
к ■ч>, .
хай жыае саюз рабочих i еялян. \

Ч ЫР В О К Ы СЕЙБІ Т
двущднёвы дітардтурна-мдстпцні дадатам да „Ведший ВбскГ* 

te 4- 5-га сьн̂ жня 1926 г. te 4
3-годзьОзю „ Маладняка '■ 

прысьвечае гэты пум ар 
Рэдакцын

,,Бс.шруск(1й Нвскі '

Прывітаньне
Зар аз  „М ал ал 

ия к“ мае у  сваіх ра
де *х болыи 500 та- 
варыш оў.з як іх  123 
—  правадзейны я 

сябры ; яны  ядна- 
ю цца у  11 філіях. 
За  агюшнія гады 
„М аладяяк" на ста
рой ках друку  Бе
ларуси д аў  шмат 
новых, каштоўішх 
літаратурных тво- 
рау. „М аладняк“ 

—д.ион Каетрычніка. Иось чаму яго  рост 
радуе ко&нага рабочага, комуш'стага, ком- 
саыольца, кожнага актыўнага барацьбіта 
:а справу Кастрычніканае раволюцыі, за 
смычку рабочае клясы к сялянствам, на 
«•оныялТстычнае бўдаўніцтва.

Оамае каштоунае у  „М аладяяку“—  
гэта foe. што „Маладшмс" зьяўляецц а ш и 

роким. організацынй, як ая  уцнгнула ў 
спае рады пш ат рвволюпыйных сіл рабо 
ч>чих і еялян , што ўся л ітаратурная і 
іыхаваучая праца „М алалняка" і мала- 

дннкоўцаў пічылі на ўвнзваецца з нолі- 
тычнаю прапаю і барадьбою рабочае кл я 
сы і ся ли метни, комсомолу, комуністычнае 

[ паргыі. Гатыя д ва  моманты зьяўляю цца 
1 нажваю гарачтыяй таго, імто і далей  „Ма- 
ла іняк“ здолее выхоўваць сваіх сяброў 

! \ духу диктатуры  нролетарыяту і пролетар- 
I скп“ іініі у літаратуры ,— гарантыяй таги, 

што „М аладняк“ на справе здолее ўсё 
I болып рзалізанаць сваю волю і ж аданьне— 
к быць орган'зацынй пролетарокіх пісьмень- 
I мікаў, што ў  сотым наирам к\ „М аладияк"
I л долее л еялян  і сялянскіх інтвлігентаў

„Маладняку“
ныпранакаиь поатау і літаратараў, якія 
дадуць селяніну літаратуру у поунай ми- 
ры пролетарскую па зьместу.

„М аладняк" расьце. Не анажаючы на 
размолы,— праўда ня шматлікіх - про
стых, а такеама і несьвядомых ворагаў 
ягс пролетарскае тэндзнцыі, яго ў аспоў- 
ным пролетарскае сутнасьці, не зважаю- 
чы на размовы прыхільнікаў„нвўтральнае“, 
„ца-заклясавае“ літаратуры, „чыстага ма- 
стацтвя", не зважаючы на вялікія цяж- 
касьці росту ў  нашай культурна-адсталай 
рзспубліцы ,—не зважаючы на гита „Ма- 
ладняк“ І далей будзе расьці і мацнець, 
як  асігоўная ў Беларусі рэволюційвая ор- 
ганізацыя літаратараў, якая стаіць на 
правільнай про тетарскай повіцыі, якая 
вучыцца на ўласных памылках.

Насылаю маё гарачае таварыскае 
нрывітаньне маладяякоўцам. Мае лепшыд 
пажаданьні, каб „М аладняк", не нало- 
хаючыся хворасьцяй і цяжкайсьцяй росту, 
насоўваўся наперад; каб „М аладняк" дапа- 
магаў сваім сябром зжываць памылкі івы - 
віхі ў  бок ад пролетарскае лініі; каб „Малад
няк" здолеўх-бы перавыхаваць тых сваіх 
сяброў, у  як  х ягпче ёсьць рзшткі ааліпгпяе 
самаўпэўненасыц, адсутнасьць крытычяых 
адносін дасябе, некаторае боязьні крытыкі; 
каб „М аладняк" сам здолеў-бы ўзяць т а й 
ны ўдзел у  організацыі агню такое кры 
тыкі, у якім-бы выпальвалася ўсякая— / 
няўхільная— іржа і выкоўваласв-б сапра- 
ўдная пролетарская організацыя.

ЛСадаю „М аладняку" яшч» больп 
зблізіцца а комсймолам, я к  з  організадыяй 
якая ідзёва жывіць „М аладняк“ , перавь 
хаваць тых сваіх тапарышоў, якія япг 
не адмовілася канчаткова ад рвтткі ня
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важлівых адносіа да комсамолу, у якім, 
праўда, гамат „недаволі піоьменных“ , 
„недаволі культурных14 маладых рабочых 
і сялян, але ў  якім ёсьць сіла рэволюцый- 
нае, пролетарскае організацыі, якая аб‘- 
яднае рабочых і оялян на асвове практы- 
кі пролетарскае революныі, вучобы і пра- 
цы над Леніным.

Жадаго „М аладняку44 і надалей 
умець карыстацца кірауніцтвам комупі- 
стычнае партьй, даражыць гвтым к ір а ў - ' 
ніцтвам і пераныхаваць тых сваіч товары- 
шоу, у якіх захаваліся хаця-б маленькія

рэшткі я я добрых адносін да кірауніцта. 
партыі нролетарыяту, нкля, нібыта, „сьці- 
скае багзтыя інгцлііілуал і.ня.пкпі" „пера- 
ш каджае44 росквіту. організацыі новтау і 
літаратараў

Ш чыра жадаю „М аладняку“ добра 
організаваць д ля  сваіх танарышоу тзор-ч- 
тычную і агулы іа-культурную са.маапра- 
гдоўку на асновеўсяго багацьця чалавечыі 
ведаў, вучамьня Маркса і Леніна і рано- 
люцыйнае практыкі ітролетарыяту

А. Крыніцкі.

„МАЛАДНЯКУ"
Ііомуністычная П ар ти я  л тварыла 

„М АЛАДГІЯК“, каб у ц я іу ц ь  у  соцыялістыч- 
нае будаўніцтва, галоўным чынам, галяхам 
мастацкага афармленьня новай пролетяр- 
скай ідаалёгіі, рабочую і оялянскую  мо- 
ладзь.

вытрыманай кляеавай нролетарскай еа- 
масьвядомасьцю. Далеіішае пашырэньпе і 
паглыблені.не агульнага еоцынлістычнага 
будаўніцтва Сав. Веларусі патрабуе ад 
„М аладняка“ паглыбленьня сваё/1 працы. 
На тэты шлях „Маладняк“ ужо стушу.

Толькі тры гады  жыие „М аладняк“, 
але свой ш лях— т л я х  соцынліетычнага бу- 
даўнінтва ён прашоў самімільнымі крокамі.

Ыасеньне, иное параскідала компар
ти я  праз „М аладняк“ дае ў  сучасны  мо- 
мант добры я ўсходы ў  якасьці ш эраіу  
таленавітых пісьменьнікаў і мастакоў з

Пажадаем „М&чадняку" ўсяго ыоп- 
ленш ага і будэем данамагаць яму, неаб 
ходлай частцы агульвай сыстэмы сопыя- 
лісты чнага будаўніптна Савецкай Беларусь 
27-XI-2G г.

А. Чарвякоў.

Вітаю „М аладняк“ у  д зень яго трох- 
годзьдля. Вітаю, як  маладых культурнікаў. 
Вітаю, як культурпікаў, нясучы х новую 
беларускую культуру ў  глухія куткі Са- 
нецкай Беларусь М аленькія кніж ачкі „Ма- 
ладняка*4 маюць добры звычай заходзіць 
далёка далёка. Я ны  ходзяць н я  толькі 
на вёсках, мястэчках і гарадох Б еларусі, 
яны  пападаюць і на закардонную  Веча- 
руеь.

. Іумкі „Маладнякя44 рядзіліСн ранеіі, 
чым тры гады таму назад. Яны 'радяі.ііоя 
тады , калі босыя змагаліся на вогнішчы, I 
калі грымелі пііруны Кастрычнікавай 1*3 f 
волюцыі. „Маладняк” ёсьць сын Кастрыч- [ 
нікавай Рзволюцыі. Задакьне яго тйарыш і 
элементы пролетарокай культуры! Лічу, 
што снаё заданные ён выкянае.

У. Ігнатоўскі.

Яўройская свкцыя „В анпа“ на Be* 
ларусі „Ю нгер-Арбяйтэр“ шле шчырае 
нрывітаньне сваёй братэрскай організацыі 
рабоча-сялянскіх пісьменьнікаў „М алад
няку" ў  д зень яго трохгадовага юбілею.

Я ўрэйская пролетарская л ітаратура 
з вя.ггікай увагай  сочыць за ц яж кай  пра- 
цай, якая праводзіцца „М аладняком“ па 
стварзньйі пролетарскай літаратуры  на 
беларускай мове.

За тры  гады сваёй працы „М алад- 
няк“ праклаў сабе шлях да самых шыро- 
кіх колаў працоўных, зрабіўся масавай

літаратурнай організацыяй, якая зьяу 
ляецца найвялікшым фактарам напіай 
лвш нскяй культурнай рэволюцыі.

Мы пераконаны, што масаны харак
тер „М аладняка“ дапаможа ўсёй .маладой 
беларускай літаратуры ўзьняць мастацкуя' 
нартасьць яе творчасьці да таго узвышша, 
д а  якога і.мкнуцца абедзьве маладыя лі- 
таратуры —беларуская і яўрэйская.

Няхай жыве саюз беларускіх і яў- 
рэйскіх пісьмейьнікаў!

Бюро Яўсэкцыі „Ваппа" ў Бела
руси (,,Юнгер-Арбэйтэр“).



Я. Адамовіч

Заметкі аб маладняку і літаратуры
Эпохі боек і рэволюцый выкліка- 

юць на некаторы пэрыод часовы застой 
у літаратуры і мастацтве. Гэта зразу- 
мела: у эпоху, калі разгортваюцца вя- 
лізныя падзеі, нельга заставацца бязу- 
важлівым глядачом, стаяць з боку ад 
падзей і об'екгыўна разьбірацца ў тым, 
што адбываецца. Але калі такі пэрыод 
часу праходзіць, калі гады непасрэдных 
боек скончыліся, калі ўзьнімаюцца вы- 
кліканыя рэволюцыяй да жыцьця новыя 
пласты, тады зноў разгортваецца жыць- 
цё ва ўсіх яго праявах, і літаратура, і 
мастацтва зноў ажываюць дзеля таго каб 
асьвятліць, увехавечыць у сваіх творах 
асобныя эпізоды, асобных гэрояў і нао- 
гул—мінулы пэрыод гэроічных боек но- 
вай клясы. Так было пасьля францускай 
рэволюцыі, таксами было ў  эпохі нацыя- 
нальна-рэформатарскіх рухаў, так было 
ва ўсе эпохі социальных, політычных і 
іншых форм.

Пасьля Кастрычнікавай рэволюцыі, 
якдя адкрыла адну з найбольш вялікіх 
эпох у жыцьці чалавецтва, мы маем 
тое самае зьявішча, якое наглядаецца 
на працягу ўсяе гісторыі: усе раней пры- 
гнечаныя народы быўшай Расійскай ім- 
пэрыі, цяпер як-бы імкнучыся спагнаць 
страчанае, началі хутка разьвівацца, вы- 
соўваць сваіх мастакоў, поэтаў, ствараць 
сваю літаратуру. сваё мастацтва. Toe са
мае адбылося і ў Беларусь Да рэволю- 
цыі мы-'ведалі толькі пісьменьнікаў-адзі- 
нак; лік іх быў невялікГ і яны не маглі 
разьвівацца і расьці пад уціскам цар- 
скага самаўладзтва. Рэволюцыя ўзьняла 
цэлыя пласты новых політычных і куль
турных дзеячоў, якія вышлі з народа, 
стварыла шэраг новых культурных про- 
летарскіх плыняй і організацый. Адной з 
такіх пролетарскіх організацый зьяўляец- 
ца аб'яднаньне поэтаў і пісьменьнікаў 
„Маладняк".

„Маладняк“ сьвяткуе ўжо тры гады 
свайго існаваньня. Зразумела, дата гэта 
зьяўляецца толькі формальным момен
там. толькі адным этапам у гісторыі бе- 
ларускай літаратуры. таксама як дзень 
Кастрычнікавай гадавіны зьяўляеццатоль- 
кі агобным гістарычным этапам у гісто- 
рыі барацьбы рабочай клясы: бо перад

Кастрычнікам былі раней—19% г., 1903 г. 
1896 г.—цэлая эпоха клясавай барацьбы 
і сутычак. Гэтыя тры гады існаваньня 
.Маладняка“ мы таксама адзначаем толь- 
кі як гістарычную дату, як пэўны гіста- 
рычны момант афармленьня трупы „Ма- 
ладняка“ . У сапраўднасьці-ж маладня- 
коўцы—тэта дзеці Кастрычніка. Гэта ор- 
ганізацыя бярэ свае карані яшчэ з ра- 
нейшага пэрыоду, пэрыоду непасрэдных 
боек беларускіх рабочих і сялян. Калі-б 
„Маладняк“ ня ведаў і ня прыняу гра- 
мадзянскай барацьбы рабочай клясы і 
сялянства з капіталізмам, дык ён ня мог- 
бы даць нам „Босых на во гн іш ч ы Ч а- 
рота; калі-б Чарот ня ведаў ранейшага 
жыцьцн беларускага селяніна і беларус- 
каіа яўрэя, ён ня мог-бы напісаць сваёй 
поэмы „Карчма"; калі-б ён ня ведаў 
партызанскай барацьбы беларускіх ся
лян і рабочих, ён не напісаў-бы „Сьвіна- 
паса“; калі-б ён ня ведаў партызанскай 
барацьбы і ролі ў ёй жанчыны,—ён бы 
не напісаў поэмы „Марына‘\

Апроч Чарота. „Маладняк“ даў За- 
рэцкага, Дудара, Дубоўку, Александро- 
віча, Бабарэку, Кузьму Чорнага, Крапіву 
і інш. За 3 гады „маладнякоўцы“ прая- 
вілі сябе як вялікая сіла, якая непарыў- 
на расьце, якая ідзе ў нагу з пролетар- 
скай рэволюцыяй, зьвязаўшы з ёю сябе 
і сваю творчасьць.

