасяджэньні сэкратарыяту 

'АПП былі падведзены першыя вынікі рап- 
аўск іх  вытворчых нарад. Сэкратарыят 
’АПІІ адзначыў, што на поэтычнай нарадзе 
ьілі слаба прадстаўлены рабочыя-літгурт- 
оўцы. Нарада аддала мала ўвагі іхняй про- 
ікцыі і не паставіла я к  патрэбна пытаныш 
іра клясавую барацьбу на літараіурным 
ронце. Нарада паказала, што крытычныя 
адры не працуюць над пмтаньнямі пролет- 
оэзіі Сэкратарыят РАПП стварыў дзьве 
імісіі для распрацоўкі рэзолюцыі аб выніках 
ытворчых нарад поэтаў і нарысістых РА11П. 
9  Сэкратарыят РАПП адзпачыў, шго ор- 
інізаваная пры .Правде* брыгада полі- 
«чнага жанру сустракае інэртныя адносіны 
б о к у  рапаўцаў. Поэты рапіўцы  павінны 
р ііія ц ь  актыўны ўдзел у  рабоце брыгады.
•  Сэкратарьіятам РАПП вызначана пра- 
лдзеныіе дзьвюх новых |вытворчых нарад: 
розаікаў і на нашіітаратуры.
0 Сакольніцкі раён зьяўляецца лепшым 
аёнам Масквы па закліку рабочых-ударні- 
іў у  літаратуру. Першы пленум райоюро 
ІАПП у Сакольніцкім р іён е  быў прадстаў- 
:н да 150 рабочымі-ўдарнікамі. Год наз.ід 
Сакольніках быў толькі адзін літгурток 

Закал“, у якім лічылася ня болей Ю рабо- 
ых. У сучасны момант сакольніцкая орга- 
Ізацыя МАПП мае 130 літі урткоўцау, з 
ііх йО проц. рабочых-ударнікаў]
Таварыш Кіршон у сваім выступленьні 
ізначыў, што год назад МАІІП мела па 
Іаскоўскай вобласьці 200 чалавек, з іх 
0 проц. рабочых. Цяпер у вын.ку літза- 
Чку МАПП налічвае па вобласьці 1800 ча- 
шек, з іх 96 проц. рабочых.
*  Аб'яднаны пленум маппаўскіх гурткоў 
амаскварэцкага і Ленінскіх раёнаў заслу- 
іў даклад Ісбаха аб шляхох пролетарскай 
Ігаратуры. Выступаўшыя ў спрэчках пра- 
інавалі організаваць выданьне часопісі для 
Рукавальня лепты х  твораў ударнікаў.
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в  Члены ЛОКАФ т . т .  Матэ Залка, С. Шчы- 
пачоў 1 В. В аш нецо/ галоўным кіраўніц- 
твам манэўрамі энскага сіралковага "кор- 
пусу нагароджаны граматамі за  актыўны 
ўдзел у нравядзеньні манэўраў.

•» Сэкратарыят ФОСП заслухаў інформ?- 
цыйны даклад Эфроса пра работу сэкцыі 
перакладчыкаў у галіне нацыянальнай літа- 
ратуры. Сэкцыяй перакладчыкаў вызначаны 
да выданьня каля 15 кніг перакладаў з моў 
нацмепшасьцяй. Сэкцыя аб івязала кожнага 
свайго члена вывучыць хаця-б адну мову 
нацыяналыіых меншасьцяй.

в  Закончыўся пленум праўленьня літара- 
турнага фонду РСФСР. На пленуме пры- 
сутнічалі прадстаўнікі Ленінградзкага, Татар- 
скага. Сібірскага і іншых аддзяленьняў літ- 
фонду. Члены праўленьня літфонду т.т. Аляк- 
сееў, А. Багдан.іў і С Бяляеў асьвятлілі пе- 
рад пленумам работу літфонду і становішча 
на мясцох. Асноўная задача літфонду —рэ- 
конструкцыя працы і быту пісьменыіікаў на 
новых, с о ц ы і і л і с т ы ч н ы х  пачатках, організа- 
цыя дамоў творчасьці, лекавая дапамога 
пісьменьнік: м.

