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УВОДЗІНЫ 

 

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года дала штуршок развіццю новай 

гісторыі, культуры, літаратуры. Сёння, праз сто гадоў пасля гэтай знакавай 

гістарычнай падзеі, змяніліся ўжо і дзяржаўныя межы, і адносіны да савецкага 

перыяду, і тэматыка літаратурных твораў. Але пачатак сучаснага літаратурнага 

жыцця быў менавіта тады, у 20-я гады ХХ стагоддзя, калі актывізаваўся 

нацыянальна-культурны рух праз перыядычныя выданні. У нашай літаратуры 

масава пачалі з’яўляцца новыя імёны, і гэта адбывалася найчасцей праз 

перыядычны друк. На Полаччыне значную ролю ў станаўленні маладых 

літаратараў адыгрывала акруговая газета “Чырвоная Полаччына” (сёння гэта 

раённая газета “Полацкі веснік”, стагоддзе якой адзначалася 17 красавіка         

2017 года).  

 Мэта дадзенага даследавання: ахарактарызаваць літаратурнае жыццё 

Полаччыны ў 1926 – 1928 гадах. 

Для гэтага неабходна было вырашыць шэраг задач: 

1) вызначыць актыўных прадстаўнікоў літаратуры на Полаччыне; 

2) вылучыць знакавыя літаратурныя падзеі, што адбываліся ў полацкім 

рэгіёне; 

3) выявіць цікавыя факты, што адлюстроўваюць адметнасці 

літаратурнага жыцця полацкіх аўтараў. 

У якасці матэрыялу для даследавання былі ўзяты публікацыі з  

літаратурнай старонкі акруговай газеты “Чырвоная Полаччына” (цяпер раённая 

газета “Полацкі веснік”) вызначанага перыяду.  

У працэсе даследавання выкарыстоўваліся наступныя метады: метад 

суцэльнай выбаркі, колькасны метад, апісальны, супастаўляльны і метад 

абагульнення. 

Пытанне асаблівасцяў літаратурнага жыцця ў перыядычным друку на 

Полаччыне асвятлялася ў работах полацкіх даследчыкаў Віктара Карасёва 

(“Наддзвінне”: ад пачатку да сёння), Ірыны Водневай (“Перыядычны друк на 
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Полаччыне ў першай палове ХХ ст. (1917 – 1936)”) [2,3], фрагментарна 

закраналася ў публікацыях  вядомага навукоўцы Міхася Мушынскага і 

даследчыка літаратурнага руху  1920-х гадоў Віктара Жыбуля. 

Работа складаецца з трох раздзелаў. У першым раздзеле падаецца 

кароткая гісторыя існавання літаратурнай старонкі газеты “Чырвоная 

Полаччына”, акрэсліваецца кола аўтараў, голас якіх гучаў са старонак газеты, 

вызначаецца жанравая характарыстыка апублікаваных твораў. Другі раздзел 

прадстаўляе хроніку літаратурнага жыцця Полаччыны, асаблівая ўвага ў якой 

надаецца дзейнасці полацкай філіі “Маладняка”. Трэці раздзел адметны тым, 

што ў ім прадстаўлены цікавыя факты асветніцкай работы з аўтарамі, якую 

праводзілі рэдактары літаратурнай старонкі. 

У дадатках змешчаны прыклады літаратурных старонак, табліца для 

аналізу, тэксты выбраных артыкулаў, фотаздымкі аўтараў твораў.  
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ГЛАВА 1  ЛІТАРАТУРНАЯ СТАРОНКА, ЯЕ АЎТАРЫ, 

ЖАНРАВАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ ІХ ТВОРАЎ 

 

Паводле даследаванняў Віктара Карасёва і Ірыны Водневай можна 

сцвярджаць, што літаратурнае жыццё на Полаччыне было дастаткова актыўнае.  

Пры рэдакцыі полацкай акруговай газеты “Полоцкий пахарь” (з лютага 

1926 года газета выходзіла пад назвай “Чырвоная Полаччына”) у суботу            

7 сакавіка 1925 года на базе студыі пры полацкім педагагічным тэхнікуме 

ўзнікла акруговае аддзяленне (філія) пісьменнікаў сталічнага аб’яднання 

“Маладняк”. Першым кіраўніком філіі быў Алесь Дудар. У філіі налічвалася     

13 чалавек і апрача іх – чацвёра адзіночак [3, с. 8]. 

