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датак да газэты „Савецкая Беларусь". 
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М. Чарот. 
(Сябар „Ма.іаднлт".) 

Пенінапанснае. 
Май—басаногі хлопчык Валодзя 
Песьні слухае Волгі шырокай, 
Май—Лснін на дымным заводзе 
На трыбуне з прыжмураным вокам. 

Вечны Май... У чырвоным убраньні, 
У вачох океан срэбрасіні... 
Ен сягоньня жалобаЙ паранены,— 
Вэльмам чорным надім навіс іней... 

Песьня-плач, песьня-кліч вызваленьня 
Увесь сьвет зачаруе сягоньня... 
I памоляцца зноу перад Ленінам 
Вольны скіф і нявольнік калёній... 

Маіі цяпла—закалосяцца нівы, 
Май сьвятла -сонцаграе ў палёх... 
Я сягоньня шчасьлівы, шчасьлівы. 
Што па сьвету Май пссьняй разьлёг. 

Слухай, Май'. Вясны ты любоўнік. 
Тэй вясны, што з чырвонай травы... 
Паміж сьцягамі Леніна помнік, 
Мне, здаецца, што Ленін жывьг. 

Мне, здаепца.—з драўлянай трыбуны 
Ен на захад кіўнуў галавою... 
На загонах там ветрана-буйных 
Вольны Май задажджыўся крывёю... 

Погляд Леніна ловяць мільёны, 
Погляд Леніна маёва-прамністы... 
А там... хмары скудлачаным лёнам 
Над Нёмнам навісьлі імглістым. 

Май у пушчы заросшай чуць звоніцца,— 
То паўстанцкай зямлі пакаленьне... 
Там... у кожным промені сонца 
Ловяць погляд няўмёршага Леніна. 

Май шапоча сьцягамі-лісьцсм 
Аб краіне квяцістай і вольнай... 
Нёман гойсае, нібы ў калысцы, 
I таксама пяе аб раздольлі... 

А тут... паміж хваляў масвых 
Я на Леніна помнік глядзеў... 
Мне. здаецца. вось-вось скажа словь: 
Шматмільённай сваёй грамадзе... 

Ен жыве— адгалосам няслося— 
5удзо жыць сонцавеючым Маем. 
Бо Май і Кастрычнік увосень 
Памяць зечна аб ім уздымае. 

Май—басаногі хлопчык Валодзя 
Песьні слухае Волгі шырокай, 
Май—Ленін на дымным заводзе 
На трыбуне з прыжмураным вокам. 



Фабрыка бальшавікоў. 
(Абраз V з п'есы „Лалоў паноў)". 

і 
Заканурак для арыштаваных поль-

скага поліцэйскага пастарунку. Ма-
ксім ляжыць на падлозе, цярэбішіа, і 
яго кайданы бразгаюць. 

М а к с і м . Во калі прышла мая 
сьмерць. Хіба вытрываеш тут у гэ-
тай сьмярдзючай яміне? А як ха-
ваўся па лясох, дык цесна было, а 
лясы нашы бяз меры і канца. Згі-
ну. І голад, і вошы ды ўсялякая 
брыда. І б'юць, б'юць, б'юць... (Ха-
наецна за галаву). Каб толькі не звар'-
яцець... У галованьцы маёй неякая 
каламуць. Думкі няясныя, цягучыя. 
ліпкія... Ніяк не адрозьню адзін 
дзень ад другога, сягоньня ад учо-
ра... Чакай, што было ўчора?.. (За-
оумываецца). Чаму я не далучаўся 
да паўстанцаў, чаму сам ня зьбі, аў 
такіх, як я, не паліў двароў. не 
страляў вось гэтых катаў... Туляў-
ся па вываратнях, крыві баяўся. 
Цьфу! (Маўчанка). А ўсё-ткі, ліха 
яго матары, памрэш у пустую. як-
бы цябе і ня было... Ну, што я 
карыснага зрабіў? Нічога. Яно, ма-
быць, дзеля таго і паміраць ня хо-
чацца. Чым больш яны мяне ка-
туюць. тым больш жыць хочацца. 
Заб'юць, гадаўб. (Маўчанка). Вось 
кажу, што згіну, а сам сабе ані 
трошачкі ня веру, так з серадзіны і 
выварываецца гэтая цяга да жыць-
ця. Згледжу кузурачку ці пачую 
рыканьне скаціны, і кроў ударыць 
у галаву... Радасьць, надзея... Буду 
жыць! (Чуеаць польская патрыятыч-
пая песьня. Максім спахмурнеў, негтпа 
кіша на сьцяне замком ад кайданоў). 
А што, каб прыкінуцца... Не! ГІа-
прабую прасіць, маліць ды ўрэшце 
на здраду пайду, каб толькі на во-
лю, каб жыць, а там апраўдаю ся-
бе ды так, што ўсім стане горка. 
Ужо ні страх, ні просьбы мяне не 

разжалабяць, не перапудзяць... (Цм-
рэбінца). 

(}>'ваходзе ноліны пнт). 

П о л і ц ы я н т . Уставай, сабака' 
На дапрос! 

М а к с і м . Лепш сказаў-бы на 
сьмерць. 

П о л і ц ы я н т (піріае наюй). Марш! 
М а к с і м . Што піргаеш—падла я 

табе? (Кідасшіа на по.ііпыянта). Па-
куль жыву, дык... (/Іо.ішыянт па-
стаўляе рэвольаэр. Максім выходзг). 

(ІІраз якісь час уваходзшь стартк 
поліныянт і II поліныянгп). 

С т а р ш ы п о л і ц. (сплёўш). 
Цьфу, якое паветра, горш. як у 
сьвінарніку! 

II п о л і ц . Так ім і трэба, хай 
нюхаюць сваё" дабро. (Абос а6ш\ра-
ваюць, абстуківаюнь сьцены, надлопр. 

II п о л і ц . Вось тут нешта напі 
сана. 

С т а р ш. п о л і ц. (чытас). Да-лоу 
паноў! Ага, добра! А можа гэта перш 
было напісана? 

II п о л і ц . Не, перш ня бачыў-
С т а р. п о л і ц. Трэба яшчэ пашу-

каць. Во ад каго і Польшча і ка-
таліцтва гінуць. 

II п о л і ц . І тут... (чытае). Хлй 
жыве Беларусь! 

С т а р ш. п о л і ц. Во, во, гэта нам і 
трэба. Значыць, злавілі птушку! 

II п о л і ц . Больш ужо ня відаць 
С т а р ш. п о л і ц. Цяпер зьнімем з 

яго дапрос. Добра, калі ўдасца 
вырваць з яго горла прызнаньне, а 
калі не, дык прыдзецца табе ізноў 
прыкінуцца здраднікам, бальшаві-
ком... І пастарайся выматаць у яго 
ўсю душу. 

II п о л і ц. Я то, пане старшы, 
нічога ня маю супроць, але хацеў-
бы пагутарыць аб... 

Л. Р о д з е в і ч . 



С т а р ш . п о л і ц . Ведаю аб чым, 
дагадваюся... Добра толькі спраўся, 
•а за платай затрымкі ня будзе— 
сам ведаеш. 

II п о л і ц . Росказ! (Выходзяць. Да-
носяцца галасы: „Бандыта... прюна-

'Загіся... Ня быў бальшавіком... які ч 
•бандыта... Папрасг яю... бі... Ка-
жу-ж я вам"... Чуваць крыкі, ўдары— 

зноў данрос, зноў і/дары. Раптам усё 
.гьш'хае. Ргргна уносянь зьбітаіа Ма-
ксіма на па.гцы, нрадзетай пад калсні 
чраз зьвязаныя ногі і рукг г кідаюць 
на пао.югу). 

С т а р ш . п о л і ц . (даIIгюліц.). Ну, 
дык ты астаешся... Вобыск нам 
шмат часу не займе. (Пакаюае на 
Максіма). Надзенеш кайданы і піль-
нуй. Ну, гайдаі (Выходзяць. Максім 
стогне). 

(Уваходзіць II поліныянт, нясучы ў 
конаўны ваду і ггалівас ггабітыя пяты 
Максіма). 