» Праўленьне клюбу работнікаў народнае 
гаспадаркі імя Ф. Дзяржынскага організуе 
ўсесаю шы конкурс на лепшы літаратурна- 
мастацкі твор з жыцьця гаспадарнікаў і 
зьуяртаецца да пісьменыіікаў з прапановай 
прыняць удзел у конкурсе. 3  свайго боку 
клюб абяцае ўсямернае садзейнічаньне ў 
прадастаўленьні патрэбных пісьменьнікам ма- 
тэрыялаў.

ГІХЛ прыступіў да выданьня поўнага 
збору твароў Н. А. Добралюбава ў сувязі 
са стагодзьдіем (у 1835 г.) з дня яго нара- 
джэньня.

•  Г13 РСФСР і .М аскоўскі рабочы* вы- 
далі зборнік МАПП „Слово М оссовету“. У 
зборнік ўключаны творы Асеева, 1 ідаша, 
Гусева, Андрэева, М аякоўскага, Я<арава, 
Панфёрава, Ш вецова і інш. Зборнік „Сло- 
во М оссовету-—адзін з м мантаўактыўнага 
ўдзелу пісьменьнікаў у кампаніі па перавы- 
барах саветаў.

т Пісьменьніцкая грамадзкасьць Маскзы 
6 лютага выбірала ў 'Іэатры опэрэты сваіх 
дэпутатаў у Моссавет 1 Чырвонапрэсьненскі 
райсавет. Ганаровымі членамі Моссавету 
выбраны Максім Горкі і Ромэн Ролян. У 
М аскоўскі савег аднагалосна выбраны 
т.т. Авэрбях і Малышкін, кан^ыдатам -П . За- 
мойскі. У Чырвонапрэсыіенскі райсавет ад- 
нагалосна выбраны т.т. Інбэр, Арскі і Кіры- 
лаў, Кандыдатамі—Л угаўской і Герасімава.

*  Сход студэнтаў інстытуту каляровых 
мэталяў у адказ на гшосную траўлю бур- 
жуазінй Максіма Горкага аднагалосна вы- 
брала яго ганаровым членам М аскоўскага 
савету. Студэнты паслалі прывітальную тэ- 
леграму Горкаму, у  якой ганьбяць удзель- 
нікаў гэтай траўлі.

#  Апублікаваны дагэтуль яшчэ невядо- 
мыя ўрыўкі з аапісаных кніжак Ф. М. Да- 
етаеўскага. У гэтых запісках ускрываецаа

і і п

■



ХЙОНІКА

новая малавядомая ў біографіі Дастаеўскага 
ры са—яго політычнае манэўраваньне. Даста- 
еўскі ў гады, да якіх адносяцца гэтыя за- 
піскі (1861-6і г.г.), яшчэ не асьмельваеццэ 
адкрыта выступіць супроць любімага права- 
дыра маладога рэволюцыі'шага пакаленьня 
Чарнышэўскага. Але тут, у запісках, Даста- 
еўскі дае шырыяю для свае нязвычашіае 
нянавісі.ці здрадніка рэволюцыі. Публікацыя 
ўрыўкаў яшчэ раз у новым сьвятле пад- 
крэсьлівае клясава-варожы нам сэнс усякіх 
тэорый пра .дзьвюхкаляровасьць" Дасгаеў- 
скага. Гэтыя стгронкі з запісаных кніжак перш 
за ўсё бтоць меншавіцкую концэпцыю Пе- 
раверзева, які спрабаваў „разарваць* твор- 
часьцьі публ ц . стыку Дастаеўскага. які ма- 
ляваў Дастаеўскага ,рэво.пюцыянэрам сярод 
рэакцыянэраў і рэакцыянэрам сярод рэво- 
люцыянэраў". Урыўкі б‘юць па тэорыях на- 
ступнікаў Пераверзева. у прыватнасьці Бяс- 
палява, які мэтафізычна падзяляе сьвета- 
погляд і сьветаадчуваныіе.

Геніальна паказаўшы ў сваёй творчасьці 
псыхоідэолёгію дробнабуржуазнага адступ- 
ніцтва, разгарнуўш ы ў сваіх творах гісто- 
рыю мяшчанскага рэнэгацтва, Дастаеўскі па 
сваіх соцыяльных ідэала.ч і па мэтодах іх 
дасягненьня застаеіша глыбейшым чынам 
варожым тым, хто ажыц цяўляў Кастрычнік 
і хто ў сучасны момант будуе фундамант 
соцыялістычнай грамады.