Чаго мы патрабуем ад літаратуры 
наогул і ад організацыі „Маладняка*4 ў 
прыватнасьці? Перш за ўсё мы хочам. 
каб пролетарская рэволюцыя, барацьба 
рабочай клясы і яе далейшая творчая 
праца знашлі-б свой адбітак у нашай 
пролетарскай літаратуры. Пры гэтым, 
творы нашых пісьменьнікаў гаворачы аб 
нашым будаўніцгве павінны па марк- 
сысцкі асьвятляць усе праявы жыцьця і 
барацьбы рабочай клясы, трэба, каб ся
лянства апісвалася не як нешта цэлае, 
аформленае (якім яго прадстаўляюць са 
бе дробна-буржуазныя пісьменьнікі), а 
каб пісьменьнік бачыў жывыя тыпы ку
лака, серадняка і бедняка ў клясавым 
разрэзе, г. зн., каб кулак быў выяўлен 
іменна, як вораг бедняка і серадняка.

3 гэтага першага нашага запатра- 
баваньня, што літаратура павінна па



марксысцкі асьнятляць усе праявы на- 
шага жыцьця, зьяўляецца і другое запа- 
трабаваньне: літаратура, у прыватнась- 
ці, беларуская, павінна быць нацынналь- 
най па форме, пролетарскай і інтэрна- 
цыянальнай па зьместу. Гэта значыць, 
што літаратура, наогул мастацтва, павін- 
ны браць сваімі тэмамі ня толькі апі- 
саньне жыцьця Савецкай Беларусі, але і 
жыцьця капіталістычных краёў і гісто- 
рыю чалавецтва ў мінулым. Значыць, бе
ларуская літаратура свае тэмы павінна 
чэрпаць ня толькі з жыцьця беларускага 
народу, але і з жыцьця рабочие клясы 
капіталістычных краёў.

Наша маладое пакаленьне, вучнёў- 
ская моладзь не перажывалі царскага 
рэжыму: вурадніка, абшарніка яна ведае 
толькі па ранейшай літаратуры; гэтага 
мала. Таму наша моладзь павінна мець 
перад сабою яскравыя ўзоры сучаснай 
эксплёатацыі рабочай клясы ў буржуаз
ных краёх дзеля таго, каб на гэтых фак
тах барацьбы рабочай клясы з буржуа
зиям загартоўваць сябе, вучыцца, рыхта- 
вацца да сваёй будучай працы. І наша 
літаратура павінна ў гэтым дапамагчы 
моладзі, падносячы ў той ці іншай ма- 
стацкай форме малюнкі інтэрнацыяналь- 
нагя жыцьця і барацьбы пролетариату.

Беларуская літаратура, у прыват- 
йасьці, яе перадавы атрад, аформлены ў 
організацыі „Маладняку“, павінна мець на 
ўвазе, што на яе творах навучаецца цэ- 
лае пакаленьне моладзі. якое на фактах 
барацьбы рабочай клясы з капіталізмам, 
што адбываецца ў інтэрнацыянальным 
маштабе, павінна выхавацца ў духу ня- 
навісьці да нашага клясавага ворага. 
Пры гэтым наша літаратура павінна ад- 
біваць жыцьцё ня толькі беларускага ра- 
бочага і селяніна, але побач з гэтым 
і жыцьцё ўсіх нацыянальнасьцяй, што 
засяляюць Беларусь. І правы Чпрот, калі 
ён у сваёй поэме „Карчма“ агіісвае жыць
цё яўрэя-карчмара. Гэтым ён дае пра- 
вільны малюнак жыцьця позных пластоў 
яўрэйскага народу, дапамагаючы, такім 
чынам, зьнішчэньню антысэмітызму, які 
часам наглядаецца.

Трэцяе, чаго мы хочым ад літара- 
туры, гэта - каб яна выяўляла ня толь- 
кі сучаснае жыцьцё і праявьг, але і бу- 
дучыню. Літяратура не павінна запамі- 
наць пэрспэктываў нашага соцыялістыч- 
нага будаўніцтва;—толькі тады яна здо- 
лее сапраўды ў поўнай шырыні ахапіць

вялізную працу пролетарыяту, якую ь ! 
цяпер праводзіць; і толькі тады наш. I 
савецкая літаратура, у тым ліку і мала: 
някоўская, пазбавіцца та го нуднага тм 
і бурканіны, якія часам у яе наглядаюшс 
Дзеля гэтага трэба, каб нашы пісьмев; 
нікі і поэты ведалі ўсю гісторыю бараці 
бы рабочай клясы ў мінулым, програм j 
і задачы той партыі, якую „Маладнг 
лічыць адзінай партыяй рабочай ши 
Гэта значыць, трэба ведаць вучзны* 
Маркса, вучэньне Леніна: гэта значыс 
трэба вывучаць гісторыю ўсіх народа} 
дзеля таго, каб на аснове гэтага выву 
чэньня ўмець намаляваць у мастащ® 
форме будучыню, той камуністычны да; 
да якога народы прыдуць. Толью пр> 
гакіх умовах наша лігаратура ня стр: I 
ціць пэрспэктываў, не заблудзіць ў тро 
соснах, а будзе правільна намячаць I 
вырашаць тыя вялізныя падзеі якія  ̂ j 
раз адбываюцца.

Гэ га ум она неабходна. І ўсе nit 
меньнікі ў розныя гістарычныя эпохі а 
малёўвалі жыцьцё ня толькі сёнешвя 
дню, але і будучыні, так як яна if; 
гірадстаўлялася. Наша літаратура у п 
тым сэнсе таксама павінна маляваць нс | 
хі гісторыі, па марксысцку вызначаючь ■ 
гэгу будучыню.

Вось чаго мы павінны дамагацціаД 
сучаснай літаратуры, якія задачы пав}' 
ней ставіць перад сабою і „Маладняг

Беларуская літаратура * вельмі выі 
расла; мы ма«м ужо цэлы шэраг такп 
твораў, якімі мы маем права ганарыі№ 
нашы многія пісьменьнікі, як напрыкла; 
Янка Купала, Якуб Колас, Цішка Гарт ■ 
ны, Міхась Чарот, Дубоўка і шэра j 
інпіых, видом ы ужо ня толькі ў межі’І  
Савецкай Беларусь але і далёка па-за | 
межамі. Нельга, аднак, не адзначыш 
што беларуская літаратура мае яшч І 
шмат недахватаў. Выпраўляць гэтыя«е 
дахваты, накіроўваць літаратуру напрг 
вільны шлях задача крытыкі.

На жаль, мы да гэтага часу янь 
ня маем у нашай літаратуры досыш 
шырокай крытыкі, якая, напрыклаі 
ёсьць хоць-бы ў расійскай літаратур* 
Таму задачай „Маладняка“ зьяуляециа 
выхоўваць ня толькі пісьменьнікаў i по 
этаў, але і добрых марксыстых-крыты 
каў, якія-б крытыкуючы нашу літара 
туру, тым самым даппмагалі-б яе далеР 
шаму разьвіцьцю. Адсутнасьць крыты» 
ў літаратуры зьяўляецца вялікім недаі



ватам у нашай працы. Я ни маю, зра- 
[ зумела, на ўвазе крытыку выключна 
| дзеля крыты id: я кажу аб дзелавой по- 

літычнай і мастацкай крытыцы таго ці 
іншага твору, якая дапамагае мастаку 
яапраўляць свае недахваты, удасканаль- 
вацца, адшліфоўваць свой сьветагляд. 
Такая крытыка надзвычайна важна, аса- 
бліва для маладой літаратуры, якой 
зьяўляецца беларуская літаратура.

Пры ўсім значэньні „Маладняка“ 
для беларускай пролетарскай культуры, 
партыя і савецкая ўлада ня лічаць і ня 
могуць лічыць трупу маладнякоўцау як- 
бы нейкай манапольнай групай у галіне 
літаратурнай творчасьці, Мы лічым, гите 
для жыцьци і разьвіцьця „Мяладняка* 
трэба стварыць самыя лепшыя ўмовы, 
выкарыстоўваючы адначасна і ўсіх па- 
дарожнікаў, якія ў літаратуры ідуць з 
рабочай клясай. Гэтыя падарожнікі при
вески вялікую карысьць рабочим і ся- 
лянам у м нулым; яны прынясуць ня 
меншую карысьць і ў далейшым. Пар- 
ля і савецкая ўлада ня могуць адмаў- 
ляцца ўплываць на гэтых падарожнікаў, 
а наддвпрот, павінны імкнуцца да таго, 
каб яны не адсталі ад жыцьця і разь- 
віцьця, ад ідэй і думкі рабочай клясы 
нашага краюі пролетарыяту ўсяго сьвету.

Мы ў поўнай меры ацэньваем вя- 
лікія заслўгі Янкі Купалы. Якуба Коласа; 
мы поўнасьцю ўлічваем і цэнім іх зна- 
чэньне ў літаратуры. Мы цэнім гэтых 
кулыурнікаў, якія стварылі многае, мно- 
гае твораць і шмат яшчз павінны стварыць 
у далейшым дзеля абагачэньня нашай лі- 
таратуры на карысьць рабочай клясы і 
сялянства. Няправільна было-б думаць, 
што савецкая ўлада, падтрымліваючы ма- 
ладнякоўцаў, адхіляе гэтых дараrix куль
турных працаўнікоў. Сваімі адносінамі 
да розных труп пісьменьнікаў і паасоб- 
ных адзінак, мы даказалі, што рабочая 
кляса цэніць і падтрымлівае ўсіх тых, 
хто сваёй працзй дапамагае рэволюцыі.

Лігаратура—адзін з найважнейшых 
элемэнтаў у жыцьці грамады. Буржуа- 
зія, раней абсолютизм, яшчэ раней фэў- 
далізм і г. д.— заўсёды дапамагала разь- 
віцьцю літарагуры (якая ў сваю чаргу 
дапамагала ўзмацненьню данага ладу і 
служыла пануючай клясе). Само сабою 
^разумела, што цяпер рабочая кляса мае 
ўсе падставы і права для таго, каб сваю 
літаратуру, у прыватнасьці, вялікую тру
пу „Мгладняк*, паставіць у найбольш

спрыяючия для яе разьвіцьця ўмовы. 
Дзеля гэтага мы павінны абкружаць 
нашых пісьменьнікау таварыскай атмос- 
фэрай, звальняць іх ад усякіх іншых 
абавязкаў, даць магчымасьць нашим са- 
мародкам папоўніць свае веды. Як ня 
можа выйсый добры інжынэр, вучоны, 
профэсар без таго, каб ён на час вучобы 
ня быў звольнен ад усякай іншай 
працы, так ня можа быць добрага пісь- 
меньніка (профэсара мастацкага слова), 
калі ён павінен будзе свой час і энэргію 
аддаваць якой небудзь іншіай працы.

Ллё ў гой жа час ясна, што рост 
пролетарскага мастацтва, літаратуры ра
бочие клясы, павінен быць забясьпечаны 
ня толькі нашим моральным і матар'яль- 
ным падтрыманьнем, але, галоўным чи
нам, надтрыманьнем росту паасобных 
таварышоў.

Адкуль-жа павінен будзе чэрпаць 
сюжэты для сваіх гвораў пролетарскі 
пісьменьнік з нізоў: з заводу, вёскі, мястэч- 
ка. Таму, нашы пісьменьнікі, каб не 
адарвацца ад рабочий клясы і сялянства, 
павінны часьцей зварачацца да мае. Я 
асабіста лічу, што та я сувязь, якая была 
дагэтуль, зьяўляецца нявыстарчаючай: 
дзеля таго, каб пролетарски поэта, ма
стак адбіваў бы ў кожны даны момант 
поўнасьцю настроі масы, ён павінен 
практыкаваць частыя выезды ў вёску, 
мястэчка, на фабрику, ён павінен ванд- 
раваць, хадзіць пехатою па вёсках, вы- 
вучаць настроі працоуных, вывучаць, чым 
жыве, аб чым думае сёньня рабочы і 
селянін.

Я-б лічыў правільным, калі-б кожны 
маладняковец, напісаўшы той ці іншы 
твор, раней чым занесьці ў выдавецтва. 
у часопісь, прачытаў бы яго таму пла
сту, аб якім піша,—рабочаму, комса- 
мольцу, рабогніцам, селяніну, сялянцы. 
Калі ён піша аб жыцьці капіталістыч- 
нага грамадзтва, аб жыцьці дробнай 
буржуазіі, ён таксама павінен прачытаць 
сваё апавяданьне перад рабочай, або ся- 
лянскай аўдыторыяй. якая-б сваімі адно- 
сінамі да твору, дала-б яму адпаведную 
ацэнку.