М а к с і м. 1 б'юць і шкадуюць... 
Эх, зьвяры, недалюдкі!.. І за што 
яны мяне катуюць—я-ж не магу 
сказаць тое, чаго ня ведаю. Сьмерць 
мая трэба, дык дабілі-б, але нашто 
мучыць? 

П о л і ц . Сягоньня, дык мусіць 
дабілі-б, але перашкодзілі—на во-
бвгск паклікалі... (Разьвязвас Максіма, 
шкурывае і дас Максіму курынь, які 
'.кванна глытае дым). Ну, а цяг.ер 
ідзі сабе да хаты ці ў лес—куды 
хочаш. Ты вольны. 

М а к с і м (ста'хць у нсрашучасьц'і). 
Ведаю я гэтую хітрасьць. Хочаш, 
каб я уцякаў, пасьля ўдагон, у пле-
чы стрэліш, пасьля напішаш ра-
парт, што арыштаваны такі-то, за-
біты ў час уцёку. Сволачы вы! Ду-
шагубы! 

П о л і ц. Ха-ха-ха!.. Здагадаўся ты, 
толькі не з таго канца. Але кіньма 
жарты. Слухай. І.'ерад тваім да-
просам вось тут гэтыя панскія са-
бакі нагаварывалі мяне прыкінуц-
ца бальшавіком, каб такім чынам 
івыматапь у цябе ўсю душу. 

М а к с і м . Я так і ведаў, што 
тут неякая хітрасьць. 

П о л і ц. Нічога ты ня ведаеш. 
Дзе хітрасьць? Я ад цябе нічога не 
хачу і зразу пускаю на волю. Ідзі!.. 
Чакай! Адно толькі прашу за маю 
ўслугу. Запамятай добра: ненавідзь 
паноў так, як я. Адно май у душы: 
помсту! Бі іх, праклятых, за сябе, 
за мяне, за ўсіх, хто гібее ў гэтых 
заканурках ды так бі, каб сьвіньням 
іхняй крыві не паесьці. Будзь баль-
шавіком! 

М а к с і м. Ніяк гэта ня тоўпіцца 
ў маёй галаве. Ты-ж таксама полі-
цыянт. 

П о л і ц. Ха-ха-ха!.. па вярху, брлі, 
плаваеш. Ты заглянь, як нутро мае 
перагарае, як мне баліць, як я му-
чуся. Што твае раны і сінякі суп 
роць гэтага.'.. (Стукае ў грг/дзі). Ал^ 
нечага тут сьлюнявіць... Іх няма, і 
табе добра будзс ўцячы. А я для 
сваёй абароны... (Раніць сабе рі]кг/) 
Скажу: раніў і ўцёк. Вось як ро-
бяць комуністыя! 

М а к с і м. Комуністыя! (Абнімае >] 
гвалтоўнан радасьці іголіныянта) 
Браток мой, і я бальшавік! Тут у 
вас зрабіўся балыпавіком. самы.м 
найбольшым ды адчаяным бальша-
віком. Да сьмерці ім буду... Дык 
уцякайма! 

П о л і ц..Но'магу. Ты ня першы 
і не апошні, а ўсе яны хочуць 
жыць і ўсе ахвяры ашалелага пан-
ства, а прытым партыя, дыстыплі-
на... , 

М а к с і м. Ну. дык да пабачань-
ня, братка, дзякую, вось, шчыра 
дзякую. Хутка сустрэнемся... 

П о л і ц. А гэта як давядзецца— 
паны яшчэ моцныя. 

М а к с і м. Плюнь! Галаву на ад-
р э з д ; ю , што бальшавікі, значыць, 
мы як відзеоі разьмяцём усю пан-
скую хаўрузію. Тут гэту праўду я 
ўзрасьціў і мне яна так выразна і 
ясна, быццам я яе рукамі шчупаю. 
На руку! 

П о л і ц. На левую, гэта пара-
нена. Чакай, ты ўсё-т'п скажы мне 
на ўсялякі выпадак, дзе твая 
банда, як паны празываюць. Маг-



чыма, што прыдзецца хутка задаць 
лататы, дык каб ведаць куды. 

М а к с і м (задумана). Гм... вось 
^эта горш... няма, брат, у мяне гэ-
тай банды... іріішуча). Але нічога, 
не бядуй, я цяпер, ой, навучаны. 
Павер мне, што праз некалькі дзён 
я ім ад'ікнуся. Усю акругу пастаўлю 
нл ногі. Арыжжа ня будзе—зубамі 
Лудзем грызьці, адзін другім будзем 
біць па панох. Запяе ім чырвоны 
пятух аб нашым сьвітаньні. Здры-
ганеццЯ ўся наша старонка, к чорту 
паляціць панскае ярмо, а як з'бр'а-
таемся з Радавай Беларусьсю, дык... 
іду, бывай... (выходзе). 

П о л і ц ы я н т (пад\радыбагцца,ха-
пас за карк Максіма і валіць вобзе-
млю). Не кажы гоп, не пераскочыўшы. 
Савёты свае на дне магілы зной-
дзеш, бандыта! Цяпер ты ад нас нс... 
(Максім снрытна выкруціўся. Якісь 
час змаіаюіта, поліішянт асілівае, 
алс Максім, выняўшы з кольбы нолі-
цыянта рэвольвзр, б'е ім па іалаве 
іюліцыянтл, які аілцшаны вал>цца на 
•г.млю. Максім зідзіЬае поліюйскую 

„сакстку і шапку. Псраапранаецца і 
ўцякае). 

П о л і ц ы я н т (ачухаўсл, наўк 
на корачках да дзьвярзй / крычынь). 
Трымай яго! Лаві бальшавіка! Лаві!.. 

(3 А С Л О Н А). 

* Я. К у п а л а. 

Пясное впзсра 
Доэмле абсаджана лесам адвечным. 
Цінай засланае возера ў лесе; 
'Ціастае сьціха асока і -аер. 
Нудныя казкі куст з кустам шапоча. 
Сосны і вязы, дубы і асінь: 
Зокала возера вартай пасталі. 
Долу ківаюць паклоны нямыя. 
Небу малітву таёмную творацЬ. 

Зясьнянаі: іскрыстых прадвесьніца, 
Нозай казкі каханьня сястра... 
Ў шчасьце вір расчынілг ты кесьніцы, 
Зімняй сьцюжы ў ім топіш страх. 
Як адзеў усход новае убраньне, 
Насустрэч ты агню пашла... 
Цябе лашчаць з сізага раньня 
Конфэрэнцыя. мітынг... даклад. 
У хмельны-ж вечар пад ўсьмешку 

месяца 
Не каханьне гукаюць ў грудзёх: 
Тзае вочы страніцы месяць 
Ў непазнаных краёў жыцьцё. 

Возера! Воэера! Йду к табе смутны 
Соннаю пуаічай, амшалаю сьцежкай,— 
Жоўтае лісыіе шасьціць пад нагамі, 
Шчокі калючка сасновая шчыпе. 
Сам з сабой на-сам пад дубам саджуся,— 
Вочы і думкі пабегл: далска... 
Сьцішна над возерам.воблачнаў небе... 
Недзе запелі Узьвіжаньне гусі. 

Н. Чарнушэвіч . 
(Слбар яМаладняка"). 

Не завуць пацалункаў песьні 
І ня сум ў іх бубніць аваднём: 
Гэта кліч ачуняць ад плесені 
Перажытай мінуушчыны днёў. 

Уся істота твая —змагакьне; 
3 ім даўно ты зьядналася ў шлюб... 
За бунто)нае ў сэрцы паланьне 
Бязьмежна цябе я люблю. 

Я люблю, бо ў грымотах агністых 
Лепшай долі ты ўчула ігру, 
Бо і ты, як я, комуністка. 
Перад бураіі ня згорбішся ў скрут. 



А. Бабарэна. 
Снбпр „Ма.іаоняка"). 