Сярод пісьменьнікаў
•  У лад зім ер  К іры лаў  падрыхтаваў да 

друку зборнік выбраных вершаў.
•  л л як сей  Д зям ід аў  закончыў роман 

„Лес“, які малюе ўзорную лясную гаспа- 
дарку.

•  С. М сьціслаўскІ працуе над цыклем 
апавяданьняў з побыту сучаснага Дагэстана 
1 над п‘есай „Март“ (да 5ІЗ-годзьдзя партыію 
„Народная воля“).

•  П. Н зав о й  канчае аповесьць „Паляр- 
нікі", працуе над аповесьцю пра 'побыт су- 
часнай пр.вінцыі.

в  К . Б ал ьш ак о ў  працуе над романам, 
:КІ малюе пераход Чырвонай арміі ад гра- 

мадзянскай вайны да соцбудаўніцтва.
•  П. А ктоііальскі падрыхтаваў да друку 

чацьвертую кнігу верш аў „Денствуюіцне 
лнца".

А ндрэй  Н овікаў  закончыў аповесьць 
„Комбннат обшественного благоустронства“.

•  Н. А ш укін вынускае з друку кнігу 
артыкулаў „Лнтературная мозанка“.

в  А. Ч ачы каў  гірацуе над перакладамі 
нацыянальных поэтаў. У выдавецтве „Фэдэ- 
рацыя“ выходзіць яго кніга вершлў „Ты- 
сяча строк ', а ў Цэнтрвыдаце—зборнік апа- 
вяданьняў „Корнчпевый бунт“.

© В. А ляксандраў  (рабочы ўдарнік Сіб- 
комбайнстрою) працуе над апавяданьнем 
„Ударнікі" з жыцьця арматуршчыкаў.

•  В. Іцьцін канчае роман ,Страна бу- 
дЗ'эдего*.

•  У выданьні ОГІЗ вышла з друку поэма 
А. Б я зы « е н с к а га  „'Грагеднйная ночь*. Гз.
тым жа выдавецтвам выдадзена ноэма С. Кір. 
санава „Пягнлетка“ і роман I. Сельвінскага 
„ГІушторг* (другое выданьне).

в  Выцавецтва „Фэдэрацыя“ выдала: „Па- 
денне Данра" А. Малышкіна (аповееьць), 
„Кочевннкн” Н. Ціханава, „С добрым ут! 
ром“--1. Прыблуднага (лірыка - сатырыка), 
„Ножн“—В. Катаева (гуморыстычныя апо- 
весьці і апавяданыіі).

ГІХЛ за апошні час выдала: М. Горш 
„В 1. Ленін", В. Ільянкоў „Аноха“, Ільф і 
Ііятроў— „Двенадцать стульев" (чацьверт-е 
пыданыіе), Ф. Панфёряў—„Брускі“ (частка 
другая), М. Ш олахаў—„Тнхнй Д он“, кніга 
2-ая (выданьне трэцяе).

У. С. С. Р.

У ВУСГІП

•  М. Л яд зян к о  ў парадку самамобіліза- 
цыі выяжджаў на шахту „Софія" (Макіівка). 
Спрыяючы ліквідацыі вугольнага прарыву, 
пісьменыіік зацікавіўся сьвежым папаўнепь- 
нем шахцёраў і справаю мэханізацыі вы- 
творчасьці. Заснаваў літаратурна-р бкораўскі 
гурток і популяр .ізаваў ідэю закліку ўдар- 
нікаў у пролетлітаратуру. Пісьменьнік пры- 
м ц ваўся да шахты 1 трымае з ёю сталу 
сувязь як лістамі, так і рэгулярнымі выездамі.