Капіталістычная прэса кажа, што 
нашы пісьменьнікі пішуць па заказу 
Тэта, зразумела, няпраўда. Мы адрозь- 
ніваемся ад буржуазией дзяржавы тым, 
што даём пісьменьніку, кулыурнжу. 
поэту поўную волю, бозусім натуральна, 
што рабочая кляса будзе выдараць гое,



што ў яе інтарэсах. 3 свайго боку мы 
па адрасу буржуазных пісьменьнікаў мо- 
жам сказаць, што яны пішуць аб жыць- 
ці ў кагііталістых краёх, незаўважваючы 
тых супярэчнасьцяй, беднасьці, прыгне- 
чаньня рабочай клясы і сялянства, якія 
маюць месца ў гэтых краёх.

Мае шчырае пажаданьне, каб ма- 
ладнякоўцы разьніваліся, мацнелі як па 
колькасьці, так і па якасьці сваей пра- 
цы, і гэтым усё.больш і больш пашы- 
ралі шлях беларускай літаратуры; гэтым 
яны будуць знаёміць іншыя нацыяналь-

насьці і народы Савецкага Саюзуірі 
бочую клясу іншых краёў з жыцьца 
бытам, працай і барацьбой, якуювя^ 
рабочыя і сяляне Савецкай 'Беларусь

Няхай маладнякоўцы. канчаючыса 
культурную і тэхнічную падрыхтоу̂  
будуць гатовы да той вялікай пращ 
барацьбы ў літаратуры, якая стаіць» 
рад намі, да якой іх заклікала рабое. 
кляса.

Няхай яны будуць сапраўдныйін̂  
казьнікамі рабочай клясы ў літаратурі

С. Шушкет

Падслухай шум вясёлае вясны...
Падслухай шум вясёлае вясны, 
Падслухай радасьць кожнай жыцьця-

хвалі

І ты забудзешся пра жоўты суму пыл, 
Які дарогу радасьці запляміў.

Падслухай песьню, што ліецца ў шыр, 
Паводкаю юнацтва нясутрымнай

І ты убачыш, што зярністы шэры жвір 
Табе жарствою здаўся цьмяна дымнай.

І як развее шумны вецер дым.
Ён стане чорназёмам плёнавітым

І ты, калі ня ўбачыш—жабраком
сьляпым,

Бы торбай, сумам пойдзеш апавіты.

I ашукае, як яго лайдак ліхі,
Цябе твой лёс: дасьць камень заміж

хлеба.

І ты адмераеш сьлядамі ўсе шляхі, 
Якіх для ног тваіх ня трэба ведаць.

Падслухай шум вясёлае вясны, 
Падслухай сэрца стук абшараў шэрьп

І ты ня будзеш, бы ў восень жоўгы ліст, 
Пад шум васеньні ціха падаць з дрэва.

Там дзе межи 
Поля рнжуць,
На цалосках,
Д зе кялосься

Нагінаюць стан свой кволы 
Д а яамлі;

На палетку,
Дее улетку 
Плача песьпя 
Ў  падняйесьсі,

Ш алясьціць д зе  сери
сталёвы 

У жняц

Дее сасонкі.
Шумам звонкім 
Н а курганьнях.
Ад сыйтаньнн

* * *

АЛуджаюпъ ў  сэрцы
радасьпь, 

Часам сум:

t  дзе жаўрык 
Песьні шгіярыць,
Ў  сініх д а ія х  
Паміж хмарак,

Д зе ліецца сонпа палкасьць 
—Тем вясну

М аладосьці 
Ў  сэрцы госкяў... '
КуПак ш яасьця 
t  ыяшяаі'ьця

He адэін. там выпіў раз я...
Вось затым

•-Звонка сёньня 
Радасьць звоніць.
Во на гонях

Маіх родных
Ш эры яыроіс пакп.іі г»еьв« 

З&латы

ІІромень сояца 
У наконца 
НІ8КЯЙ хаты,
Цёмнай хаты 

Заглянуў, жыцьцё пяврая} 
t яно

Ш уыназвонна,
Неўгамовна.
Бы ііаводкаіі 
Борздаходкаіі,

3 -за  старых, іржавых
«Р»'

Пацякло...



З І

Я ведаю,
што хутка першы сьнег 
убеліць той палац, 
дзе распрануліся прыгожыя бярозы 
і возера,
дзе я на чоўні ехаў, 
зіма сярдзітая 
надоўга замарозіць.

Мне дзіўна так, 
чаму люблю зіму я, 
чаму люблю
сыпучы гьнег—пуховую пасьцель...
О, Край вясны,
дзе я цяпер зімую,—
узімку тут
расьце ўсё і цьвіце.

Калі гляджу на лес, 
што пяхмурнеў і шэпча 
ад сьцюжы зімніх дзбн 
і сьнежнай завірухі,- 
здаецца мудрае

М. Чарот.

м а
сабраць ён хоча веча...
І хоча ён, 
каб дум яго
ніхто ня знаў і не падслухаў.

Калі я поглядам 
прастор акіну сьнежны, 
каб разгадаць 
аб чым сьвішча вецер,— 
дык чую я
сьпеў сумны Белавежы, 
як галасна
там стогнуць, плачуць дзеці... 

О, там зіма!
Там і вясной сьцюдзёнэ, 
ўсе скованы, як рэчкі лёдам... 
Вясеньняй восені 
чакаюць там штод ённа...
Жыцьцё бяжыць— 
зьнікае год за годам.

О. там зіуа!
Дні не красуюць маем, 
там край украсілі 
шыпшына і бы ьнёг...
І толькі гола ну 
лес цёмны ўздымае, 
галосіць воўкам там 
пустэльні Доікай лог.

О, цёмны лес, 
о. лог палі-даліны, 
прасторы зьлітыя 
крырёю чорных дзён!
Ваш горды кліч 
ніколі не загіне,— 
ён родзіць вам 
прыгоисае жыцьцё!..

Я ведаю,
ваш кліч нясецца рэхай, 
што дзёнь, то новая 
расьце ў лясох лагроза, - 
таму жыпу 
жыву ўсягды ўцехай: 
бунтарскае крыві — 
нішто не замарозіць!

30/XI- 1926 г.



Уладзімер Хадыка

Пуціна срэбная, сінь бору мудрая,
Пуціна срэбиая, сінь бору мудрая; 
Краіна дзіўная, золатакудрая.

j кроплі булькалі мотывы новыя 
! раньне песьцілі гаі кляновыя.

У крушнях гінула, журбой спавітая- 
Жыцьцё нявольніцы кляла сярдзітае.

Прасторы зыбалісь нязнаным шолаіш 
А золь мяцежмая пісала полымем,—

А парась ціхую віхалі звонамі 
I буры водгалас і сны чырвоныя...

Каб зграя чорная не гайдамачьш... 
Старонка любая, ты аджабрачыла!

Знаніла вёснамі паустанцкім бродам гаць: І песьні моцныя і думы мудрыя, 
—Гэй, восень хмурая, даволі збродаваць! Краіна дзіўная, золатакудрая—

І ветры гойсалі, і ночы кракалі, 
I неба рвалася, і хвоі плакалі...

Настольнік выткала Сярпу і Молату... 
Тут жыпьцё вольнае, тут людзі волаты

Па вясновым торам
1 іа вясновым торам 
Травянеюць гоні. 
Новым пераборам 
Вецер у шыбу звоніць.

Шалам векавіты 
Ходзіць па дарозе. 
Чмарыя ракіты 
Моляцца бярозе.

Зелені гутаньне, 
Карагоды кветак 
Як вясны каханьне, 
Сэрца вабяць гэтак.

Сьветлыя спадзеі 
Сласна туляць грудзі,

Межы — ліхадзеі 
Больш не напракудзяць.

Думкі рагазою 
Не зьбягуці, к бур'я ну 
Сябраваць з  лазою 
У верасень ня стану.

Буду там, дзе звоніць 
Золак раніцовы,
Дзе сыіяваюць гоні 
Пераборам новым.

А калі з віціны 
Ў вечнае схіснуся -  
Сэрца м не за пну 
У песьнях Беларусь

БыкоўЫ

Д н і
Інклівяць дчі напорнаю пагоняй, 
заф рбаваныя ў чароўныя страі 
і кожны дзень нясе свгёй зары 

прадоньне
таыу I радасьцю нязнанею гарыць.

А мо'туга нясе нам новы дзень; 
б» радасьць і туга аднэй сту- 

паюць сьцежкяй—

абедзьве кволыя, як хввлі на
вадэе,

як ноч вясновая з хмяябваю
ўсьмешкай. 

Імкпіваць дн!—спалохнныя кокі. 
мільгаюць бяз сьледв і радасьці

1 сум.
і сеюць райіцай на с?н!я загоны 
туманна белую пр&зрыстую расу.



1. Дубок.

Да вольнага жыцьця
(Сымболічны вобраз жыцьця сялян Заходняй Беларусі)

Іуляў па лесе жартаўнік вецер, пе- 
ралятаў з вярхоўкі аднаго дрэва волата 
на другое, дакаціўся ён да нізкарослага 
хмызьняку і потым выляцеў на шырокі 
прастор шырокага поля.

Вольна яму тут гуляць на шырокім 
лрасторы.

Перабягаў вецер з аднаго палетку 
на другі, дабег і да жытняга палетку, 
усхваляваў сьпелыя каласкі, закланяліся 
яны, закалыхаліся аж да маткі зямлі, 
што аж люба было глядзець.

І толькі ён хацеў перайсьці на ши
рока сенажаці, каб пазабаўляцца з роз
ным! зялінкамі і красачкамі, як убачыў 
у канцы жытняга палетку дзяўчынку, 
якая сьпелае жытцо жала і ціха, ціха 
песьні пяяла.

Спыніўся вольны вецер, змоўк і 
прытаіўся за быльнікавымі межамі, каб 
даведацца, аб чым пяе дзяўчынка.

А пела яна песьні смутныя, нуд- 
ныя, маркотныя аб сваёй беднай ста- 
ронцы, дзе так працоўным кепска жы 
вецца, дзе так моцна стогне народ пад 
прыгонам паноў, дзе штодзённыя гвалты. 
енкі, сьлёзы бедакоў, дзе рабуюцца і 
садзяцца за краты людзі, дзе ўміраюць 
ад катаваньня і мук, дзе ггяма ясных 
сьветлых дзён і сьлезы з яе вачэй сы- 
паліся на зямлю і губляліся сярод гу
стого іржышча.

Доўга дзяўчынка жала, плакала, 
пяяла. Нарэшце спыніла песьні, спыніла 
працу, зірнула на пякучае сонейка і за
тукала.

— Сонейка яснае, пякучае! Пашка- 
дуй мяне круглай сірацінкі. Спалі мяне 
тут ля роднай. ніўкі.

Ці ты вольны вецер узварухніся! 
Нагані цёмных хмарак, хай палыоцьяны 
дажджамі, хай зьнясуць мяне рышткам

Мітынг^у^вёсцы.



ў вольную краіну, мяне сірату дзяўчыну, 
бо далей жыць мне ня трэба...

Дзяўчынка падняла серп і ха цела 
зрабіць сама сабе самагубства.

Узварухнуўся ведер вольны, выска- 
чыу з-за межаў, загукау, Зашумеу, за- 
сьвістаў. .

Спалохалася дзяучынка, выпаўсерп 
з рукі і яна павалілася на зямлю, згу- 
біўшы прытомнасьць.

Узьнялася бура, засланіла небацём- 
нымі хмарамі, затрашчаў, загаманіў ло- 
лат лес...

I бачыць яна ўва сьне, быццам яе 
родны брат Міхалка абняў, у вусны па- 
цалаваў і сказаў.

— Сястрыца! Ня плач, ачныся, ня 
сумуй, я іду да цябе, помету катам нясу 
за айда і матку, якіх ужо няма на сьве- 
це у турме загінулі і нас з табой d  
ротак пакінулі.

Калі вечар настаие, ідзі у гай, 6я 
розавы лясочак, дзе будзе чакаць цябе 
твой брат Міхалёчак.

Пацалаваў Міхалка сястру родную 
зноў і яна адчыніла свае вочы.

— Міхалка!.. Браток!.. Родненькі!.. 
Ты быў тут. Ты цалаваў мяне, бо я‘шчэ 
адчуваю твой пацалунак на маіх вуснах, 
які гарыць праменьчыкам яскрапага 
сонца.

Між тым вялізарная навальніца 
агарнула ирыроду. Усё хілае і слабае 
гінула, усс канчала свае жыцьцё,

Вецер сярдзіта шумеў, насіуся. як 
шалёны, бліскала малатка, грымеу гром, 
ад якога зямля дрыжэла, калацілася.

Сум агарнуу дзяўчыну. Яна пад

няла серп, зірнула на недажаты na.it 
так'і нашла ў зялёны гай.

Але пось прашла павальнща, № 
нейка заінло і бледный цені ляглі к 
зямлі.

Вецер заціх, толькі гай яшчэ ш- 
хутка гаманіў, ды водблеск пажару ба 
чан быў. То гарэлі ўладарскія маёетк 
запаленыя кучкаю пакрыўджаных сялян

Спалохалася дзяўчына, прытуліліс 
яна да волата дуба і задумёная аб и- 
ражытым сьне, сядзела нярухома.

Толькі горкія сьлёзы ліліся з вачэй 
і думала яна, колькі ўжо ня спала начй 
колькі прышлося цярпець і калі прыд 
гэтаму гору канец...

— Сястрыца родная! Ці знайд> я 
цнбе?*—пачула яна голас.

-  Міхалка! Родны братка!—гук 
пула яна і больш нічога ня помніла.

Калі яна ачнулася, дык убачыла 
піто хтосьці нясе яе, як малое дзіцё.

То быў, сапраўды, брат Міхалка
Разам з ім ішло яшчэ дзьве жан 

чыны і тры мужчыны, уцекачы зтурна) 
з-за жалезных крат.

Іііілі яны з Заходу на Ўсход, дзс 
людзям так вольна жывецца, дзе нямл 
ворагаў паноў, дзе ўсе браты і сёстрк, 
дзе ўсе самі будуюць сваё шчасьце. сва 
вольнае жыцьцё.