Разьвітаўся я з крыжам збуцьвелым» 
Што на вёску пуцінамі крыжыць,— 
I на бляск электрычнасьці белай 
Я вочы узьняў свае рыжыя. 
Разьвітаўся я з полем аўсяным, 
Сваёй хатай, нядоляю крытай;— 
І у сінюю даль разьвязаную 
Я ступіў па каменістых плітах. 
Пад паветкаю ў люльцы пакінуў 
Сваю соху дубова-паломану. 
Няхай гушкае вецер крыклівую, 
Няхай нянчыць у песьні кляновай. 
Я-ж іду па сталёвай дарозе, 
Шго праз сонца ўсім радасьцю со-

чыцца 
І новыя далі ўсё родзіць 
3 ласкавымі сінімі вочамі. 
Абнімае мяке звонкі вецер 
Праз трубы заводаў гучлівых, 
Што калосіцца плужным вецьцем 
На дзірванах старых пераліваў. 
Ціхне плакаць саха у калысцы 
Васількамі убраных палеткаў, 
Чую гоман жалезнымі лісьцямі 
У жыце блакітнага лета. 
І хмель электрычнасьці белай 
Мне буяніць аўсянае сэрца: 
3 самім богам спрачаюся сьмела я, 
3 самім чортам гатовы памерацца. 
Вось чаму разьвітаўся я з крыжам 
І сумную хату пакінуў.— 
Люблю. калі далі мне крышаць 
Салодкасьць у сокі каліны. 

Г о р 
Толькі зьнікне дазорац начны, 
Вецер раньні патушыць газьніцу, 
Што завецца начною зарніцай,— 
Загудуць, як вульлі, камяніцы; 
Панясуцца насустрач дзяньніцы 
Голас, стук, струн напевы, званы. 
Іх дапоўняць сырэны, гудкі, 
Што штодзённа, ўзбуджаючы раньне, 
Песьні волі пяюць і змаганьню, 

А. Дудар. 
(Сябар пМа.іаоняк.г). 

Паўстанец. 
Яму хатаю—сіні бор, 
Дахам—неба блакіт зялёны. 
Гэта вецер глухой жальбой 
У грудзёх скалыхнуў праклёны. 
Асыпаецца жоўты ліст 
У панурую цень лагчыны, 
А душа юнака зьвініць, 
Бо у сэрцы квітнее чырвань. 
Там. дзе стада старэнькіх хат 
Прытулілі сівыя вербы— 
Не баяліся там граха 
Выкаваныя людзі-зьверы. 

* * 
Белы месяц на хвойку ўзьлез 
Зоркі ў небе блішчаць—іскрацца 
Прыгарнуў сінякудры лес— 
Прытуліў да сябе паўстанца. 
Можа заўтра жандараў раць 
Скруціць рукі яму за сьпіну— 
Павядуць бунтара караць. 
Бяз суда... На старой асіне. 
Ну, а можа—вякоў закон— 
Гвалтаўнік на суку павісьне— 
Пранясецца чырвоны конь 
Ад Дняпра да бурлівай Віслы. 
А пакуль што, трывожыць лес 
Жартаўлівы брадзяга-вецер. 
Белы мееяц на хвойку ўзьлез— 
І глядзіць, і глядзіць і сьмяецца. 
Хто і дзе там? Чужы ці свой— 
Для паўстанца змаганьне—жарты. 
І праз сінюю сетку хвой 
Пазірае з усходу заўтра. 

А. Гурло. 
(Сябар „Ма.іаончкаш) 

а д. 
Славяць першымі сонца зіяньне... 
А як сонца твар ясны прагляне,— 
Пачнуць біць, стукатаць малаткі... 
Як зьліецца-ж усё ў адзін зык— 
Прыпадобіцца лесу-гушчару, 
Што шуміць, навяваючы мары, 
Павялічвае сэрца удары... 
Горад—шум, горад—рой, горад—ч*ры 
І няспынна бадзёрачы крык! 



Я. Кудзер . 

Вобраз у беларускай поэзіі. 
Ухабы, выбоі і рытвы 

Калесаў псуюнь сугалосьсе. 
У кожнай пявучае рытме 
ІМЫ вобразы сьмела калосіы. 

ЯЗІІП ІІушча. 
I. 

Як вусная, так і сучасная най-
ноўшая беларуская поэзія абвеена 
цёплым павевам мілагучных вобра-
заў, сінявокая плынь якіх пяшчотна 
шумуе ў народнай песьні і сьмела, 
а часамі нават злосна, бушуе ў вер-
шах нашых маладых поэтаў. 

Гэтая сінявокая плынь вобразаў 
у сваім пахаджэньні хавае пэўныя 
р.сыхолёгічныя законы. Вось зараз 
і зьвернемся да выясьненьня гэтае 
проблемы, ін.кажучы проблемы гэнэ-
зісу вобразнасьці і перш за ўсё ў 
народнай поэзіі. 

Што магло зрабіць большае ўра-
жаньне на нашага прадзеда -стара-
жытнага беларуса, як той шумлівы 
бор, тая таемная пушча ды тыя 
кўдлатыя балоты: 

Дзе пад гоман хваль крынічных 
Думкі думае прастор... 

(Якуб Ко.гас —,Сымон Музыкал). 

Гэтую чароўную казку наўкольнай 
прыроды ён імкнуўся разгадаць, 
пазнаць, у процэсе чаго, пад на-
строем сваіх поэтычных лятуцень-
няў, насяляў яе адпаведнымі, але 
разам з тым і таемнымі для сябе 
вобразамі, як: лясунамі, русалкамі, 
ваўкалакамі і г. д. 

Усё гэта вобразна-таемнае, сярод 
якога жыў беларус, і налажыла, бя-
зумоўна, пэўны адбітак і на псы-
холёгію яго духоўнае творчасьці. 
Ён, мо' несьвядома, у гэтай таемнай 
вобразнасьці знаходзіў сабе вышэй-
шае эстэтычнае здаваленьне. 3 гэ-
тае прычыны калі і сьпяваў наш 
прадзед песьні, тоня йначайяму яго 
поэтычнае чуцьцё падказвала, каб і 
ў ёй была тая-ж вобразнасьць, якую 
ён бачыць вакол сябе. І сапраўды, 

разглядаючы народньш поэзіі, мы 
захопліваемся хараством яе нявінна-
дзіцячай вобразнасьці. Вобразы 
амаль у кожным народным творы 
прыветна ўсьміхаюцца нам, быццам 
васількі сярод красуючага жыта. 
Толькі, на правялікі жаль, да 
гэтага часу ніхто з нашых крыты-
каў і гісторыкаў не зьвярнуў на іх 
пэўнай і адпаведнай увагі. Яны-ж 
на гэта заслугоўваюць, і так рабіць 
нельга; ботой , хто абходзіў, а мо' 
думае і ў далейшым моўчкі абхо-
дзіць гэтае зьявішча, то для таго, з 
пэўнасьцю можна сказаць, захована 
крыніца пазнаньня гэнэзісу поэтыкі 
найноўшай беларускай поэзіі, якая 
зараз выходзіць на прасторную пу-
ціну імажынізму. 

Пакідаючы ў баку, для ілюстра-
цыі сказанага, такі выдатны літара-
турны помнік, як „Слова аб пахо-
дзе Ігара", з якога поўнай сяўнбю 
можна чарпаць узоры вобразнасьці. 
зьвернемся да нашай абрадавай і 
бытавой народнай поэзіі і ўгледзіма, 
як і тут прыгожым дасэнем пера-
пляліся вобразы амаль у кожнай 
песьні. 

Так, народныя гусьлі ў песьнях 
жніўнай абраднасьці сярод сьпелых 
жытніх калосьсяў гучаць гэтаю воб-
разнасьцю, напрыклад: 

Пара, жонкі, дамоў ісьці! 
Пацярала Зара ключы, 
Каля постаці лдучы і г. д . 

Або ў песьнях нашай вясельнай 
абраднасьці таксама народная ліра 
ўвабрана калосьсем ядраных вобра-
заў; вось дзеля прыкладу песьня: 

Ап. беленькі, кудравенькі наш Сідарка'. 
Ці ня сонца цябе радзіла? 
Ш ня ветры цябе калыхалі? 
Ці ня зоркі цябе спавівалі? 

Сідарку мамка радзіла, 
Месяцам абгарадзіла, 
Зоркаю падперазала, 
У дарожку выпра^ляла. 