•  К. 1 о р д з іен к о  езьдзіў па раёнах Ва- 
лыні, Сумшчыны. Літаратурны матэрыял 
друкуе ў  „Культработнікў . Пісьменьнік, 
цесна зьвязаны з некалькімі комунамі гэты.х 
раёнаў, выдаў дзьве кніжкі нарысаў—„Ко- 
муна Жовтня на Волнні* і „Комуна на ху- 
торы Кулнчка”. Разам з тым Гордзіенка да- 
памог рддавому комунару Шылюку напісаць 
цікавую кніжкў нарысаў пра сваю комуну. 
Гэтую кніжку, як і дзьве папярэднія, выдалз 
Кнігоспілка.

ю А. Ш м ігельскі працаваў на Донбасе 
на Алчэўскім заводзе імя Варашылава ў 
складзе буксірнай брыгады газэты „Кому- 
ніст“. О ргаьізавтў на з іводзе літаратурна- 
творчы гурток, дзе актыўна працуе 15 та 
варышоў. Нарысы Ш мігельск га з жыцьця 
зіводу  друкаваліся ў газэце „Комуніст" і 
маюць выйсьці асобнай кніжкай у выдавец- 
тве „Г арт'.

•  На аснове пастановы сэкратарыяту 
ВУСПП часопісь „Гіроліт” (на яўрэйскай 
мове) адчыніла аддзел творчасьці рабочых 
гурткоў ВУСПП. Часопісь „Проліг“ нала- 
дзіла консультацыйную работу. Пры бюро 
ёсьць сталы сэкратар.

в  Мікалаеўскія групыВУСПП,„Маладняк* 
1 „Шлях індустралізяцыі- пачалі састудзеня 
гэтага году выдаваць месячную мастанкз 
політычную часопісь „ С т еп ел і', першы ну- 
мар якога вышаў тыражом у дзьве тысячы 
экзэмпляраў. Увогуле часопісь стварае ўра- 
жаньне вельмі прыемнае, выданьне сгарлн113 
9прац*ванае 1 цікавае э налворн»гз б ок /
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ХРОНІКА

Крыварожжа
Крывароская організацыя ВУСГіГі разгар- 

нулл шырокую работу ў  справе закліку 
ўдарніка}' у  літаратуру. Выдадзен спэцы* 
яльны нумаргазэты  .Ч ы рвоннй Г ірннк*,які 
цалкам прысьвячан пытаньням літзакліку. У 
газэце зьмешчаны творы пачынаючых пісь- 
чсньнікаў рабочых ударнікаў (т.т. Олекса, 
Гурэіў, Рагачэўскі і інш.). ’Л ітгурток на 
рудні імя Кагановіча працуе тры месяцы і 
ўжо выдаў чатыры нумары часопісі „Удар- 
нік‘\  У Нікаполі эдбыўся першы зьлёт літ- 
гурткоў раёну. Прысутніча.іа больш 40 удар- 
нікаў. Пры літсгаронцы „Ш ахтар М ангану' 
організавана бюро. нкое будзе кіраваць ра- 
ботаю літгурткоу. На Крыварожжн на сёнь- 
ня існуе 25 літгурткоў.

Днепрапятроўск
Пры рэдакцыі часоцісі ,Зоря*  утворана 

літаратурная консультацыя для пачынаючых, 
якая дае адказы вусна і пісьмова. Члены 
Днепрапятроўскай філіі ВУСПП надрукавалі 
цэлы шэраг новых твораў у цэнтралыіых 
часопісях.

Жытомір
Пры мясцовай кніжнай палаце організа- 

аава літаратурная група. якан пастаііавілаі

організаваць навакол сябе пачынаючых пісь- 
меньнікаў 1 популярызаваць пролетарскую 
літаратуру сярод працоўных лас і у  пер- 
шую чаргу сярод ударнікаў. Бюро групы 
зьвярнулася да сэкратарыяту ВУСПГІ а 
просьбай прыйсьді на дапаыогу групе, пры 
мацаваўшы да яе аднаго з членаў сэкратары- 
яту, даць паказаньні мэтодычнага характару. 
А'*яродак літгрупы—-пры мясцовай газэце 
„Родяньска В олынь'

Арцёмаўск

На апошняй конфэрэнцыі пролетарскіх 
пісьменьнікаў Донбасу „Забой* ухвалена 
перабудаваць работу на творчыя шляхі. 
Конфэрэнцыя ўхваліла мобілізаваць усю 
організацыю на ўдарную ліквідацыю вуголь- 
нага і мэталёвага прарыву ды на ’ааклік 
ударнікаў у літаратуру.