Тры ночы яны ішлі лясамі, нет 
рамі-балатамі, на чацьвёртую ‘шчэ дз 
раньняй зары перашлі мяжуі былі і гірк 
пагранічнай чырвонай варце.

I думкі былі ў іх аб роднай ста- 
ронцы, залітай сьлязьмі і кроуюад при
гону вяльможных паноў.

Песка Сяргеевічы

Пры гасьцінцы
Пры гасьцінцьі хіл<ліся вербы, 
ьаjh вербвў спатканьне было.
Дарагая мая. ты павер мне 
не забуду ира ваша еяло.

ГЬць гадочкаў прішло з таго часу, 
загаіліся раны даўно, 
апе помню спатканьне я наша 
не забуду Школ! яго,

Васіль Вітко

хіліліся вербы
Нават імя тваё невядома 
і ніхто мне ня можа сказаць, 
але люба ты мне, як нікому, 
як сястра і як родная мсйі.

Пры гасьцінцы хіліліся вербы, 
каля вербау спатканьне было, 
дарагая мая ты павер мне, 
не забуду пра ваша еяло.



А. Якімовіч

I .  ,ц  ы  к  л  ю мХвалі і скалы

Дываны сузор'яу анранулі горы,
Патанулі ў хмарах дальнія краі...
Толькі злосна й глуха б‘е аб скалы’морп, 
Быццам хоча раны скалаў загаіць...

І удар за ударам гаварлівых хваляў 
У прастор бязродны крыўды

шлюць і енк... 
Нібы плача моря, што яго скавалі 
У глухім бяздоньні з камяністых

сьцен.
Яго сьлёзы пенай на грудзёх зялёных 
Буйна расплыліся, як вясновы цьвет.
I гараць, струменяць срэбныя загоны 
І дрыжаць ад грозных ветравых завей.

Я стаю між стромкіх, стройных
кіпарысау,

Што схілілі кудры да падолу гор. 
Мне здаецца мора праглыне карнізы, 
Диваном што ўслалі хараства

прастор!
* **

Бязьмежжа ў жаданьнях агнямі гарыць, 
Ліюцца жаданьні адно за адным... 
Бяздонная радасьць вячэрняй зары 
Мігнецца прад сонцам, як горасны дым.
У мэрах шчасьлівых чакаў я пары— 
Спаткаць неразгадны ў таемнасьці Крым... 
Ды мары збыліся!..
Жаданьні прайшлі!..
— Даруйце, любімыя кветкі зямлі!

Зьбягае у цемень з агнямі заліў; 
Пазьніклі дубравы ўзьбярэжных далін 
І скалы са сьцёжкамі пудкіх сяліб.
Адна толькі даль прад вачыма імгліць... 
Жнівень. 1926 і

А. Лясны

Вечар у горадзе
Вечар...
Змрок павольна расьцілае па зямлі 

сваю цьмяную тканіну.
Ён ахутвае ў яе будункі, сады, стро- 

іць з іх нейкія мары.
Усё ў прыродзе сьціхае. Яна зьбі- 

раецца паказаць іншую карціну, вечна 
адную, і вечна новую, часам тмурную,

») Апрывак з апавяданьня

часам вясёлую, а заўжды цікавую, заўж- 
ды прыгожую, заўжды жывую.

Сыііхае горад... •
Ня чутно ўжо таго бразгатаньня на 

вуліцах. Адное сэрца яго—рынак—змоўк- 
ла, цяпер б‘ецца другое, б‘ецца лут
ка, моцна, трапыхаецца нібы зьвер у 
клетцы, вылівае далёка ў паветры свае 
тарахценьне, пасылае па драцяным жи
лам нейкую сілу ва ўсе куткі гораду і 
ёп міргае вачімі сваіх яакон..



За горадам, дзе канчаюцца сады і 
дамы, дзе вее пах палёў і лугавых кве- 
так, чарнеюць страшлівыя абрысы ней- 
кага нязвычайнага дзівоснага будынку. 
Тэта стары кляштар. Ён адзінока стаіць 
тамака на ўзгорку, як сьведка мінулага. 
Звон бомкае глуха і жудасна ў яго пу
стых, пашарэлых ад часу мурох— а ва- 
кол, разьліваючы прыемны арамат ад 
белага цьвету, раскінуўся вялікі сад. У 
ім ня сьціхае ні днем ні ўвечары звонкі 
вясёлы гоман і рогат хлапцоў з школы 
сялянскай моладзі.

Пад абрывістым ўзгоркам срабры- 
стаю стужкай ліецца рака. Старыя вер- 
балозіны пахіліліся да самае вады і аб 
нечым шапочуць. На ўзгорку над ракою 
могілкі, дзярэўі, кусты... На разваліў- 
шыхся помніках вабяць вока чырвоныя 
краскі, тут-жа на траве пасуцца каровы.

Зузгорку далёка відаць другі ка- 
нец гораду, і зноў сады і дамы, паўз 
рэчку сьцелецца зялёная коўдра сенажа- 
цяй, а зірнеш у другі бок—вынікаюць 
абрысы гарадзкіх будынкаў, мігцяць 
агні.

— А прыгожа зднаўляенца ваш го- 
рад, раней-жа, здзцца і электрычнасьці 
ня было.

— А Дом Культуры бачыў? Вялікі 
чырвсны будынак, весь дге тыя аіні..

Новы, нядаўна адбудаваны Дом 
Культуры гсрда і шумліва сьвяціўся сот
ням! электрычных лямпачак. Яны пры
гожа мііцелі ў вячзрняй цішы.

— Сапраўды, як прыгсжа!—сказаў 
Сяргзй лхсбуючыся чароўньім выглядам.

— Гзта-ж вайпрыгажз?шае месца 
ва ўсім горадзе. Сядай, братка, на гэтым 
камені!

Яны селі і 'павялі нейку доўгую га- 
монку...

Прырода ўсё больш разгортавала
сваё хараство.

На небе зьявіліся зоркі. Іхнія вод- 
блескі падалі на ваду і, нібы залатыя кі- 
лішкі, танулі ў хвалях ракі. ,

У далі выстуквала рытмы электро- 
станныя... Мішелі агні...

Недзе ў садку салавей выводзіў 
сваю мэледьчную песьвю.

Легкі ветрык сарамліва церабіў га- 
лінкі і лісьце кустоў.

3-за гораду выходзіў у сваё начное 
падарожжа месяц і серабрыў верхавіны 

дрэў і муры.

Ціха пераліваючыся зьвінелі га% 
маладых сяброў.

— Як-жа прыгожа, зірні на ран
— О, каб і людзкое жыцьцё сті{ 

такім прыгожым, як тэта прырода.’
— А ведаеш, братка, вось цяпер 

хацеў-бы зрабіцца поэтам...
Ціха, слухай, нехта гамоніць...
Хлапцы раптам змоўклі, сталі арк 

слухоўвацца
Недзе блізка чулася гутарка. Пачі 

лася ціхае бульканьне вады, і праз некаль 
кі хвілін між рачных аганькоў вывй 
доўгі чорны абрыс—плыла лодка.

На краёх яе відаць было дм 
людзкія постаці. Яны гаманілі так прк- 
гожа-таемна, як гамоніць лёганькі ве- 
рык у полі з калосьсямі, ці з краска» 
ў садзе.

Мерна апускалася вясло. Ракабраі 
джала нешта нікому невядомае і лодн 
як яейкая дзіўная здань павольна плыл 
па люстранай вадзе.

Хлапцы зачарованыя гэтым зьяв.*- 
шчам спынілі гутарку і ўпіліся вачых:
Ў раку.

— Зірні, там Міхась... на беразе. 
гэта ён!— пачуўся голас зьнізу.

— Здароў!..
— А! вось і яны! добры вечар! вьі 

ходзьце сюды!
— Які харошы вечар! гдаеццаяшчз 

ня было такога ніводнага— сказала дзяў* 
чына выходзячы з лодкі.— Ён проста за 
хапіў нас сваім хараством.

— Праўда, вечар надзвычайна ха
рошы—згадзіўся У.іхась,—А весь, мой та- 
варыш Сяргей, будзьце знаёмы!

Ялы прывіталіся.
Некалькі хвілін вясёлы гоман гучэу 

над ракою, адгукаўся ў яе хвалях і зьві- 
каў недзе ў Еячзрнім змрску...

— Ведаешь, Міхась, сёньня ў Доме 
Культуры л.таратурны вечар і здаешіа 
концэрт.

— Дык сходзім!
— Дсбра, хадзем!
Ізноў загаманілі вёслы і лодка оа 

плыла па вадзе між яе залатых аганькоў
Праз некалькі хвілін усе трое хлап 

цоў і дзяўчына падыходзілі к Дсму Нуль 
туры.

3 адчыненых дзьвярэй яго выліва- 
ліся на вуліцу яркія праменьні электрьч- 
насьці і шумлівы гоман людзей.

Сябры ўЕгшлі туды і патанулі ) 
людзкой грамадзе. 

г м



Сымон Маскарас

К А Л Ы X А Н К А*1
Шляхам ідзе грамада, ледзь-ледзь нагамі валоча,
Сьпераду, ззаду штыхі,- уцячы ніхто не здалее,
Кожны крок—звон ланцугоў па лесе рэхам нясецца.
А час ад часу з грудзей зрываециа стогн катаваных...
Сьпераду, ззаду ш ты хі------------

Сьпі, сыночак, мой маленькі!
люлі люленькі! 

сьпі спакойна, мой мліенькі! 
люленькі-люлі!

У начы прыйшлі, збудзілі, 
бацьку павялі,

Растрасьлі ўсе, перарылі... 
люленькі-люлі!

Хутка ўжо будзе сьвітаць, на небасхіле ужо золак,
Хмары начы ўжо лятуць, усе сьвятлей ды сьвятлее,
Сьвежы падуў вецярок, абвеяў змучаных твары,
Людзі глядзяць на У сход, дзе сонца ўжо зіхацее.
Неба пакрылась крывёй,—зямля крыві мае годзі.
Кожны загон у крыві, усё навокал крывава,
Сьлёзы з крывёй залілі зямельку ўсю, напаілі,—
Чорт у балоце сядзіць, з людзкога гора рагоча...
Людзі глядзяць на Ўсход-------—

* Сьпі, сыночак, люлі-люлі!
годзі сьлёзы ліць, ( •

Дай няшчасьненкай матулі 
раз бяду забыць.

Ты радзіўся у няволі, 
ў путах на нагах,

Кавалбм будзь лепшай долі
ворагам на страх. ^

Загрухацелі замкі, за кратамі ўсіх зачынілі,
Дзень за днём нудна плыве моў каплі дожджу ў восень,
Родная вёска здалёк тугой душу агартае,
Колькі яшчэ тут сядзець—ніхто ня ведае гэта...
Дзень за днём нудна плыве — -  —

Годзі стогнаў, плакаць годзі, 
годзі сьлезы ліць,

Бо у кожнай злой прыгодзе 
трэба дужым быць.

Вацька твой цяпер ў вастрозе 
у сырым сядзіць,

І аб волі, і аб долі
сны свае там сьніць.

Урэшце лрышоў дзень суда:— „bandytdw s^dzicdziSbgdsfe*...
Кожны сьпяшыць апрануць сваю чысьцейшую сьвітку...
Хай ўжо нейкі канец, няхай хутчэй ужо будзе,

*) Тэты верш атрыманы з Заходняй Беларусі, дзе яшчэ пануе панскі уціск нал працоўвымі 
Аб гэтым уцкку яскраэа сьведчаиь сумныя мотивы ў гэтым вершу.



.....  Ч Ы Р ВО Н Ы С ЕЙ Б I Т шшшшшшшшш

Сіл ужо болей няма чакаць даўжэй свайго лесу...
Хай ужо нейкі канец-----------

У начы прыйшлі, збудзілі, 
ў поле павялі,

Стрэльбы дружна пахілілі... 
люленькі-люлі!..

Бацька твой здалёк ад хаты 
сьпіць ўжо вечным сном,

Роднаго свайго сыночка 
не пабачыць ён.

Дык, сынок, расьці вялікі, 
крыўды, зьдзек цярпі,

Час заплаты недалёкі,—' 
люленькі-люлі!..

Сьпі, сыночак мой маленькі, 
люлі-люленькі!

Сьпі спакойна, мой міленькі, 
люленькі-люлі!

Казлоўскі Вінцусь

Дзесьці там, над ракой за палянкай. 
Слухаў песьні я сівых бяроз.
Адгадай, маладая цыганка,
Што я сэрцам ў гадох перанёс! 
Дзесьці там, над "ракой за палянкай.

Адгадай, маладая цыганка,
Што мне ў сьвеце за ўсё даражэй! 
Ці-ж па мне закігікала чайка?
Ці-ж па мне мой буланы іржэ? 
Адгадай, маладая цыганка! 

v
Гаварыла калісьці ты мне,
Што забуду сваю старану.
Толькі клён ля пахілых сяней 
3 мілым звонам лісьця ўпамяну 
Гаварыла калісьці ты мне.

Дарагая, ня збудзецца тое.
Я паверыць табе не магу.
А жыцьцё-ж расьцьвіло залатое.
А гады ўсё бягуць і бягуць. 
Дарагая, ня збудзецца тое!

Выйду-выйду я часам на ганак 
Чую мілую песьню дзяўчат...
Ня сумуй сінявокая Ганя!

л-

Ня прыду да цябе, выбачай! 
Выйду-выйду я толькі на ганак.

Надыйдзі, раскажу пра чужыну. 
Пра матулю тваю раскажу.
Ад чаго сваю вёску пакінуў,
І чаму я па ёй так тужу. 
Ппдыйдзі, раскажу пра чужыну.