Уларыў ен, і грукат пракаціўся; 
Мігае грозны неч, удары не змаўкаюць, 
1 ўніз халодныя бічы крыві сьцякаюць 
А людзі кажуць: гэта дождж праліўся 

Чым-жа Максім Багдановіч дася-
гае такога моцнага малюнку буры? 
Вядома, ня тою алітарацыяй на ір, 
якая з грукатам прабягае ў радкох: 

Ударыў ён, і грукат пракаціўся; 
Мігае грозны меч, удары не змаўкаюць, 

а, бязумоўна. тою на ўзьдзіў багатай 
вобразнасьцю, якую ён даў у гэтым 
вершы. Бо далёка гукавым паўто-
рам, алітарацыям канону поэтыкі 
сымболістых і футурыстых даць тое, 
што дае канон поэтыкі імажыністых 
—вобразнасьць. Сваёй чуткай ма-
стацкай інтуіцыяй М. Багдановіч гэ-
та ўлавіў, а з тае прычыны і здолеў 
даць такія багата-мастацкія апісань-
ні зьяў і стыхій прыроды. 

Дзеля поўнасьці характарыстыкі 
вобразнасьці М. Багдановіча возьмем 
яшчэ адзін яго верш, у якім дае ён 
апісаньне сінявокай ночы з яе ту-
манамі, срыбнымі росамі і г. д., і 
тут мы пабачыма, што Багдановіч 
дасяг такога мастацкага малюнку, 
дзякуючы мілагучна-спакойнай воб-
разнасьці, якая прыветна нам усь-
міхаецца ў кожным радку. 

Ціха па мяккай траве 
Сінявокая ноч прахадзіла; 

Ціха з заснуўшых палян 
Плыў угару і зьнікаў, 
Быццам дым сіняваты з кадзіла, 

Рэдкі праведны туман; 
Неба ўсю глыб ажывіўшы, 
Патроху праз цемнь выглядалі 

Зорак дрыжачых вянкі; ' 
Конікі суха зьвінслі; 
Шырэіі разьліваліся хвалі 

Цбмнай, люстранай ракі і г. д. 

Другім у вырай вобразаў пасьля 
М. Багдановіча пляцецца Ясакар. 
Але трэба адзначыць, што воб-
разнасьць Ясакара далека адмежа-
валася ад вобразнасьці М. Багдано-
віча. Калі М. Багдановіч даў нам 
пяшчотныя вобразы прыроды, то 
Ясакар дае найчасьцей вобразы, 
веючыя біблійнай тленьню, а часамі 
мала мастацкія, якія „жудасна ра-
вуць" у сжявокай плыні мілагучна-

вобразнай беларускай поэзіі. Калі 
вобразы М. Багдановіча вабяць да 
сябе беларускай мяккасьцю свзі.х 
тонаў, то вобразы Ясакара часта. 
наадварот, адпіхаюць ад сябе сваею 
заплясьнеўшай біблійнасьцю,бояны, 
трэба падкрэсьліць, не па духу на-
шай беларускай поэзіі. Так, для 
Ясакара вобраз старой Беларусі — 
гэта спавітая эгіпецкая мумія, нал 
якой жудасна раўлі жрацы ды 
бажніцы, быццам п'явак жмутсса-
лі яе карк і г. д. Гэта так ён сьпя-
вае ў сваім вершы „Беларусь". Вось 
некалькі з яго радкоў дзеля пры-
кладу. 

Цябе вякі, як мумію, спавілі 
ГІапоўскагі цьмой і панскім бізуном. 
Сярод -жывых ляжала ты ў магіле. 
ІІаміж славяп - між каласоў залом. 
А пад табой жрацы. бы ўночы совы, 
Сьпявалі кант і жудасна раўлі. 
Выцьцё званіц глушыла шум дубровы, 
Задушак шэпт палохаў шыр ральлі. 
Касьцёл, цлрква жар соіша злтулялі, 
Туманіў мозг вядзьмарскі забабон. 
А зьдзек груган з высотаў, ЗЬНІЗУ, 

здаляў 
Ірш&ў твой сьпсў—.мужыцкі. хамскі* 

СТОПІ. 

І ўрэшце Ясакар даходзіць да 
таго ў сваім поэтычным лятуценьні. 
што Беларусь—гэта мёртвая краіна. 

Застыла ты. як той вулкан. знадворку. 
Ўся над куцьцёй .задушачак дзядоў* 
Была ты ўся курганам-лысагоркай, 
Музэем цьмы пазСубленых гадоў-

Вядома, што такая вобразнасьць 
Ясакара ў параўнаньні з вобраз-
насьцю М. Багдановіча, апрача шур-
патага дысонансу, больш нічога не 
дае. 

Дзе-ж тая прычына, што ў Яса-
кара, такога талентнага поэты, зна-
ходзім часамі такія формальна-ма-
стацкія заганы? А разгадка ў тым, 
што Ясакар стаіць якраз на разда-
рожжы поэтыкі сымболістых, што 
яму часамі й перашкаджае даць 
стройную гармонію сьвежых вобра-
заў. Але спадзяемся, што ён у 
далейшай сваёй творчасьці якраз 
дасьць тыя вобразы, якіх чакае 
сапраўдная беларуская поэзія. 



III. 
Вобразнасьць спатыкаем мы і ў 

старэйшых нашых поэтаў, як у 
Якуба Коласа, Янкі Купалы і іншых, 
але неабходна падкрэсьліць, што 
вобразы ў іх поэзіі выглядаюць ня-
сьмела, баючыся і займаюць дру-
газначнае месца, а з гэтае прычы-
ны значнага этапу ў гэтым кірунку 
яны не далі. Але вось з рэволю-
цыйным навевам шумна забуяніла 
на ніве беларускай поэзіі аб'яд-
наньне поэтаў „Ма.іадняк" зялёным 
верхалісьцем сваіх вобразаў. Яны, 
як сапраўдныя сыны сярмяжнага 
беларускага народу, якія ўзгадава-
ліся на ўлоньні беларускай народ-
най песьні, сьмела кінулі кліч: „Па-
трэбна песьня з новым настроем, 
якую павінны ўвабраць і новай ма-
стацка-формальнай вопраткай. Па-
вінна песьня быць бадзёрай, у якой-
бы чуўся водгалас трапятаньня 
народнай д у ш ы - гэта вобраз". І гэта 
яны даюць. 

У шэрагу такіх поэтаў стаіць'-
М. Чарот, Я. Пушча, Андр. Але-
ксандровіч і іншыя. Першы з іх 
М. Чарот у сваім вершы „Зарунела" 
дае як-бы дэклярацыі ў . плаўна-
дынамічных вобразах таго, аб чым 
і як сьпявае маладняк. 

Зарунела, зярунела аксамітам... 
Рэчкаіі срэбна'%- сонцам залілося... 
На палех здратованых, прыбітых,— 
Паглядзі'—Вясну радзіла восень!.. 
Маладняк зялены, бач, кудравіць, 

• Ахіляе край іскрапым лісьцем... 
Аб здабытлй вольнлсьці і славе 
Маладняк шапоча ў песьні-сьвісьце. 

(Літаратурна-мастапкі дадатак да га-
іэты .Савецкан Бе.гарусь" ,\я /.). 

А калі мы возьмем яго іншыя 
вершы, хоць-бы, як «Вясну пяю», 
то ўжо сьмела можна сказаць, што 
ў ім Чарот парваў усякую сувязь з 
старымі канонамі поэту. а цьвёрда 
становіцца на шлях імажынізму. 

Вось некаторыя строфы гэтага 
вершу: 

У высі зорак сенажаць 
Вартуе месяц—дзед двурогі, 
Ня хоча раніцы спаткаць 
І лесам хмар ідзе бязногі. 

Капліца белая, як здань, 
У тумане плавае за вёская, 
I сонцам спужаная рзнь 
Прысела зайцамза бярозкаіі. 

Дзяньніцы зірк на небе стух. 
Вясковых хат дымяць галовы, 
У лапцях з пугаю пастух 
Трубою плача на каровы. 