На заводзе .Кастрычнікаўскай рэволюцыі- 
працуе аслродак „Забою*, у  якім налічваец- 
ца 15 чалавек. У Ш чарбінаўцы заклік удар- 
нікаў у літаратуру спалучаны з барацьбой 
за ліквідацыю вугольнага прарыву. На гэ- 
тай кампаніі працавала компанія „Забойцаў* 
у складзе: т.т. Гайваронскага, М арагіна і 
Л ісагорка.

Асяродак .Забою'* налічвае 2а членаў, 
усе работяікі-ударціісі.



5 Е Л Д З Я Р Ж Б Ы Д А В Е І Д Т В А
АДДЗЕЛ ПАДПІСНЫХ I ПЭРЫОДЫЧНЫХ ВЫДАНЬНЯЎ

МЕНСК, САВЕЦКАЯ» 79. ТЭЛ, 17-12

ПАДПІСВАЙЦЕСЯ
НА ЧАСОПІСЬ

„НАСТУП"
( М А Л А Д Н Я К )

Ш (Ь  Л Н ІІіГ  : 1931 т  І І І  ВЫХОДІІЦЬ Н  ІІІЙ

„Н А С Т У П“
Орган беларускай асоцыяцыі яролегарскіх пісьменьнікаў

У 1931 годзе частка аддзелаў часопісі рэорганізуецгіа. Будуць уведзены ад- 
дзелы: „РАБОЧАЯ КРЫ ГЫ КА ', „ЛІТАРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦЫЯ* і інш,
У 1931 годзе „НАСТУП* дасьць ш эраг аповесьцяй, поэм на тэмы: зма- 

- ганьня за прамфінплян, вытворчасьці і колектывізацыі. ■■........■■ ■■
У 1931 годзе .НАСТУП* зьмесьціць шэраг артыкулаў аб замежных літа- 
ратурах: нямецкай, вэнгерскай, баўгарскай, славенскай, чэскай, польскай 
і інш. Будуць зьмешчаны артыкулы аб пролетарскай літаратуры РСФСР, 
~— ----- - ---------  Украіны і Закаўказьзя. ■ ■ ■ —    ■ -- ■■•--

Ш У часопісі »НАСТУП“ бяруць у д зел  лепшыя сілы проле- 

тарскай лігаратуры  БССР і выдатнейшыя прадстаўнікі 

пролетарскай літаратуры  Савецкага С аю зу і зам еж ж а.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:
на 12 месяцаў. . . 5 р. — к.
„ 6 месяцаў. . . 3 р. — к,
• 3 месяцы, . . 1 р. 50 к.

Асобны нумар 60 кап.

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦЛ: у  аддзеле падпісных і пэрыодычных
— - і.п.і і выданьняў: Менск, Савецкая,79, усімі
кнігарнямі, кіёскамі і ўпаўнаважанымі БДВ, усімі паштова-талеграфныыі 

конторамі і крамамі спажывецкай коопэрацыі.



А Д Д ЗЕ Л  П АДПІСК! 1 ПЭРЫОДЫЧНЫХ ВЫДА НЬ НЯ Ў  

Б Е Л Д З Я Р Ж В Ы Д А В Е Ц Т В А

АДЧЫНЕНА ПАДПІСКА на 1931 год
НА ЧАСОПІСЬ ЛІТАРАТУРЫ, 
М А С Т А Ц Т В А  I К Р Ы Т Ы К І

ВЫДАНЬНЕ БЕЛДЗЯ РЖВЫДАВЕЦТВА 

В Ы Х О Д З І Ц Ь  12 К Н І Г  У Г О Д

„УЗВЫШША"

„УЗВЫШША”

друкуе мастацкія творы беларускіх 
і іншакраёвых пісьменьнікаў, шы* 
рока асьвятляе пытанькі поззіі і 
наогул усіх галін мастацтва

жыва адклікаецца ў мастацкім слове 
на ўсе пытаньні політычнага, літа- 
ратурнага і мастацкага жыцьця

УМОВЫ ПАДПІСКІ:
на 1 год . . . . . 6 р. — к,
на 6 мес................. .... 3 р. 50 к.
на 3 мес......................... 2 р. 30 к.