І стаіць у задум‘і рабіна, 
Заплятаецца пальцамі ў сінь .. 
Толькі падае, падае іней,
Ды шушукаюць сонна лясы.
І стаіць у задум'і рабіна.

Усё заціхла, замоўкла наўкола 
І палі загубіліся сном.
Пасівелыя сумныя сёлы 
Забыцьця завіваюць вянок.
Ўсё заціхла, замоўкла наўкола.

Дзесьці там, над ракой, за палянкай 
Разлажылі цыгане агні.
I пяе маладая цыганка:
„Палюбіла я вёску, звон ніу 
Дзесьці там. за ракой, за палянкай"...



Іл. Ьарашка

3 цыклю „Замак на возеры“,
(Паданьне).

Прыслухайцесн да шопату лісьця ад- 
вечных дубоў-долатаў, што вецьцямі 
сваймі засланілі ад чалавечага ьока праз- 
рыстыя ціхія воды возера,—і вы пачуеце 
шапаценьне аб далёкай мінуўшчыне...

Прыслухайцеся да шэлесту стромкага 
чароту, што кола зялёнае сабой утварае 
вакол люстраной паверхні возера,—і вы 
пачуеце з глыбіні яго грудзей ціха-ціха, 
ледзь чутны, але затое праўдзівы, сьпеў 
сівой мінуўшчыне калыханку... I не гта- 
лохайцеся, калі калыханка нэвее на вас 
сум, бо заўсёды так, за сумам надыхо- 
дзіць і радасьць!..

Ідзіце далей. Станьце тварам да гуль- 
лівага ў асьляпляючых праменьнях сонца, 
і бліскучага мільёнамі дыямантаў во
зера... Углядайцеся ў чырвона-залаці- 
стыя сэрцавінкі белых водных лі- 
лей, што так шчодра парассыпаны па- 
цад зыблістай гладзьдзю возера,—і яны 
пакажуць вам сваю самабытную пры- 
гожасьць...

Углядайцеся ў шэрыя руты  гам ста- 
рога замку, што вырас як-бы з вады,

пасярод возера -і у вас зьявіцца патрэба, 
каб хто-небудзь падказаў штосьці ро- 
зуму вашаму. каб хто-небудзь задаволіў 
узбуджаныя нямою веліччу прыроды па- 
чуцьці вашы...

І ідзіце тады да старэнькай бабулі 
бабцы лясьніковай. Твар і рукі яе—гэти 
пажоўклае лісьце адвечнага дубу ў во
семь... Хустка прыкрывае дзесяць—сто 
нітачак шэрага, шэрага, павуціньня... Го- 
ласу не чакайце, бо яго няма... Магільнае 
шамканьне ледзь-ледзь мутно з чахлых, 
з сохлых грудзей...

І дарэмны будуць вашыя стараньні. 
калі вы адразу распачнеце гутарку пра 
возера. пра замак пытацца будзеце...

І толькі тады, калі вы зможаце зьвяр- 
нуць на сябе бабульчыну ўвагу, калі вы 
спачуваюча выслухзеце яе спрадвечнае 
гора і нуду, што-—бы камень прыдушыла 
згорбленую І бяз тэта га ад старасьці 
сьпіну, калі яна падышоўшы блізка-блі- 
зка да вас гляне ў вашыя вочы, сваймі 
сьлязьлівымі плакучымі вачыма раз, другі, 
трэці, толькі тады спытайце пра возера, 
спытайце пра замак...

— Не заўсёды чалавеку і ціхая казна 
патрэбна... так пачынае бабулька. Яевочы 
не глядзяць на вас, о не! Вочы яе ўпі- 
раюцца ў чорную пляму, што на падлозе, 
І гледзячы на яе, бабулька ўспамінае 
сівую мінуўшчыну замка, возера...

— Так... Некалі ў замку, на выспе 
што... жыў князь стары, суворы...

Паганы князь той быў... Стары быу 
сам—дзяцей ня меў, патомства-ж вечна 
дамагаўся...

У Князевым двары, бы краска, рась- 
цьвіла наймітка князя Гэлька. Прыгожая 
была... князь заўжды меціў на яе... Пры- 
шла пара, і І'элька ўзяла шлюб з Ігна- 
ляй. Ігналя парабкам у князя быў... І у 
той-жа дзень да князя Гэльцы трэ‘ было 
ісьці... Па праву першай ночы... Пай- 
шла... бо нельга-ж не пайсьці...

А як радзіўся сын, князь загадаў яе 
ў возера ўкінуць... вунь з вежы той... д?е



бедная пакутвала праз цэлы год, пад 
Князевым замком...

Ігналя ўцёк ад князя—у казакі...
А ў князя рос сынок... падобны ка- 

жуць быў да Гэлькі...
— Такі пачатак казкі...

*
*  *

— І рос князевіч малады... На князя 
старага ня быў падобен ён...

Кахаў князевіч мужыкоў, бо сэрца ма- 
церы-мужычкі ў грудзёх сваіх насіў... 
А больш за ўсіх кахаў ён Стэпу—дачку 
служанкі князевай Галены... ён з ёй гу- 
ляў і рос, усё разам у двух... Галена-ж, 
маці Стэпы, карміла малаком, з сваіх 
грудзей, князевіча малога Юр‘я — так 
зваць было яго...

** *
І вырас той князевіч Юры... Ад шчы 

рае душы кахаў ён Стэпу, кахала Стэпа 
і яго...

І час ирышоу... І трэ‘ было князевічу 
жаніцца, каб княэеў род свае патомства 
меў... Абручыны меў справіць князь 
стары з дачкой суседа—князя Радзівіла... 
Паклікаў Юрага к сабе, спытаў яго:

— Ці падабаецца табе, мой сын, Анэта? 
Габе ў жонкі я абраў яе!..

~  Не...
— Чаму-ж?
„Адказ таю вось быу:
— Айцец... кахаю Стэпу я... ня хочу я 

жаніцца на Анэце... пашто айцец жыць- 
цё мне губіш?..

— Такая воля князя і айца!.. узла- 
ваўся князь...

... Засумаваў князевіч Юры... Пра ўсё 
ён Стэпе расказаў—калі гушкалі хвалі 
возера іх човен...

А князь стары задумаўся над гэтым...
— Як можа быць, каб князеў сын, ка- 

хаў прыгонную сялянку... і быў такі ад- 
даны ёй...

— Не, гэтаму ня быць...
... А сам кахаў ён свайго сына... хоць 

Юры быў і сынам Гэлькі...
*

. * *

—Ты, слухай, верны вечна князю... ка- 
заў так князь стары свайму адданаму 
цівуну...

— Як Стэпа будзе спаць... схапі яе... 
глядзі, каб хто ня ўгледзіў... і ў вежу 
там тую... ну сам ты ведаеш якую... дзе

маці Юрага... ну Гэлька... укінь яе... за- у 
мкні... а ключ ты мне аддай адзін... 
другі—хай будзе ў цябе... што ноч те 
мусіш есьці ёй насіць... як і раней насіу 
ты Гэльцы...

— Загад твой выканаю я...
І ціш... і зьнік, як здань з вачэйу кмя 

цівун...
— Ха-ха!.. сьмяяўся стары князь , а 32 

Радзівілу сватам быць маім... Я Юрага 
жаню... а там як хоча ён... ці Стэпу, ц: 
Анэлю...

І плакау Юры князь... Ён днямі цэ 
лымі сядзеў у сваіх харомах, што вои
нам і на возера глядзелі... шукаючы у 
прасторах постаць Стэпы.

А Стэпа зьнікла... прапала Стэпа...
А з сю разам зьнік і сьмех у Юрага на 

вуснах, прапала радасьць і вясёласьць..

Сумна, on як сумпа ў  вежы...
Плача Стэпа, а плачу яе аніхто ня у'чуе 
... Hi вокан.. Hi сонна... ні сьвсту ..

*• » *
— Так кажаш ты. што Стэпы голас 

чула?!.
— С куль чуцен ён?..
— Вунь з вежы той...
— А-а!?.
— Ня быць таму, айцец... як сам жз 

даеш ты... памойму быць... адразу 
Стэпу скрасьці!..

♦* *
А ў замку цемень... ноч...
Ля вежавых дзьвярэй, бы цень, кня- 

зевіч Юры стаў...
Hi шораху... ні руху...
А ў замку цемень... ноч...
Куранты выбілі апоўнач...
— Бач, нехта крочыць...
— Ш-ш-ш...
— Але-ж і цемень... чуе Юры чыйсьш 

голас...
—- A-а... цівун...
Вось цівун ключ у шчэліну сувае... 

Шчолк-раз... шчолк-два...
— А-ах!..
...І нож праткнуу цівуна сьпшу..

р «г* ♦
— Сьмялей 1ДЗІ... ня бойся... то я з 

табою...—казаў так Стэпе Юры...



І йшлі...
— Ты над маёй апекай будзеш... у 

мине ты будзеш жыць... са мной...
1 йшлі ўсё ніжай, ніжай...
— Забітага цівуна я кіну ў вежу... і 

замкну...—гак разважаў з сабою Юры...
— Дзе-ж цела цівунова?
— Нідзе няма?..
— Няма?..
— Ня.ма...
— Прапала Стэпа... ня жыць і мне...
— Быць гэтаму..—прамільганула думка 

ў Юп‘я...
*

* *
Вяльможны князь... забіты я... ты 

бачыш сьлед з маёй крыві... выбач ты 
мне...

— А што?
— Паніч наш Юры... я кахаю... ён 

Стэпу вывеў з вежы... не ўсьцярог н... 
ты мне выбач...

— То праўда, цівун?..
Так. так, топраўда. пан мой князь... 

сканаў, як пёс, ля князя ног цівун идда- 
ны пану...

— Ах так?!, дабру ня быць... раз 
князя воля—то ўсім закон... і нават
сыну...

** *
— Ну, Стэна... родная... ачніся... ці 

чуеш голас мой... ня бойся... гэта-ж 
Юры...

— Што, ты са мной?
— Ізноў са мной?
— Ізноў!..
Яе ён спаць паклау у сваіх харомах, 

з сам на варце стаў...
І f  тую-ж ноч:
— Айцец, што робіш гы?..
— Айцец...

— Зьвязаць!.. такі загад быў бацькі- 
князя.

— Кідай у вакно... у вір... вось так...
— Пусьцеце!.. і Юры, вырпаўшыся з 

рук, з вакна за Стэпай кінуўся ў імгду... 
у вір... асеньняй цёмнай ноччу...

*

...А там ў высі, на вежы, зьвілі слое 
гняздо два белых галубы... Адзін з іх — 
сэрца Стэпы, другі то сэрца князя Юр*я...

— А стары князь?
— Нядоўга, ‘шчэ жыў князь стары .. 

У Сё здавалася, што Стэпа з Юр'ем пра- 
клёнамі яго вітаюць, і раптам... два бе
лых галубы скрабуць яго кіпцямі хі 
крыві.. і душаць...

— А з ім і род яіо загінуў... і разам 
з ім струхлеў на попел... У замку-ж 
бол Ын ніхто ня жыў... трухл ець і ён 
пачаў...

*
.. А казка, ‘шчэ ня ўся:
— У замку тым, вунь у вежы тий, 

жывуць да гэтых пор два тыя белых 
галубы...

— Кахаюцца яны, ніхто ня бачыць іх, 
ніхто не супярэчыць ім ніколі...

І толькі часам, па і над аброслым мо- 
хам замкам, купаюцца яны ў сонечных 
праменьнях, вітаючы ў прасторах неаб- 
сяжных...

— Дык вось, адна з тых казак пра 
возера і замак... канчае бабка так...

І калі вы ўжо цяпер станеце па-над 
возерам, пачнеце ўглядацца ў люстра- 
ную паверхню возера, пачнецё ўглядацца 
на руіны замках, нямая веліч нрыроды 
перад вамі зьнікне...

Жудасьць мінуўшчыны пачне агорг- 
вэць вас...



С. Баркоўсгі

За народную вусную творчасьць!
О. край родны. край лрыгожы, 

Мілы кут маіх дзядоў!
LIIto мілей С ў  еі.веце божым 
Гэтых сьветлых бе агоў.
Дзе бруядцл срэбрам рэчкі,
Дзе лясы-бары гудуць,
Дзе мядамі пахнуць грэчкі, 
fiiBbi гутаркі пядуць,
Дзе пад гомай хваль крынічных 
Думкі думае прастор.
Дзе у восень плачуць лозы,
Дзе у вяспу лугі цьвітуць 
I шляхом старым бярозы 
Азначаюнь гожы муць...

Я. Нолас.

А. Бабарэка і Ўл. Дубоўка (глядзі 
„Чырвоны Сэйбіт" №№ 1 і 2) гавораць, 
што Кастрычнік стварыў такія спрыя- 
ючыя ўмовы, якія даюць магчымасьць 
нашай краіне накіраваць свае сілы ў бок 
падняйьця свайго культурнага сьвета- 
погляду. Тэта. бязумоўна, так. Зьявілася 
шмат у вёсках Беларусі маладых пісь- 
меньнікаў. Адны з іх сваечасова ўсеба- 
кова адбіваюць жыцьцё вёскі (грамадз* 
кія сьвяты. самагоншчыкі лесапаруб- 
шчыкі, вясковую цемру), але з мастац- 
кага боку, тэхнічна няўмела адбіваюць 
тэта жыцьцё. А сярод другое паловы, 
як кажа Д\боўка іх „творы з імкнень- 
нем да нейкіх мудраваньняў“. Бязумоў- 
на гэта факт, з якім трэба лічыцца. Паў- 
стае нытаньне, як найлепш скарыстаць 
гэта вольнае імкненьне да працы ў га- ' 
ліне мастацтва.