3 прыведзеных адрыўкаў ужо 
можам судзіць і аб характару Ча- • 
ротаўскай вобразнасьці: мы адчу-
ваем у ёй сапраўднае трапятаньне 
душы беларуса. 

За Чаротам таксама вясёла ў сьмі-
хаюцца вобразы ў вершах зусім 
маладога поэты Я. Пушчы, які сябе 
сьвядома лічыць беларускім імажы-
ністым. І з гэтым нельга і не зга-
дзіцца, бо хто дае такія сьмелыя і 
колёрытныя вобразы, як ня Пушча: 
напрыклад: 
* Раніца 

5' полі рыкае 
у зялёную сінь. 
Раніць грудзі рака ёй. 
Вісыіе вясны каласыіік. 

Я. Пушча дае ня толькі простыя 
вобразы вакольнае беларускае пры-
роды, але ён часамі дае і гармонію 
вобразу прыроды э нобразам пера-
жываньня нашай душы, як на-
прыклад: 

Туман, ацярушаны пытлсм, 
цадзіў белаватую боязь. 
Падпаскам, ганнючы быдла, 
я раніцы кланяўся ў пояс. 

Апрача таго Я- Пушча вобраз-
насьць будуе ў сваіх вершах так, 
каб з папярэдняга вобразу выця-
каў наступны вобраз, ад чаго выхо-
дзіць часам вельмі зграбная компо-
зыцыя самых вобразаў, якая, вядо-
ма, неразлучна зьвязана з самым 
зьместам вершу. 

Дзеля прыкладу возьмем яго 
такі верш: „Раніца" 

У сутоньні п'яніцай 
хістаецца пад плотам цень. 
Умыўшыся яркай раніцай, 
на сіні выган 
выганяс 
сонца пасьвіць дзень. 

Гэта гармонія вобразаў, з якіх 
выцякае трэці: 

/ 



Плаксівую слугу 
памялом 
зьмяло, 
і промень сонпа па шляху 
пабег ў сутулае сяло і г. д. 

[.Маладняк' № 2-3]. 

Далей ня менш цікавым па сваёй 
вобразнасьці зьяўляецца і А. Але-
ксандровіч. Калі Чарот і Пушча 
даюць вобразы беларускай прыро-
ды, беларускай вёскі, як сыны тае-ж 
сярмяжнае вёскі, то Александровіч 
у сваіх вобразах дае нам дынаміку 
шумнага гораду, дзе: 

Всчны гул нл спыняе лізаць камяніцы. 
Вочы глытаюць рэклямы вітрын. 

Як эьвяры, песыіяй сталі скрыгочуць 
[машыны. 

Блудніцай бегае сонца ля сьцен. 
Скрагл-жыцьцё, каб ня страціць 

[хвіліны, 
Конна / 
Нясецца шукаць сабс 
Зьмен. 

(Газ^та „Савенкая Беларусь'). 

Але Александровіч калі часамі 
дае апісаньні і прыроды, то й там 
так сама яго вобразы дышуць тэй-
жа дынамічнасьцю, напрыклад: 

Сьмейся, сьмейся, кудлаты сасоныіік1 

Ап'янеў я, ня бачачы сыіірт\. 
Жар разьвяселую песьню, гармонік! 
Адбівае лнвоніх) вір. 

Дробную польку скача мой човен; 
Сонца і тое выкручвас вальс... 
П'яны зусім я... Бунтаршчыны повея. 
3 песьняй адважна вясную ў даль. 

Зараз , посьле гэтага кароцень-
кага агляду вобразнасьці ў бела-
рускай поэзіі, пачынаючы з народ-
най песьні і канчаючы найноўшымі 
спробамі пяра, ня трэба ламаць 
галлву аб тым, на якую формальна-
мастацкую пуціну павінна стаць бе-
ларуская поэзія, бо яна ўжосьмела 
вяснуе па хвалях імажынізму. 

І гэты здаровы яе ўхіл, бо па 
духу ён беларускай поэзіі. 

I за лёс яго няма чаго баяцца, 
бо прадстаўнікамі яго зьяўляюцца 
сапраўдныя сыны сінявокіх бела-
рускіх палеу, якія: 

Хоць у горадзе ў ботах і новых, 
Ды з журбой васільковагі ў вачох... 

(Вольны „ 0 / 2 па.пт... Літ.-маст. дад-
№ 1 да газ. ЯС. Б.'). 

Буду помніць цябе, шустры вечар, 
Я абняўшысь з табою блукаў... 
—Мітульгой сярод зорнага веча 
Бунтавала мая рука. 
ГІа завулках з табою гулялі, 
Всчарынку хацелі знайсьці. 
А заводы так слаўна шапталі. 
Ніба ветрам віхура ў трысьці! 
Пасьля змоўклі—пачаўся мітынг... 
Першы МаЙ заўтра—робяць даклад. 
Твар рабочых вясною абліты. 
- -Заўтра ўся Беларусь на парад!.. 
Помніш вечар—да сьлёз мы сьмяяліся: 
Хмары сталі за намі сачыць... 
Але ўсё-ж мы з табой разьвіталіся, 
Як убачылі вока начы... 

А. Аленсандровіч. 
(Сябпр 'Маладняка"). 

З а вакном мітульга сыпучая, 
Вецер сьвістам у хату просіцца. 
3-залахмоцьцяў месяц змучаны 
Ды на п'яніцу ночку косіцца. 

А па вузкіх брудных вуліцах 
Ліхтароў сьвет цалуецца з лужамі. 
Ваканіцы да сьцен бліжай туляцца: 
Вось мо' вецер сарваць і ня здужае-

Эх, гульбішчам такім—я прыяцель. 
Разам з ветрам зрываў-б ваканіцы. 
Бо такою гульнёй багацьцем 
Успаміны ў грудзёх крынічаць! 



М. Грамыка. 

Напластаваньні гадоў. 
• Лумкі-сказы). 

Індывід і грамада . 
За межамі майго „Я" уздымаецца 

Вялікае Магутнае Жыцьцё, якое 
пагарджае адзінокую, самотную 
асобу—індывід. 

Гэта жыцьце' барацьбы—заваёу, 
змаганьня—перамогі. Жыцьце, што 
разьвінаецца у будучыне, як эгі-
пецкі папірус невядомага. Жыцьце 
пакрыўджаных — прыгнечаных, адкі-
нутых за парог „вясельля" і „ба-
ляваньня", як біблійны Лазар. Гэта 
жыцьцё —паход па полю гісторыі 
„наўкрыві--рук", „наўлапцёх—ног". 

І гэтае пакуль няяснае блісканьне 
Зор-Зараніц напаўняе душу інды-
віда нявыразнай паўнатою, надзвы-
чайнай цікавасьцю да жыцьця. 

Уласнае жыцьцё асобы адчуваец-
ца тагды, як кароткі, выпадковы, 
аб.межаны сон, а сьмерць... сьмерць 
індывіда робіцца „драбніцаю". бо 
разьвінаецця тады ў бязьмежнае 
жыцьцё за Ідэю—Будучыну. Так, 
сто разоў так! 

Ці-ж знача гэта, што асоба-ін-
дывід-глупства, нявартасьць, бес-
каштоўная пясчынка ў моры пяс-
коў-наспаў, скал? Не, сто разоў не! 

Асоба—гэта крышталь дыямэнту, 
над якім напрацавалася. напружы-
лася Прырода. Асоба-чалавек— 
гэта іскра, ад якой узгараецца по-
лымя сусьветнага агню: бывае, 
згасае полымя, попелам крыюцца 
языкі яго, але пад ім тлеюць іскры, 
і павее вецер, і ўзьнімецца полымя 
з іскарак і папаліць усё нястойкае 
ды спарахнелае ды асьвеціць кру-
гавід перад усходам сонца... 

Індывід—гэта думка, гэта крыш-
талізаваная ідэя свайго часу, 
свайго сталецьця, свайго пакаленьня. 

Асоба—гэта творчая сіла. 

Асоба—гэта песьня прыроды 
адпачанак яе. Не за песняй-асобай 
ідзе ў паход-гісторыю Грамада, 
але з песьняй ідзе яна і спыняецца 
там, дзе сьціхае песьня, і крокам 
няверным ступае Грамада, калі ня 
чуе песьні... 