Асобны нумар— 80 к.

П А Д П І С К А  П Р Ы М А Е Ц Ц А :
у аддзеле падпісных і пэрыодычных выданьняў БДВ, 
Менск, Савецкая, 79, усімі кнігарнямі, кіёскамі і 
ўпаўнаважанымі БДВ, ва ўсіх паштова-тэлеграфных 

канторах і крамамі спажывецкай коопэрацыі



БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
АДДЗЕЛ ПАДПІСНЫХ I ПЭРЫОДЫЧНЫХ В Ы Д А Н Ь Н Я Ў
Менск, Савецкая, 79. Тзлефон №  17-12

А Д К Р Ы Т А  ПАДПІСКА на
НА ПЭРЫОДЫЧНЫЯ ВЫДАНЬНІ БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА
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„ К О М У Н І С Т Ы Ч Н А Е  часопісь пэдагогічнай, мэтодычнай 1 політыч-

В Ы Х А Б А Н Ь Н Е "  най асьветы
У М О В Ь І  П А Д П І С К І :

12 К Н I г На год На 6 м. На 3 м.
вы х о д зя ц ь Рув. Кап. Руб Кап. Руб | Кап.
У Г 0  д 8 — 4 5 0 2  130

к о ш т
АСОБН. 
НУМАРУ

,М А Л А Д Н Я

12 К Н I Г 
ВЫХОДЗЯЦЬ 
У Г О Д

К «  літаратурна-мастацкая і грамадзка-політыч- 
ная часопісь. Орган Беларускай Асоцыяцыі 
Пролетарскіх Пісьменьнікау.
У М О В Ы П А Д  П 1 С К 1:

На год На 6 м. На 3 м.
Руй. |К ап . Руб ІКап | Руб. ІК ап .

5 | - 3 — 1 5 0

к о ш т
АСОБН. 
НУМАРУ 5 1 1

,п о л ы м

12 К Н 1 г 
вы х о д зя ц ь  
У г о  д

1
Д *  часопісь літаратуры, політыкі. акономікі, 

гісторыі, крытыкі.
У М О В Ы II А Д П I С К 1:

На год На 6 м. На 3 м. К 0  ш  т
Руб. ІКап. Руб. Ікап . Руб. Кяп. АСОБН. * „

10 — 5 50 3 ---- НУМАРУ 1 Р .

12 К Н 1 г 
в ы х о д зя ц ь  
У г о  д

А “ часопісь літаратуры, мастацтва, крытыкі. 
Орган літаратурна-мастацкага згуртаваньня 
,У звы ш ш а“.
У М О В Ы П А Д  П ! С К I:

На год На 6 м. На 3  м.
Руб ІКап. Руб. ІКап Руб. | Кап

6 — 3  50 2  [3 0

к о ш
АСОБН.
НУМАРУ 6 0 8 .

„Ч Ы Р В О Н А Я
Б Е Л А Р- У С Ь*

24 Н У М А Р Ы
вы х о д зяц ь  
У г о  д

ілюстраваная двухтыднёвая часопісь. Часо- 
пісь „Чырвоная Беларусь* высьвятляе праз 
мастацказ слова і ілюстрацыі рост і разь- 
віцьцё соцыялістычнага будаўніцтва БССР 
і ўсяго СССР.
У М О В Ы  П А Д П І С К І :

На год На 6 м. | На 3 м. К 0  ш т
Руб. ІКап Руб. ІКапі Руб. | Кап. АСОБН. 4 Г  в  

НУМАРУ | ]  Ц,з | - 1 |50| -175
ПАДПІСАЦЦА МОЖНА: у лддзеле падпісных і пэрыодычных вмданьняў БДВ 
(Менск, Савецкая, 79, тэл. 17-12); у  Цэнтральнай кнігарні БДВ (Менск, рог Ленін- 
скай I Савецкай); ва ўсіх гарадзкіх аддзяленьнях БДВ; у аддзеле падпіскі пэрыод- 
сэктару Г13‘у РСФСР (Менск, Савецкая, 54); ва ўсіх паштова-тэл. канторах і ва 

усіх кніжных крамах спажывецкіх таварыстваў Белкоопсаю зу.