ІІаўстае пытаньне, як скарыстаць 
гэта маладое імкненьне для працы на 
літаратурнай ніве. Тут патрэбны нека- 
горыя практычныя парады ня толькі, 
як пісаць вершы ці агіавяданьні, але, 
нават, як :-ьбіраць вусную творчасьць 
сваёй вёскі, свайго раёну і г. д. В ско* 
вая моладзь павінна ведаць аб працы, 
такіх асоб, як Шэйн, Раманаў, Сержпу- 
тоўскі, Дабравольскі, Карскі, Сап\ноў і 
шмат іншых (зьбірацелі і дасьледава- 
целі бел рускае вуснае творчасьці ў 
даўнейшыя гады).

На наш погляд, увагу пачынаючых 
вясковых пісьменьнікаў трэба накіраваць 
у бок этнографіі (вусная творчасьць, 
якая мзлюе нам характар. звычаі і ін- 
шыя рысы быту народу). Гіраца па зьбі-

раньню вуснае пароднае творчасьці « 
ларускага народу пачплася пры5ліз& 
год 70 таму на ад, і ў сучасны момаг 
мы ціяк ня можам пахваліцца, што нь 
вельмі многа ў гэтай галіне дасягнулі 
Матар'ял, якіўжо сабраны за ранейшш 
гады, выявіў надзвычайнае багацьце бе 
ларускае вуснае творчасьці, ёю заціка 
вілася шмат розных вучоных расійцзў 
палякаў, немцаў і г. д.

Вусная народная творчасьць зьяи 
лася ў той час, калі зьявіўся чалавеі 
яна служыла яму для таго, кабягоцяа 
кую працу ў барацьбе за існазаньк 
зрабіць больш цікавейшаю. каб пращ- 
ваць колектывам (грамадон) і праз гэта 
палегчыць гэтую працу.

Паўстае пыганьне ці ведаем ш 
вусную творчасьць беларусоў? Нам зда- 
ецца, што мы яе ня ведаем Вазьмеце 
нашы дасмгнепыіі ў галіне этнографіі за 
апошнія іады. Колькі ні шукайце—акра
ми кніжкі Зм. Бядулі „Вера, паншчынаі 
воля ў беларускіх народных песьняхі 
казках“ і яшчэ не<алькі артыкулаў у ча- 
сопісях ,,Полымя*‘ і „Маладняку", болыа 
нічога ня знойдзеце.

А тыч вчсковыя хлапцы і дзяўчаты 
што шлюць свае вершы і апавяданьні ў 
„Беларускую Вёску“, ці многа вы зной
дзеце сярод іх такіх, якія-б цікавіліся 
гэтаю справаю? 3 прыведзеных лічбаў 
Ул. Дубоўкі адна толькі дзяўчына при
слала ў рэдакцыю сшытак народных пе- 
сень. Усе ж астатнія „поэты“ лічаць, што 
справа вывучэньня вуснае творчасьцібе- 
ларусаў, гэта справа ня іх, а нейкага ів- 
шага, а мо' аб гэтым хто з іх нават і ня 
чуў. Праўда нельга сказаць, што ў нас 
вусную творчасьць ня вывучаюць Яна 
вывучаецца Інбелкультам, яе вывучаюцк 
асобныя адзінкі этнографы і краязнауиы

Задача с шешняга дню—уцягнуць 
у справу зьбіраньня этно'рафічньіх ыз 
тар'ялаў ў вёсцы моладзь і шырокі* 
колы грамадзтва Яе сыстэматызацыя і 
навуковая апрацоўка У гэтай справе 
вясковая моладзь. організаваўшыся ў гур- 
ткі і таварыствы краязнаўства, павін- 
на першая залажыць падвялпы ў спра 
ве вывучэньня народнае вуснае твор 
часьці. І на падставе сабраных і апра-



цаваных матар‘ялаў вясковая моладзь 
таксама павінна вучыцца і яшчэ раз ву- 
чыцца, пісаць і тварыць поэзію сучас- 
нага нам пэрыоду, якая-б давала нат 
хненьне рабоча-сялянскім гушчам у іх 
барацьбе за лепшую будучыню пад кі 
раўніцтва комуністычнай партыі.

Трэба адзначыць, што цэлы шэраг 
цяперашніх беларускіх пісьменьнікаў ву- 
чыліся на народнай творчасьці. Дадзім 
прыклад: „беларускі поэт М. Багдановіч, 
сын аднаго з лепшых супрацоўнікаў 
Шэйна, вывучаў беларускую мову, га- 
лоўным чынам па „Материалах" Шэйна. 
(„Полымя", 1925 г. № б, стар. 127).

Наша краіна была доўгі час пад 
прыгонам Экономічныя ўмовы зусім ня 
спрыялі для накапленьня культурных 
помнікаў. Але наваг у такім дрэнным 
аановішчы белар>с і тады находзіў час 
для сваей творчасьці. Народная твор- 
часьць вылівалася ў розныя формы, тут 
вы знойдзеце вусную поэзію з бытавымі 
і абрадавымі песьнямі, якія адбіваюць 
усё жыцьцё беларускага селяніна ад ка- 
лыскі да магілы. Тут і казкі, прыка кі, 
загадкі, прыпеўкі, цесна зьвязаны з пры- 
родаю краіны. Словамі пераказаць вус
ную творчасыдь народа вельмі трудна, 
лягчэй адчуваць песьню, і г. д., і пры 
гэтым успамінаць усе прычыны, якія яе 
тварылі. Тады толькі мы зможам зразу- 
мець, чаму тэта наша песьня бывае ча
сам такая сумная, чаму ў ёй гэтулькі 
лірызму, пачуцьця. Чаму ў ёй чуецца, 
як шуміць сьпелая ніва, шастаюць сяр- 
пы, а жняя, як бы „галосіць, долячкі 
просіць'*. Чаму ў ёй ёсьць, таксама і 
радасныя, вясновыя моты вы, поўныя сі- 
лы, купальскія, вясельныя і г. д. Або 
чаму ў казках адбіваецца надзвычайнае 
багацьце фангазіі, дабрадушны гумар, 
сьмелаяадвага зласьлівая сатыра, злосьць 
або жорсткасьць у адно інах да паноў, 
папоў, ксяндзоў наогул шкодных людзей 
ў грамадзе. Наша народная поэзія мае 
многа супольнага з поэзіяй далёкіх сла-

вянскіх народаў, з боку першабытнага 
вераваньня, форм сямейнага грамадзкага 
жыцьця.

Значэньне вуснае народнае твор- 
часьці ў справе нашага сучаснага куль- 
турнага будаўніцтва, не адмаўляе ігі Ўл. 
Дубоў-а ў сваім артикуле, які кажа. 
што сярод маладых вясковых пісьмень- 
нікаў неабходна як сьлед паставіць „пра
ву па запісваньні сучаснай народная 
тьорчасьці: казак, песень, прыпевак, бо 
якраз іэтыя творы вусныя і зьяўляюцца 
сапраўдным паказчыкам культурнага ста- 
новішча вёскі яе імкненьняў, жаданьняў 
і думак", а А. Бабарэка, нават ідзе яшчэ 
далей, кажучы, што гэтымі народнымі 
творамі цікавяцца нават іншыя народы, 
а _іх пісьменьнікі да поэты вучацца на 
іх, як пісаць і тварыць вялікія мастац- 
кія творы.

3 прыведзеных адрыўкаў відаць. 
што т. т. таксама прыдаюць вялікае зна
чэньне вывучэньню вуснай гворчасьці. 
Толькі яны яе адсоўваюць на апошні 
плян, што на напі погляд, якраз трэба 
раб.ць наадварот, гэтага нават вымагае 
само сучаснае жыцьцё беларускае вёскі.

Другая справа ранейшыя гады, та
ды ня было належных сп^ыяючых умоу. 
для выпучэньня. Што мы бачым цяпер? 
-  справа выпучэньня вуснае народнае 
творчасьці ў нашыя дні далёка не па- 
сунулася, ня гледзячы на тое, што вялікі 
Кастрычнік снаімі заваёвамі на Беларусі 
стварыў, гакія культурный ўстановы, як 
Ін тытут Беларускае Культуры, Дзяр- 
жаўны Унівэрсытэт, Сельска-Гасгіадар- 
чую Акадэмію і шмат іншых, якім даў 
шырокую магчымасьць дасьледваць, як 
сучаснае, так і мінулае Беларусі.

Сучасная-ж нам веска ня высунула 
яшчэ да гэтага часу, нікога, хто-б узяў- 
ся за зьбіраньне народнае творчасьці і 
на іх падставе вучыўся.

Вясковая моладзь, зьбірай жа і вы- 
вучай народную вусную творчасьць!..

ГМ..



Бібліографія
Прыклад вывучэньня вуснае творчасьці.

Юрка Гаўрук. „Вясковыя рыскіа . Выданьне ЦБ „Маладняка*.. 1926 г.
Цана 25 кап.

„Вельмі зацікаўлены народнаю гворчасьцю. 
надумзўся я зьезьдзіць летам на вСску ў Случчы- 
ну Случчыня--мая бацькаўшчына, і, видом;», мне 
было куды зручнеп ехаць туды, як у якое другое 
месца. Сялянскін песьні папалі ўжо ў нялікім ліку 
ў шмат таўстыя тамы, але жыцьціі жыве: крыніца 
быту, то чыстая, то баламутная чагінаю. цячэ разь- 
легла ва ўсялякіх кірунках, а з яе кынікаюць і 
краскі. карэныіе якіх знаходзіцца у тэтам крыніцы, 
каляраваныя сокамі, іігго цягнуць яны адтуль. 
Песьня карыстаецца бытам, несьня вынікае з быту, 
але на надта скора бягучай вадзе. таксама, нк і на 
надта глыбокай. няма расьліпы, бо вала рухавіта 
займае і нішчыць нясеньне, не даючы яму супы- 
ніцца, а хоць і супыніцца, то ня здолее пусьціць 
карэньняў. каб дастаць сокаў; каб яно затрымалася 
і пачало расьці, грэба спзкяйнейшам вада*.

...„Сялмнс'кан ііесьнн нынікас зжьшьця сялям 
у аоглядэе іх аднос<н дл мімлі, іх узаемаадносін, 
іх сямейных адносін. і ў сваю чарту памагае фор- 
макаіша іх жмцыію. У несьні яны выліваюць свае

тора, жаль, журбу, радасьць yet, што болей кран* 
ў той ці ў другі момзнт. Песьня памагае рабіш. 
сваім рытмам аздаблнючы нрацу. Песьня паюпе 
жанкам каратаць доўгія зімовыя вечары. сабрау- 
шыся за прасьншамі. альбо дзе-небудзь у .мага
зине* над гэтую иесьню ўчыняюць жвавыи сков*.

Ю . I аўрук не дае ў сваіх .рысках* новы 
несет., хоць /О-гадовая Хвядора АрцЬмхавых (s 
вйскі Піалавічы, Сяуччына), ад якой запісана ш  
400 народных цесень. многа іх яму сьпяода. Ёі 
толькі расказвае. як зьбіраў тнтыя песьні. Пры г> 
тым Сн,амаль як у протоколе, аніснае і тых лют. 
з якімі сустракаўся, і зямлю па якой хлдзіў ч'зьдзіў 
і праву на палёх, якую ён наглядаў. Жывасьпь 
„рыскам* надаюиь байкі і розны я здарэяьні, ш  
запісана досыпь шмат. Наогул, кніжкл хоць і я  
надта расьцятнутяя. але цікавая: няма ў ей захап- 
ляючага зьместу, але ёсьць празрыстая .ціхая вам 
тялянскага жыцьця*. у яку к» нікому не нашко- 
дзіць акунуцца з галавой, да якой асабліва ума- 
ліва навінны прыглядзецца і вясконая моладзці 
студэнцтва.

Р. К.

За волю, за лепшую долю!
Н. Бываеўскі. Панскі гайдук. Гістарычная хроніка ў 5 дзеях.

Цана 55 кап.
Варацьба паміж праноунымі і гаспадарыу 

шымі на Ввларусі польскімі панамі існуе болып 
паўтысячы гадоў. Карацьба крываннн. уйартан, 
уякой замучана цяжкай працай і надаткамі сн- 
лянства (.двухногае быдла") амаль голымі рука- 
мі нішчыла добра ўзброепыя панеісін палкі, ды 
мам і пажар&ы нушчала па ветру панскія ма- 
ёнткі, зьніш чала паноў. А там нады ходзілаі рас
плата. Паны падводзілі з Полынчы ноныя пал
ка, у рйчках сялянскай крыві душылі думку аб 
волі, аб .іепшай долі. Алв ніяк не маглі з.зду- 
шыць. Замесе загінуўшых барацьбітоў выраста- 
лі новым. ічноу пачы нала'я паўстаньне.

Вось аб типах старадауніх (больш 400 п- 
доў таму назад ) падзеях і расказвае нам. Пы- 
вавўскі, досіаць выраана расказвае, чаыу людпі 
уцякалі ад  паноў у цёмнын лясы, гайдамлкамі 
рабіліся, йраўдаівы  твар набожнага лухавеястм 
пдказвае...

Многае ўх р о н іц ы  разьлічйаеццч насцввіч- 
ны яфчкт (п‘еса ідае у Доярж. таатры), губля-* 
снаю ііры гож асьць пры чытаньні. Але-ж т» 
кі, кніжкя чытаецца з  чацікауленасьцю. У дні 
нерамог мы павінны уснамінчць ннудачы на
ш их, >генпі удалых дандоў і прадзядаў.

Р. Навінскі.

Кніга жалю і пометы
Еврейские погромы 1918—1921 год.