Песьня—асоба для Грамады! 
Грамада бяз песьні — змрочная 

сіла, цяжкі ступ па глухіх завулках 
без сьвядомай радасьці, без прад-
чуваньня Будучыны! 

Мысьленьню нашаму надта ця-
жарна ад думкі аб „канцы", аб 
„скончаным". Думка б'ецца, як 
птушка аб краты, калі напаткае 
гэты тупік—канец! 

Яна шукае волі, г.-ё. шукае 
„бязьмежнасьці". 

Не бароніць ад інстынктыўнага 
жаху ніякая замковая сьцяна з 
многазнакавых лікаў. Канец заў-
сягды будзе канцом: ці то праз 
паўгадзіны, ці то праз сто мільёнаў 
год. 

Якое-б вогнішча ні складалі мы 
з „адзінкаў з нулямі", нашай думтды 
будзе таксама халодна, як і пры 
тэмпэратуры таючага сьнегу! 

Калі гавораць нам: „сонца згась-
не праз сто мільёнаў гадоў", у на-
шым сэрцы робіцца дрыготна, нібы 
гутарка йдзе аб нашым пахаваньні 
да захаду сонца. Толькі тое дае 
радасьць, аб канцы чаго мы не 
асьвядомлены. 

Але, з другога боку, у сконча-
насьці нашага „земнага блуканьня -

ёсьць штось прыміраючае, супакой-
ваючае... 

Не дарма па нейкаму старажыт-
наму паданьню быў закляты „няў-
міручасьцю" Вечны Жыд: перажыць 
інстынкт жыцьця, згубіць задаваль-



неньне ім ды ня мець права памер-
ці,—гэта вялікая кара для „ўміру-
чага". Адным з моцных дзейні-
каў-інтурхпчоў для рознастайнага 
жыцьця, поўнага працы і творчасьці, 
ёсьць думка аб кароткім тэрміне 
бытаваньня пад прбменем сонца і 
месяца. 

Як-жа пггадзіць гэтыя супярэч-
насьці? Мусіць гэтак: 

Асоба - індывід - уміруча, скон-
чана! Грамада - Людзкасьць - Пры-
рода—вечны, бязьмежны! 

Клясычны сьвет грэкаў і рым-
лян быў завяршэньнем індывіду-
альнага лірыгожага" існаваньня. 

Гэты сьвет так самазіта - прыго-
жа ўмеў апранацца ў тогу, умеў 
мысьліць і стварыў філёзофію. г.-ё. 
любіў „мудраваць". 

Але філёзофія старажытнасьці бы-
ла цікаваю істотаю: яна мела доб-
ра-збудаваную галаву, ды ня мела 
сэрца і жывых крывавых судзінак. 

Яна ўвесь час заставалася халод-
наю, бяз «пульсу". 

Мэта яе — умець весьці цікавую 
гутарку альбо захаваць душэўную 
роўнавагу. 

Філёзофія клясычнае старасьвет-
чыны. асабліва рымлян, мала задум-
лялася над пытаньнямі соцыяльнзе 
несправядлівасьці. 

Надта добра было сядсець у ця-
ННІ плятанаў ды прыймаць цёплыя 
ванны - тэрмы, а рабы - спартакі 
толькі яшчэ пачыналі „бунтаваць". 
Зьявіуся Ісус. Яго філёзофія—гэта 
палаючае сэрца стогнучага рабства. 

Яго вера - прызыў ня мела пад-
ставы навуковае крытыкі. Яго ба-
рацьбл за існаваньне была муча-
ніцкай цярплінасьцю: нашто зма-
гацца, калі ўсе „дадзецца" вам па 
выслугах вашых! 

Надыйшлі новыя часы 
Гэтыя нашыя часы павінны азна-

чыцца злучэньнем старажытнае, кля-
сычнае думкі, крытыкі, філёзофіі з 
творчаю вераю. 

Вера нашых дзён—ня вера ў не-
ба з перасяленьнем туды земных 

„вечных" садоў. вечных яблык, 
ігруш ды іншага „блажэнства". 

Вера нашых дзён—творчая вера 
ў зямлю, напоўненую нябесным 
сьветам, адвечнаю энэргіяй, якая на 
зямлі прыймае выгляд Злучнасьці і 
Працы. Вера і творчасьць жыцьця 
—адзіны! Шкада, вялікая шкада, 
што адны яшчэ веруць бяз твор-
ядсьці, іншыя твораць бяз веры! 

У навуцы занадта багата сула-
койнасьці. І таму бракуе творчасьці. 
Вывады навукі „бесстаронныя", ха-
лодныя, але гэтая халоднасьць ня 
робіць іх завяршонымі. скончанымі. 
Ёсьць тупікі, ёсьць „ідпогаЬітсз"— 
не пазнаем! 

Як-жа можа адчуваць сябе тут 
воля-фантазія, што заўсягды імкнец-
ца тварыць? 

Сьмешным быў-бы арол, каб ён 
сіліўся расправіць крыльле свае ў 
клетцы. Гэтакай была „старая" 
навука. 

Мы павінны адабраць ад яе „кз-
пітал"—зьбіраньні вякоў, пазычьшь 
ды пераняць яе нагляданьні і дось-
лед ды пачаць „разьбяраць" з 
гэтага матар'ялу тое, што патрабуе 
нашая творчая воля. 

Гора шмат каго з інтэлігэнтаў у 
тым, што ён добра разумее акру-
жаючае, чула ўспрыймае, нават над-
хненьнем праймаецца ча.ам, нават 
„пакутуе" за цэлы сьвет. У душы 
яго—як бы вузел усіх шуканьняў 
мінулага і ўсіх надзей будучага, 
але ён застаецца „ціхім і бязгрэш-
ным!" 

Ён замураваўся ў сваім пакойчы-
ку-габінэціку, і ўся яго многапакут-
ная душа толькі на паперы. 

Часам яны зьбіраюцца адзін да 
аднаго і робяць „тавараабмен" 
сваіх папяровых каштоўнасьцяў, г.ё. 
пагавораць „аб тым, аб сім, а бо-
лей—ні аб чы.м". А жыцьцё? А 
дзейства? А прырода? Сумны малю-
нак нікчымнасьці, непрыстасава-
насьці, слабасьці волі ў параўнаньні 
з іхнымі „жаданьнямі"—вось вянок 
іх бытавацьня. 
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Малодасьць хораша ўжо тым ад-
ным, што яна імкнецца быць чымся 
выдатнейшым за тое, чым будзе 
заораўды ў пару сталасьці. 

За ўзоры яна бярэ сабе вялікае. 
Яна засьмела і простадушна бра-

таецца з сусьветнымі гэніямі. Яна 
„незгаджаецца" з Ньютонамі і Дар-
вінамі. Яна папрауляе вянок на 
галаве песьняра, нібы звычайны 
брыль. Яна са сьмехам выпівае кяву 
з шклянкі філёзофа, жартуючы з ім, 
як з сваім разумным дзядзькам. 

На навуку юнак глядзшь, як на 
роман, поўны вострае цікавасьці, 
але чыпаць які няма часу. 

Пазьней вопыт, думка і пакута 
робяць з хлапца сталага чалавека. 
Тады ен пачынае асьцярожна ды 
пужліва ступаць там, дзе мало-
дасьць лёгка бегла падскокам: 

Відзь-жа счараваны месяцам узь-
лязае на прыступкі ды страху, 
толькі-б ня будзіць ягоўгэты момант! 

0 , сьпетлыя месячковыя ночы 
сьпячае сьвядомасьці! 

Мастацтва і навука. 
Якая розніца між няўдалымі дзець-

мі і няудалымі творамі мастака? 
Тая. што няшчасныя маткі лю-

бяць дзяцей-вырадкаў. але саро-
мяцца за іх перад людзьмі; няшча-
сныя-ж мастакі ненавідзяць свае 
творы, але дамагаюцца „мусьціць 
іх у людзі", каб праз увагу гра.ма-
дзянства адчуць да іх бацькаву 
прыхільнасьць. 

Твор тады толькі будзе праў-
дзіва-мастацкім, калі ён аб'яднаны 
ідэяй. 

Калі сьвет ёсьць мастацкі твор, 
іен павінен мець 'ідэю—якую? 

Вершы ёсьць крышталі настрою. 
Слова і музыка ідуць, здаецца, 

па шляху разьвіцьця няроўным 
крокам. 

Слова было мацней і беспасрэд-
ней у старажытнасьці, музыка глы-
бей і рязмяіцей цяпер. 

Зоразнаўства, кажуць, зарадзіла-
ся ў халдзеяў. І зразумела: іхнія 
няпрывабныя пустыні мімаволі пры-

мушалі „уздымаць вочы ўтору" у 
надзеі знайсьці там штосьці цікавей-
шае. 

Грэкі былі кепскімі астрономамі: 
і мала часу ім і цяжка было не гля-
дзець на свае чайкі ды мора. 

Рознав. 
Шчыра сьмяяцца здольны толькі 

дзеці, ідыёты і філезофы. „Сярэдні" 
чалавек заўсягды сур'ёзны. бо ён, 
як стары конь, .ня мае жаданьня 
гарцаваць па лугох жыцьця. 

Сьмерць можа прыймаць, часам, 
пекныя формы. Што гэта, напры-
клад, як ня сьмерць руху. гэтыя 
прывабныяформачкі-крышталі дыя-
манту? Якая ігра, празорнасьць, 
яснасьць! 

Знача, прыгожым можа быць ня 
толькі жывое. А як часта жыцьцё 
ёсьць толькі брыдкая, вырадлівая 
форма сьмерці! 

Плыткае возера прамярзае да дна. 
Мора аомярзае толькі з берагоў. 

Толькі няглыбокая душа-думка 
застаецца здаволенай пад лё\цавай 
карой незаўссгды дапых укладаў 
жыцьця. 

Самы благі чалазек лепш, чым 
мы яго сабе ўяўляем. 

Куды больш асалоды напісаць 
самы сумны верш, чымся выказаць 
адну кароценькую. але смутнагляд-
ную думку ў прозе: песьня, якая-б 
яна н. была жалобная, усё-ж раз-
важае душу. 

Трынаццаты наказ: 
Ня тлусьцей! Бо гэта крок ад 

прыгажства да выродства, ад воль-
насьці да палону, ад пакуты і шу-
каньня падарожніка-пійігрыма да 
са:;аздавальняючага спакою асела-
га жыхара-бюргэра. Яшчэ ня час 
супачынку! 

Глядзі, каб змог вытрымаць цябе 
конь твайго творчага разьбегу, каб 
ня паў ен дзе на пескавым шляху, 
што ляжыць яшчэ перад хатай твай-
го супачынку! 

Любі таго, хто жыве для твор-
часьці, а творыць, каб некалі жыў 
Надчалавек-Грамадзянін' 



М а в 
і. 

Ён. Яна. Іх сьвет ня месьціць. 
Іх каханьне грэе, песьціць. 
Тчэ ружовае жыцьцё 
І наводзіць забыцьцё. 
Яна сёньня будзе ў садзе. 
Ёю сн ўвесь дзснь жыве 
Вось надзеў ён галіфэ 
I ня йдзе—скарэй плыве,— 
Сам з сабою ў добрым ладзе. 
Па Савецкай ідз.е шпарка. 
Вось спускаецца з гары. 
Хоць ня густа, хоць чя ярка, 
Але сьвецяць ліхтары. 
Ен ступае праз правалы, 
Што пабілі тротуар, 
Лае брук той заняпалы, 
Хоць сам чуць не камісар. 
Ды за дошку зачапіўся, 
Зірк—абцас далоў зваліўся 
І каб чуць—пабіў-бы нос... 
Эх, камхоз, камхоз, камхоз! 

II. 

ВОСЬ і САД. 
Тут пэнзаль патрэбен шырокі 

І здольная трэба рука, 
Каб выявіць сад многавокі 

Здольным пяром мастака. 
Мільгаюць галоўкі, як макі, 

На лёгенькіх крыльлях вятроў, 
Шнуруюць каханьня ваякі, 

Як стада цыбатых буслоў; 
Тут шэпты і моцныя словы 

У гоман зьліліся адзін, 
І думаюць думкі галовы 

Я. К—с. 

в а е. 
Пра загс, рытуал акцябрын. 

Заціхне-ж, як поўнач тут зьляжа, 
Гэтае мора хвастоў, 

А рэшту хай той вам даскажа, 
Хто ведае тайны кустоў. 

III. 
Ён глядзіць, яе шукае. 
А чаму яе няма? 
Дзе прычына і якая? 
Абяцалася-ж сама! 
Разоў сем тут абмыляўся. 
Злосьцю зрок яго заслаўся. 

Зірк— яна 
Ды не адна! 

Сядзіць з кім-ся радам, шчыльна. 
На яго глядзіць прыхільна. 
На другога, на таго, 
I галоўку прыхіліла. 
Ярасьць хлопца ахваціла— 
Так зьняважыла яго! 
Кроў забіла маладая. 
Ен тут доўга не гадае— 
Шусь з дарожкі ды на іх! 
Крок ступіў ды ў гэты міг 
У гной нейкі праваліўся 
I зьнячэўку паваліўся — 
Сьмецьце, бруд такі, што фэ! 
Ен падняўся, азірнуўся 
Ды павольна пацягнуўся 
Мыць у Сьвіслач галіфэ. 

Трудна тлумачыць вас, лёсы людзкія, 
Камхозаву дзейнасьць таксама: 

Каб гэтага бруду сюды не навезьлі. 
Магла-бы тут вынікнуць драма. 

Я схіліўся да зношаных стрэхаў, 
На прыпол абапёрся к вясьне. 
Праглынуў разам з імі уцеху, 
Як зьнікаў пад праменьнямі сьнег 
Спавіла дзіцянё, нібы маці, 
Вёска жменяй стракатай мяне. 
Сонца зайчыкам скача па хаце 
У краснах і на зрэбнай сьцяне. 
Я любуюсь, як сінькай паветры 
Мые сьцены і твар вакяніц. 

Я схіліўсп... 

А. Якімовіч. 
(Сябар „МаладкЯф*}, 

Як ля плоту узгорак абветраў 
1 мураўкай снуе, зеляніцца. 
Душа поўніцца жыцьця надзеян 
На прасьвет залацістага лета, 
Калі веска у будні нядзеляй 
На ўзбуялым зазьяе палетку. 
Я схіліўся да зношаных стрэхаў, 
Да шаўковых вясеньніх кос. 
3 заміраньнем глытаю іх рэха 
! страчу на паперы ўпракос. 
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Я. Пушча. 
(Сябар ірцпы „Ма.іадняка'). 

Вясновае. 
Марац, 
думак схіліўшы гальлё, 
марыць 
аб мурожнай мяжы. 
Сонца чырвоны галёп 
золатам далі імжыць. 

Раніца 
ў полі рыкае 
у зялёную сінь. 
Раніць 
грудзі рака ёй. 
Вісьне вясны каласьнік... 

Вецер 
пад гаем 
песьняю поўдзень аўсяніць. 
Сяляне ў сутулых павецях 
на вышкі усьцягваюць сані. 

Хлявы раскідаюць каровы, 
абмякініўшы пысы ў мякіну. 
Уцяку я сягоньня ў дуброву,— 
гарбатую хату пакіну. 

Ў карагодзе з дзяўчатамі стану 
і буду вясну заклікаць. 
Хай вечар, абвязаны белым туманам, 
абміне мяне і кудлатую раць. 

Паўлюн Трус. 

(Сябар групы „Ма.іадняка"). 