Цена
Каб лсши панаваці. над рабочим і селя- 

шнам, царскі уряд увесь час ыацкоўнаў адну 
ч.астку насел».ніцтва на другую. Даводзілі пра- 
цоўным, т т о  яны  дрянна жыкуць не таму. што 
па іх  шыі ендзнць паны, напи, чыноунікі і ге- 
ннралы, а таму, што ёсьць яўрні, армяне і ін- 
іяыя „інародцы*. ад якіх жыцьця ннма .руска- 
му“. Аб усгм гзтым яскрава расказвае. батата 
аздобленая жуцаснымі малюйкамі фото» рафіч- 
ным! здымкамі— кніга лб яўрнйскіх пагромах 
на Украіне і Беларусь

Пагромы пзрыоду. які тут айіоваецца рез
ка ядро1чьпіваюшіа ад раненшых пагромаў Цар-

Изд-во „Школа и Книга44 Москва, I92(jr. 
5 руб.

ската нзры оду цзлым жиратам характерных 
рысаў.

Ранейшын пагромы адбывалісн у мірннх 
абстьвінах, спаконна і дакладц а падрмхтоўва- 
лісн нарекай ахранкай, мраводзіліся у жыцьце 
з  некаторай ап ас кай і аглядкаіі на цыыілізапа- 
чую Эўропу, дзе аы'ысемітызм мае заховавук- 
форму. Пагромы ўчыняліоя а такім разыіікам. 
»саб гзта вельмі ня шкодзіла гандлю і прамыс- 
ловасьці і не наруш ала ходу нормальнага 
жыцьця.

Галоўнан мета пагромаў была політычвая, 
иатрзбнч было напуж аць яурзйскае жыхарства:



Kt6 адцягнуць иго пролетарски ялеманты ад 
револкщыйнага руху і адначасна з тэю*ж м«- 
пю ўябудзіць пачуцьці нация нал ьнае н я ягоды 

; і .-мтуманіць клясавую еамасьвядоыасьиь яўрзй- 
скіх і расіЁскіх працоуных мае. Гзткія нагромы 
і-ныгрываліся. як на нотах: у ей было загадай 
р&зьлічяна і праду гледжана; ныкапауцамі іх 
*6о, у крайяім выиадку, натхніцелямі. ааўсбды
зьяўляліся иераанранутын ноліцейскін і шпіС- 
ны, чорп&соценцы і нрофясыйнальныя хуліга- 
ны. Улада дэейнічаля ўтайкі: нна толькі каман- 
дзвала і надавала сигналы д а  начатку і спы- 
неньнн пагромау, при чи п  у натрабную  мінуту 
нйіарадкі рантам спыняліся. і пагромшчыкі 
таксами рантоўыа аьнік&лі, я к  і аьнўляліся.

Зусіы іншы малюнак даю ць пагромы агіі- 
«анага ў  кніэе пнрыоду; тут улада ня толькі 
організуе, аде і актыўна праводзіц ь  гзтын па
громы ўяброенай сілай. Мала таго: яўраяскін 
нагромы зьяўлмюцца нанат часткаю ванскова- 
етратвгічнае программ.

ІІІто гэта праўдзіва. мы можам перака- 
вацца на целым шерагу організаваны х на-наіі- 
сковаму нагромаў; аб гатцм-жа сьведчаць шмат- 
лікій офіцыйныя абвесткі, загады , ароклямацыі. 
Люлетнні і інніын друкапания матар'ялы . пра- 
сочяныя атрутаіі бязьмежнае нянавісьці да яў- 
райскага народу. незялежна ад клясаў і грун.

ііамо на сабе «разумела, іпто п р и  гзткіх 
уловах ужо сами характер, абхнаты і теми па
громау востра адроаьніваюцца ад  ранейш их: 
тут мы ужо на кожным кроку снатыкаемся ня 
тодькі з рабуакамі. але і з масаным зьніш чень- 
нем лурзнекага жыхарства у ровных мясцох i 
аа ровным сиосабы.

У адных выаадках утвараецца иагалоу- 
нае зьнішчзньне яўрнііскага ж мхарства у  да- 
мох пры данамозе ручных гранат і халоднае 
зброі (як напрыклад, у Елісаветградзе, Праску- 
раве, Умані і інпь). У другіх вы палках забі- 
ваюць толькі галоўных асоб сям‘і (наир., у ка- 
лСніі Трудалюбаука і інш.). Далей, вы рззваю ць 
пагалоуна адных толькі мужчын н езатеж н а ад 
у8росту (Трасыіінец і інпі.). Н&рзшце, у пімат 
якіх мясцовасыімх вабікаюці. жанчын, старыкбў, 
д.іяцей і хворых, гята значы ць усіх тых, хто 
менш здольвы схакаіш а ибо ўцячы.

Але што асабліпа зьдвіўляе у аагромах 
г-ігага периоду, гык гнта методычнасьць і спа-

койная вытрыманасьць, ісалі каты робяць овае 
жудаеныя, зьнярыныя справы.

Нагромшчыкі, ведаючы поуйую бязкар- 
насьць, робяць сваю крывавую справу, но сыія 
шаючыся. спакойна, нібы якія зйычаішыя што- 
дзСнныя занятісі. Забіваюць, звычайна, халод 
най зброяіі, якая коле або рзясп; агкйотрн.іьная 
збром пі разрыуныя снаряды ужмнаюцца то;п. 
кі у ныключных выпалках

Да забойства або у часе самога забой 
ства ўжываюцца самыя ынзнычайныя і жудас
ныя зьдзекі над нятчаснай  ахвнран, ічшы раз 
маючы на мэце кыпытаць патребныя зьнесткі

Кяб уразумею , характар зьдзекау катау 
над безабаронндаі ахвнрамі, досыці. завначыць 
што у самыя трагічныя моманты, ісалі наўкола 
ліецпа кроў і валяюцца груды забітмх, а тыя, 
гато засталіся жывымі і чакаюць свайго горкага 
лёеу, галасуюць нечалапечым, шалёным леман 
там,—у гаты сами час каты і забойцы, нырадкі 
роду людзкога, сміннаюць і гуляюць, упінаюцца 
горам і накутаю сваіх ахвяр. примуіпаюць гя 
гых ншнчасных сьияваць і скакаць, выконваць 
■ и.н°г.ажаючы>1 загады. даручмнып і ініпае.

ІІІто датычыць сйосабаў фізычнага кати- 
ыаньня, ды к грзба адзначыць, напершие най 
б о .іы й  часта ўжываомае, асабліна дзенікіпдамі, 
пры пальваны н' агнйм найболын д&лікятных ор 
ганаў цела, аагзтым ідзе прыкладнае вешаньне, 
я частым аслабаньнем н пятлі, потым ідзе ua 
ступовае луш яньне вяроукай, адрмзнаныіе на, 
асобных ч.тенау і орган&ў—носа, кушзй. языка 
канцовасі.цяу і палавых органяў; ныкалваньые 
вачзй, ныскубліваньне паласоў з  барады. лютао 
біцьдб бізунамі да паўсьмерці. Апошнія тры ві 
ды  катананьня асябліва ш ирока ўжываліся ііа 
лякамі ў Веларусі. Нарзшце, пяглюраўцм і бан 
;іыты ужывалі яіпча тапленьне V ручках і студ
нях. спальваньне і пахаваньш не жыиых лиг 
чзой. . Д а ліку катаваньняу можна таксами ад 
несьді масаныя гвалты над жапчыпамі, часьцей 
за  ўсй- над надросгкамі і зусім малымі довў 
чынкамі, прычым усс гзта бчз ніякага сораму 
рабілася на вачох бацькоў і блізкіх снаякоў. 
Няшчасная ахшіра перяходзіла у такіх выйач 
ках а рук у рукі. часта тут-жа паміраючы.Тыя, 
што выжылі ад гзтае мукі. звычайна атрымяі 
валі цяж кія нзНЗрычныл хваробы і канчзлі 
жыцьцС самагубствам.

Пагромы
Беларускія нагромы па снайму телшу і 

размаху падзяляюцца ыа 3 периоды . ІІершы 
период—гяга нзрыод нараўнаўча «умераных» 
кагромау, якія ўчыніла непасредна польская 
ярмія за 11 месяцаў окупацыі аж  д а  часу ад- 
ступленьня з Беларусі.

Другі п ер и о д - 1920 г. ндзиачВецца боль
шая лютасьцю і прагавігасьцю д а  крыві. Тут 
ужо выступаюць белагвардзейскія банды  Вала
хом ча і Оавінкава, якія з  посьпехам перай- 
маюць і цалкам ужываюць усе саосабы  бараць- 
бы ііятлюраўцаў і дзенікінцаў; парнище, трзді 
пярыод— гзта проста бандитизм , як і даў  сябе 
атчуць у працягу ўсяго 1921 г. Але д аел я  таго. 
што банды Булак-Вадаховіча, а таксама бан- 
дыцкіч шайкі фактычна організоўналісн над 
рукою нольскаі-а кам ачдаваньня і атрымлівалі 
a j  я го  дапамогу, ды к усе г-*тыя тры  пагром-

Беларусі
н и х  анрыоды ыы, справядліва, панінны назьаць 
„польскімі пагромамі у Беларусі".

Усяго на Беларусі было «роблена 179 п а 
громау (акрамя Гомельшчыиы, .чзе было 29 на 
громаў). Кпіга дае жудасныя здымкі гвтых 
пагромаў, здймкі сьведчаць аб краваным балю 
паыоў сярод честачвовага і гарадвкога насела- 
ніцтва.

...Выдумліяаючы розны сносабы лютасьці 
і зьдзекау над яўрзііскім акыхарствам, ганаро- 
выя паны дадумваліся д а  такіх забаў, як нры- 
пязваньне старыкоу *ўрвяў да конскіх хвастоў 
або уяраганьне яўрзяў у калссы за мест каннй 
і яяда на іх на горадзс на уцеху людзям. 'Гре
бя адзначыць, што падобныя зьдзекі, між ін- 
шым ыелі месца ў Менску, у сталіцы Беларусі, 
дае яўрні сісладаюць Сольшасьць жыхарства і 
адыгрываюць велі.мі віднук* ролю у гаспадар



■гьш, політычйым і грамадзянскім жыцьці го
роду.'..

Трзба ЯШЧ9 аазначыць на прымусы над 
пагроааю пабоеў, каб яўрэі скакалі, пелі і к ри 
чали „Ннхаіі жыве Полыйча'...** Пйльскія 
зьдзекі бьп і нагзтулькі цяж кія, іпго шмат хто 
лічыў на лепшао сьмерць і часга агрймлівалі 
гнтую сьмерць ад рук польекіх катаў....

.. Што дати ч и ц ь  кна.тіфікавнных пагром- 
пых учы ніоў, ды к да іх на.іежаць, галоўным 
'іынам, рабункі, цадпа.іь ''аньне і гвалты над 
жанчыяамі. У ти х  мяецовпеьцях, у якіх апа- 
ходаіліся транзітнйя пункты, рабункі ўчьшя- 
діся бязунынна ў гірацягу многіх мееяцау. Па
лию лабіралі нн толькі адзеньнн, бялізну і

абуцьце. але таксама і мзблю і нават розпыл 
хагнін ручй. причым усе гэта адкрыта і орга 
н ізаванйм  парадкам нагружал асн па фурманй. 
перакідя іася у вагоны і перасилаласн у Поль- 
шчу; too , шго нельга было вывеаыгі, аьаіш'ші 
тут-жа, на месны. Праз такі даікі рэжым ноль- 
скіх окупянтаў, яўр.эНскае жыхарства гнтыі 
мяедоваоі.цяй страшзнн'». абяднела. лгубйты 
амаль усю сваю маем&сьпь. Асабліва пімат шю- 
ды  нрынесьлі шматлікія нажары, якія узьнікалі 
ў  гарадох і мястячках нд рук палякау. Гэтыя 2
зьдзеісі мелі на увале карныя і інрорьістпчшя ,1 
млты і зьяуляліся страшянным няіпчасьнем для § 
яўрнйокага жыхарства Беларуси

Палякаў зьмянілі балахоўцы 
Зьдзекі балахоўцаў:

Аорабавана 20 ты сяч 550 чалавеіс. Забіта 
полый 800 чалавек. Згвалтанана больпі 500 
/іеавчьш.

Ж удасныя лічбы!
Адносіны неяурэйскага насельніцтві к гвтым 

пагромам амаль усюды былі вырожыя. Яно, на
ват, частка дапамагяла хавацца нўрнііскаму на- 
оельніцтву, ратавала недабітых.

Агульнае уражаньке: ЛСудаспае. Разам з 
гым мацнее воля каленым жалозам пынячы 
бандитизм, калі яго ізноў уздума«> разкодзіць 
на Неларусі йанекая Полыпча.

Добра зразумела і само яўрэйства. што няст 
яму панская улада. Не дарма ж у Мавыры до* 
тар адкрыт* ааявіў  СІанінкаву:

— Чырвонаарыейцы ў ра-чоу лавімалі 
Мазыр, але пагрому ні разу не дазволілі.

Но задача Оавецкай Ўляды—давамагчн 
месгачковаму і гарадзкомуяу^зііству павучыц- 
на ирацаг.аць на зямлі, куды ня пушчала яJ- 
рняў царскае правіцельства, эрабіць з карчмара 
Шлёмы (глядзі «Карчму» Чарота) прыкладвага 
гаснадара.

Беларус

„Пойдзем піць прыгожасьць сонца і вясны“
ВАЛЕРЫ МАРАКОУ. „Пялесткі“ (вершы) Менск. Вмданьне ЦБ Маладняка,

1926 г. стар. 38. цана 25 к.
Маладыя беларускія поэты і пісьменыіікі, ня 

раз давалі наша» грамадзкасьці высокія ўзоры сваіх 
поэтичных твораў.