Зопак вясны. 
Зара ружовая абуджвае далі 
I сны таемныя скідае шыр-разгон; 
Гамоняць вольныя, сьпяваюць стру-

ны хвалі 
Жыцьця бурлівага. Гудзе сталёвы 

звон. 
На ўлоньні тых жывых, чырвоных 

гоняў, 
Дзе ўчора бура нам спраўляла баль,— 
Жыцьцё хвалюецца і пеніцца сягоньня. 
3 грудзей зямлі змывае смутак-

жаль. 
Мінулых дзён, размытыя вадою 
Дазорцы вольныя і сьветкі—курганы 
3 туману цягнуцца, выходзяць гра-

мадою 
Пабачыць хараство чаруючай вясны. 
Абшар лугоў квяцістых, кашміровых 
Глытае водгульле і сьпеў маладняка... 
Зьнікае смага-дым, прачнуліся ду-

бровы. 
І песьня-гымн плыве ад лазьняка. 
Зялёны гай сьмяецца пад блакітам, 
Празрыстым поглядам вітае рань-вя-

сну, 
А помсты вецярок гуляе па ракітах 
І казку вольнасьці разносіць ён адну. 

Літаратурная хроніка. 
Беларусь . 

* Сябрамі групы „Маладняк" за час пясень-
аіх вакацыяў сабрана шмат народных сьпе-
ваў, да гэтага часу нідзе не надрукаваных. 

Сябры групы „Маладняк" Александровіч, 
Вольны і Дудар падрыхтоўваюць да выдань-
ня асобным зборнікам свой колекіыўны ро-
ман „Ваўчаняты". 

* Здадзены ў друк № 4 часопісі „Малад-
няк". % 

* Поата Александровіч заканчывае сваё гі-
старычнае апавяданьне „Два ліпнёвыя дні". 

* Поата Анатолі Вольны піша п'есу для 
пастаноўкі на вясковых сцэнах. 

* У хуткім часе выйдае а друку зборнік 
апавяданьняў М. Чарота „Веснаход". 

* У Маскве органіауецца філія групы „Ма-
ладняк", у склад якой увойдэе да 10 маладых 

Кіраўніком філіі назна-

друку чарговы 

беларускіх поэтаў. 
чаны У. Дубоўка. 

* У хуткім часе выйдзе 
нумар часопісі „Полымя". 

*11-га мая адбыўся організацыйны сход 
Маскоўскай філіі групы „Маладняк". Ужыты 
захады да органіэацыі філіі групы ў Віцебску. 
У зьвязку з пашырэньнем дзейнасьці групы 
агульны сход Менскай організацыі пастана-
віў перайменаваць групу „Маладняк" ва Усе-
бе-\арускае аб'яднаньне пісьменьнікаў і поэтаў 
„Маладняк". 

Украіна. 
* Вышла з друку кніжка сатыр Валера Про-

ноан „Нотаткн олнвцем". Рыхтуецца да дру-
ку 2-гі аборнік сатыр. 

*У хуткім часе выходзе з друку поэма В, 
Полішчука „Эвропа на вулкані". 



іііііогіаііі. Навіны ціі і шіі. 
Гарт, а.гьманах псршчй. Державне вн-

давнынтво Украіші 1924 г. стар. 177. 
Першы альманах суполкі ўкраінскіх про-

летарскіх пісьменьнікаў „Гарт". Мала аўта 
раў увайшло ў гэты зборнік. Але ўсе тыя 
творы, якія сюды ўвайшлі, даюць нам поўнае 
ўяўленьне аб творчасьці .гартаванцаў". 
„Гарт"—група пісьменьнікаў, якія імкнуцца 
да стварэньня адэінай інтэрнацыянальнай 
комуністычнай культуры. Пры гэтым група 
орыентуецца на пролетарыят гораду. I ў тво-
рах „гартаванцаў" мы чуем тэмп гораду. У 
вершах Сосюры, Дніпроўскага, Полішчука 
нам малюецца горад з яго тзмпам, з яго аса-
бліваю вобразнасьцю. Вечна заклапочаны го-
рад з портфэлем пад пахаю, перабягаючы з пася-
джэньня на пасяджэньне ў апавяданьнях 
„Фэдэрацыя" Ол. Копііленко і „Біля гуд-
ків" Г. Коцюбы. Сваім орыгіналькым пры-
гожым стылем вызначаецца романтыкаХвнльо-
вого—„Я". У вершы Гр. Коляды „Оленка" 
всльмі цікавым зьяўляецца пераход ад ціхага 
спакойнага сяла да шумлівага гораду. 

Наогул аб зборніку трэба сказауь, што ён 
адз-начае сабою вялікі крок „гартаванцаў" на 
шляху да стварэньня інтэрнацыянальнай 
культуры. Усе творы, яьмешчаныя ў зборніку. 
ужо ня маюць выключна г/ясцовага зна-
чэньня. Перакладзеныя на любую мопу, яны 
сваёй цікавасьці ня страцяць. I гэта дасяг-
неньне абяцае, што ідэал поэты Погансэна. 

— Рудокопн, постн, матросы-лірнкн моря 
— не такі ўжо далёкі для „гартаванцаў". 

А. Зьніч. 

Чгрвоні квітн. Журнал для діпігй. Л9 
Державне внд"внынтво Украінн. 

У дзіцячых часопісях у нас. наогул, адчу-
ваецца вялікая патрэба. I выпуск часопісі 
„Червоні кзітя" меў ва мвце задаволімь гэту 
патрэбу. Што можна сказаць аб разглядасмым 
нумары часопісі? Па зьместу Вя дужа доб-
ры. 1 адно, у чым можа Бынікнупь споэчка — 
гэта форма выкладаньня. Тр:.ба не забываць 
што часопісь прызначана для дзяцей і павін-
на віікладацца ў асабліва зразумелай фор-
мс. А такіх матар'ялаў у часопісі мала. Мг-
стацка-прьігожы верш Сосюры „3 мннулого" 
—зусім ня тое, што нарыс Ів. Шевченко 
..5!к люде навчнлнся робнтп папер". Верш 
„3 ммнулого" прыгожы, але ё'н не для дзя-
цей. а пра дзяцей. I ў нумары шмат ёсьць 
такіх матар'ялаў. На нашу д'умку, трэба бы-
ло-б пры далейшым выданьні часопісі зьвяр-
НУНЬ асаблівую ўвагу на гэта. 

Д - Р . 
Г.таўліт Я 2667. — — — — 

Зносіны з Марсам. 

У гэтым годзе 22-га жніўня пля-
нэта Марс прыбліжыцца да зя.млі 
так блізка, як бывае толькі адзін 
раз у 2000 год. 

Гэта блізасьць Марсз дала думку 
ўвайсьці з ім у зносіны. 

Для гэтага будзе выкарыстана 
ўгнутая даліна на вяршыні гары 
Юнгфрау ў Альпах (на граніцы між 
Францыяй і Італіян). Гэтая даліна 
паслужыць гіганцкім рэфрактарам, 
які зьбярэ і адкіне к Марсу сьвет 
ад ацэтыленавых лямп сілаю ў два 
квінтыліёны (2,00Э, 000,000,000,00 >, ооо) 
сьвеч. Пучок сьвету ад гэтых лямп 
будзе кінуты ў нг.прамку М.ірса з 
вядомымі інтэрваламі па тыпу іэ-
леграфнай азбукі Морзэ. 

Адказу з Марсу, калі ён будзе, 
бўдуць ч а к а ц ь астрономы. якія 
зьмесьцяцца на дне глыбачэйшай 
капальні ў Чылі (Паўдн-. Амэрыка). 

Горад тэлефонаў. 

Такім горадам па справядлівасьці 
трэба лічыць Нью-Ёрк. У ім лі-
чыцца 900.000 тэлефонных апара-
таў. Каб ацаніць такое разьвіцьцё 
тэлефоннай сеткі, трэба помніць, 
што ва ўсёй Францыі лічыцца 475т. 
апапатаў, а ў эуропэйскай частцы 
Англіі — 920*000. 

Ва ўсім сьвеце працуе 21,000,000 
апаратаў, з якіх на долю Злучаных 
Штлтаў прыпадае 14,000.000 *(66о/о). 
Цікава яшчэ парпўнаць лік тэлефо-
наў у краіне з лікам жыхароў. На 
100 жыхароў ў Злучаных Штатах 
прыпадае 12 апаратаў, у Даніі—8, 
у Швэцыі—7, у Нарвэгіі—5, у Аў-
страліі—4, у Нямеччыне—3, у Ан-
гліі—2 і ў Францыі—1. 

70<Ю экз. 