Выіпаўшы зборнічак вершаў В. Маракова 
„Пялбсткі”, Йсьць перадрук, яго вершаў з часопі- 
саў .Чырвоны Сьпяг", „Полымя” і „Маладняк”.

Да гэтага зборніка мы маем права прад'явіць 
два галоўных запатрабаваньні: ідэолйгічная яскра- 
васьць і мастацкая праўдзівасьць. Нам здаецііа, што 
само сабою зразумела—вершы павіны таксама за- 
давальняць І вызначаным формальным патрабавань- 
ням сучаснай поэтична ft тэхнікі. Начнем з апошняга.

Калі вы пачынаеце чытаць „Пялбсткі”, Вале
рия Маракова, вам у иго вершах асабліва кідаецца 
у ночи тэхнічная культурнасьць аўтара: жывы ра- 
лок. нн зьвязаны мертвым мэтрам, уласная рыфма, 
частныя і удачный алітэрацыі, музыкальнасьць ком- 
йозыцыі У шмат якіх месцах. яго вершаў можна 
сустрэць модна стылізаваную вобразнасьць. У 
вершы „Дзяўчыне”, читаем:

.1 так пішу... ізноў пішу знатхненьнем
твои васілёк перада мной ляжыць.

А за вакном сйуюица і танпуюиь цені,
Упаў срабрысты месяц на калені,

стаў цалаваць магільныя крыжы". -
У другі' яго вершы „Пеў пякучыя песьні”, 

R. Маракоў дае нам такую стылізаванную вобраз- 
нягьць:

,Пеу пякучыя песьні свае салавей,
кучаравая лігм драмала;

На просторы палёў і жытневых завей.
Там, дзе песьня да шчасьця і волі заве, 

Маладая дзяўчына сьпявала”.
Вобразаў поэзИ В. Маракова многа і вобрязы

яго носяць хлрактар выражэньня начуцьцяу. У вер
шы „Зялены месяц” Сн піша:

.Ой месяц... месяц над ракой 
Устае, сьмяецца, б‘е паклоны,
1 ночка сінім васільком схіліла твар свой на

загоны*.
Масгацкасьць В. Маракова ня ёсьць канчат- 

ковая мэта, а толькі сродак для дасягненьвя во- 
бразу.

Словы, якія сн выказвае у сваіх вершах, 
выяуляюць думкі і пачуцьці, яны і будуюць па- 
трэбны вобраз. В. Маракоў ў сваіх вершах пера- 
жывае кожнае слова, пры дапамозе яго ей выліва 
сваю душу, напоўненую радасьцю, то сумуе а 
чым небудзь. У вершы: „О, каменьне за’моукла*, 
В. Маракоў кажа:

.Ўсе трывогі— глупства, трэба зьнішчыць іх 
Каб квітнела шчасьце ў нівах дарагіх.
Каб над роднай вескай, на прастор сіны 
Прал Глася песьня квётак і гравы.

• Вось затым сягоньня ў радасьці бягу,
1 уліваю ў сэрца наших дзен разгул’”
А ў вершы „О. мой любы дружа”.
„Ну дык, любы дружа, мы цяпер адны,
Пойдзем піць прыгожасьць сонца і вясны*. 
Аб сваей творчасьці і аб сабе В. Мзракоў 

гаворыць у наступных радкох, якія памагаюць 
зразумець яго творчы шлях:

і Я, сын вясны пад яркім сьветам.
Люблю жыцьця прастор і шыр 
Затым, што сонца б‘е поэту 
Паклоны новых слоў души:
Затым, што ў даль над шэрым полем



Залорны сь.мех ліе вясна...
Глкой парий на-над рлздольлем 
.(ушу я выияю да дна*.

(.Над сінім лесам*).
Асноуныя мотивы яго лірыкі—любоў і за- 
>ис жыцьцем. У беларускай сучасвай поэзй 

«. шмат чырвоняшчокай моладасьці, многа 
іьскагз чванства, але няма вытрымзных з 

цт формы, зьместу і ідэолйгічнага напрамку
И -

.Пялесткі*, В. Маракова сьведчапь нам аб 
ц, што аўтар з тэхмічнага нанрамку многімаўла- 
в І пры далейшай працы над сабой з иго выйдзе 
«мк шрэц іюэзіі. Аб яго далейшым творчым 
«лу, гаворыць яго зборнічак вершаў.

К хібам яго зборніка трэба аднесьці, пери, 
за ўсе старану ўнутраную. у некаторых яго вер
шах заўважваецца вычурнасьць. В. Маракоў так- 
сама хварэе „ўсесяюзнаю хваробаю*, надражань- 
нем Есеніну. Дадзім прыклад, у верши .Эх. палі*. 
читаем:

.Я нрышоў. засьмяяўся. заплаклу 
1 на грудзі асіны прылйг,
А яна як прзпашчы гуляка,
Прытулілася ціха бяз слоў!“
Тэма вершаў В. .Маракова і іх зьмест—ка- 

ханьне. природа, сум, юнаикае захапленьне і г. д.
Думкі свае Он разьдзяляе іх з тймі, .што з 

подыхам сьвітаньня імкнуцца ў радасную даль".
С. Ьаркоўскі

А дзе-ж грамадзкасьць?
Ійеры Маракоў. ,Пялёсткі“. Вершы. Выданьне ЦБ Маладннка. Менск, 192в г. 

Цана 25 кап.
Так звлнле ўнаднідтва. або дэкаданс, пачы- 

щ шаль, расьцьвіташ. у нашай нонан поэзіі.
Есьць тэта і ў „ІІялбсткзх*. Трывожкия нот- 

и пачыиаюць гучэць у В. Маракова („і ня чую 
мету, вострага, як нож, што другіх Сяз жалю 
чо скасіў даўно”), далей настрой усе тинураецца 
іэбораік канчаецца вершам, пасьля каторага, раз- 
ажаючы лбгічна і прыиаючы пад увагу шчырасьць, 
и якую Маракоў напірае ў шмат якіх месцах 
борнічку, яму застаецца... самагубства.

Першае. што задзіўляе нас у зборнічку (і ў 
ни крыецца прычына ўпадніцтва), гэта поўная, 
йзю адсутнасьць грамадзкіх мотываў. Бо нель- 
и-ж лічыць за грамадзтва тых .хлапцоў*' і „брат- 
<оў\ да якіх часам зварачаецца поэта. Ён адар- 
аны ад грамадзтва, і. калі і імкнецца, дык да дру
гой, такога самага, як ен. чалавека, каб разам з ім 
іячы да природы.

.Ну, дык любы, дружа, мы цяпер адны 
Пойдзем піць прыгожасьць сонца і вясны

Дзе зьвініць і плача залатая шыр,
Так прывольна разам на прасторах жыць.
Дзе сьвятлей пад сонцам, дзе званчэй душа 
Дзе ня так трывожна адбівае шаг*.

У другім вершы ен кажа:
,Я пайду і для кветак у полі.
Нуду пець... усьміхаццаі жыць.
Буду знаиь я. што часу і сілы 
Ня губляўў гэтым сінім жыцьці".

А дзе-ж грамадзкасьць?
Але Маракоў знае. что аднаму, хоць-бы л з 

ііізкім другая ці з природам, адарваным ад гра- 
чштва, быць нельга, хонь і выйсьця з  гэтага ня
лис

,Што-ж бывайце, асіна і ноле;3 ваш жыць я 8ДЗІН не м а г у .
Не магу!.. Не магу!., і ня знаю,
3 кім дружыць і каго абнімаць,
Ш забыцца на сінім кургане.
Щ каменьне зубамі ламаць*!

На змаганьне ў йго дужа прымітыуны погляд: 
И хоча, каб .змагацца было сьвятлей t ярчэй, а 
■тодзениае змаганьне. змаганьня ў поце твар/ ня 
«рыкае.

Ня любіць Маракоў гораду, і імкнецца да вескі: 
,0, каменьне замоўкла, каменьне маўчыць, 

Яно цСплага слова ня скажа,
Кмі так, я хачу між палеў адпачыць,

Хай палі мне пра сонца раскажуць*.
Аб горадзе піша:

„I тады ўсе ўздыхне, сьмела. шчыра ўздыхне, 
Сваю радасьць сьпяе для Айчыны,

I каменьне. як сьмецьце між палкіх агней 
Каб згарэлі, на век і накіне*! 

Няпрышьнасьць да гораду відна з вершу 
„Адрывак". У вершах Маракова няма працоўнае 
вескі. яго цягне адно вясковая природа. Але іяна 
не здавальняе поэту канчаткова: бывае, што яму 
„нават цнжка дыхаць у палСх*.

Аўтар замкнуўся у сваю асобу і природу. Ёв 
кажа. .што ў яго" толькі сілы няма і поўнай волі 
(толькН), і тое-ж паўтарае ў вершы „Эх ты, поле* 
(„толькі сілы ранейшай няма*). Пад уплывам гэт- 
кага бясьсільля нездарма яму хочацца па Лерман- 
таўску „забыць усе і адпачнуць".

Як завяршэньне ўснго гэтага, у Мар'кова 
вынрацоўваецца безнадзеііны пэсымізм. Спачатку 
ен кажа, што „часта быў бяз надзей", пасьля прыз- 
наецца, якія ен меў надзеі:

„Мо‘ ня жалении хоча марш хаўтурны грань 
Усім надзеям брудным і няўдалым"!

Здаецца яму. што і „дзяўчаты з гадамі наглсь- 
лі“, што „больш ня будут, сьмяяцца яны". У сва
ей безнадзейнасьці Маракоў дакочваециа да крлй- 
ніх межаў:

„1 цяпер хай праплача ад болю.
Усе. што хоча з надзеямі жыць 
Бо ўжо хутка над лесам і полем 
Маім песьням ня будзе мяжы".

Але самы гучны ўпадніцкі акорд—гэга апошні 
верш зборнічка:

„1 так усе... усе праляцела.
Чым сэрца некалі жыло:
I над далінай гэтай белай.
1ду, як мертви за сяло“!..

1 далей—
„Даволі сэрца маладое 
Душылі вы ў маіх грудзех".

Кідае няма ведама каму Маракоў.
„Дзе сьцелюцца туманы 
3 асінай бруднай падружыць,
Каб не пачуць перад сьвітаньнем.
Аб чым пяюць штодня крыжы...

Такім чинам, Мзракоў звальвае прычыни сван- 
го ўпадніцтвл на нерагасу мінулага, на песьню 
крыжоў.

Аўтар, як відаць, адарваны ад жицьця. Ритм



у першах набліжаецца да мэтру. Перанажная боль- 
іласьць вершаў напігана амаль чистым ямбам і 
пняиэстам. У строфійы иераважае чатырохрадкоўе. 
часам двохрадкоўе, радзей—іншыя віды.

Іерад К. Мараковым задача увесьці інійыя,

сьветлыя мотивы ў сваю ноэзію, 6о па cult та! 
навітасьці. творчзсьць uto палас лялікія надзеі.

Ант. Адамовіч.
АД РЭДАКЦЫІ. Гэтыя рэцэнчіі даааўвяк; 

адня адну. У першай на ибо л ьш даецца ацэыкэ і 
стацкасьці поэзіі Валерия Маранквл v друг 
ацэнка зьместу яе.

.Чертим три нуыари „Ч ирвонага ОеГібі- 
у  вызвал і ішлікую ааш кауленаеьць крытйкі. 

н '?а старовках .Звезды ”, „Оавепкаіі Белару
си . гак і ровных часопісяіі і а круговых газет. 
Лв і належыць быць, больш за усС крытыкі 
спміііаісзг на адмоўпых баісох.

Каб стала адказаць усім критикам  на- 
трчіСііЯ было-б занякь інтым большую части) 
.Ч ирвонага Сейбіту*. 'Саму адкааваоы коратка: 

Рндакцыя „Чирвонага Оеіібіту * ;іга- 
дже-ииа а лумкамі „читателя" ў № 280 .З вез ды

зрадж аецца о крйтыкамі. што хібы іі недахіЧ 
у працы ёсьдь. Разам а тмы. ридякцыи рас./> 
протзсіуе суйроць імкненьня некаторых кр| 
тыкау (наир. Алёша ў .Гап. Ьеларусі*) будаваі 
свае фнльетоны нга тзхнічных гямйлках, . 
шчиику лнаходзіць нрычанку* і на імкненц 
мнаходзіць паммдкі там, д.че іх ним*.

Правильная к р и ти к а  даи&ыагла й дац. 
магае ш аходзіць правільыую лінію ў працы.

Рэдакцыя „Чырвонаіа Сейбіту

Б

Папраўкі.
•V № 3 „Ч. Се.і.ібігу", у артыку.іе Р Шу- 

кегёча-Трацьцяковя' на стар. Г», у !»-ы радву 
аасіля  слова „Адмсэя" тумба читать „сучасныя 
iv -ііохі :

У тим-жа нумарм, .v час нёрсткі. на т^х- 
шчных умовах яе увашо\ у нумар капала к на
бору артикулу А. Ьябарнкі, ад чаго у века то
рил мясцох артикулу .«ьммуніусм сине. 'Саксама 
<ры нёрстцы не ўвашла у вага редакции што

артикул Ііабарнкі .и ммшчаеииа як диску 
сыйпы.

Паштовая скрынка.
Блёкиту , Ш ы л аау , Ч ы гіру  К., Драздоў 

скаку . Уд А дам овічу , П алы ву , Л  Касьдокажу
К. Б а р  В е р ш и  нм и П ідуць

Савіну Лнанядаігыіе сНоччуз ня йойдаеі
Слаба расирацокаиы еюдсит.

У кястэчку Смалявічы будуецца новы Нардом. (П* ф^огрефі селькор* Нзртиая*)

Гя.’!іох'літбет ,.N1' 22755 А лказнм ртдактар Шукевіч-Трацьяякоў