З 2 лютага 1926 года газета “Чырвоная Полаччына” пачынае выходзіць на 

беларускай мове (гэта адбылося ў сувязі з прыходам новага рэдактара Сцяпана 

Пятровіча Сямашкі). У другой палове 20-х гадоў ХХ стагоддзя у газету 

прыйшло працаваць многа таленавітай моладзі. Так, яшчэ ў “Полоцком пахаре” 

(ранейшая назва газеты) журналісцкай працай займаліся Алесь Дудар і Алесь 

Звонак. У 1926 г. да іх далучыўся Андрэй Александровіч. “Менавіта яны і 

склалі касцяк літаратурнай школы Полаччыны ХХ ст.” [2, с.40]. 

Важнай падзеяй у жыцці маладнякоўцаў была сустрэча 10 мая 1926 года з 

Янкам Купалам, які наведаў Полацк [3, с. 16]. Сустракаліся полацкія аўтары і з 

Міхасём Чаротам, і са Змітраком Бядулем. 

Пасля ад’езду ў Мінск Алеся Дудара філію полацкага “Маладняка” 

ўзначальвалі Валяр’ян Сянкевіч, Сымон Хурсік, Алесь Звонак, Тарас Хадкевіч, 

Сцяпан Сямашка, Пятрусь Броўка. 

В. Карасёў піша ў сваёй манаграфіі: “28 лістапада 1926 года Полацкая 

філія выпусціла літаратурна-мастацкі дадатак да № 109 газеты “Чырвоная 

Полаччына”, у якім ва ўступным артыкуле М. Грашчанкі знаходзяцца 

каштоўныя звесткі аб рабоце полацкіх літаратараў. Там сказана, што за два 

гады працы было праведзена шмат літаратурных вечароў, што сваю творчасць 

полацкая моладзь рэалізуе ў мясцовай газеце, выдаючы штомесячна 
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літаратурную старонку, што, апрача таго, некаторыя маладыя аўтары 

друкаваліся ў цэнтральных газетах і часопісах. Тут жа прыведзена лічба 

колькаснага складу філіі – 12 сталых сяброў” [3, с. 19]. 

Але паўстае пытанне, наколькі рэгулярна выдавалася літаратурная 

старонка ў газеце. Бо толькі ў № 90 за 1926 год у сваім артыкуле “Чарговая 

праца маладнякоўцаў” Андрэй Александровіч заўважае: “У Полацку 

друкавацца мажлівасьцяў не было, а ЦБ Маладняка не змагло поўнасьцю 

выдаць маладнякоўскую прадукцыю. Цяпер гэта пытаньне разьвязалася ў 

дадатны бок. Пэрыядычна, адзін раз у месяц, будзе выдавацца пры газэце 

“Чырвоная Полаччына” старонка літаратуры і крытыкі”. (Асаблівасці мовы, 

арфаграфіі і пунктуацыі аўтараў па тэксце работы захаваны).  

Перыядычнасць (1 раз на месяц) літаратурная старонка (Дадатак А) 

усталявалася толькі ў 1927 годзе: выходзіла ў адзінаццатых – пятнаццатых 

чыслах кожнага месяца, за выключэннем жнівеньскіх выпускаў газеты, калі 

літаратурная старонка не выйшла.  

28 лістапада 1928 года Усебеларускі з’езд “Маладняка” абвясціў пра 

рэарганізацыю аб’яднання і аб’явіў сябе першым з’ездам Беларускай асацыяцыі 

пралетарскіх пісьменнікаў, якая ўвайшла ва Усесаюзнае аб’яднанне 

пралетарскіх пісьменнікаў. З гэтага часу “Маладняк” спыніў сваё існаванне. З 

1929 года ўсе паведамленні пра літаратурнае жыццё аб’яднання падпісваюцца 

ўжо філіяй БелАПП. Выпуск літаратурных старонак вельмі скарачаецца, як 

скарачаецца па аб’ёме і газета “Чырвоная Полаччына”, якая стала выходзіць два 

разы на тыдзень [3, с. 39].  

Для даследавання ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь 

былі ўзятыя 19 нумароў газеты “Чырвоная Полаччына” за 1926 – 1928 гады з 

тэматычнай літаратурнай старонкай. 

На літаратурных старонках за перыяд з лістапада 1926 года да пачатку 

1928 года былі надрукаваны творы 45 аўтараў (Дадатак Б). Некаторыя аўтары 

былі актыўнымі і выступалі амаль у кожным выпуску літаратурнай старонкі: 

Тарас Хадкевіч, Пятрусь Броўка, Кастусь Пчалкоў, Янка Відук. Па шэсць 
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публікацый за адзначаны перыяд мелі Сымон Хурсік, Мікола Сямашка, Янка 

Ліпаўка, Язэп Козік, Рыгор Хвойка, Сцяпан Сямашка. Некаторыя аўтары за 

гэты час аднойчы змясцілі свае творы на старонках акруговай газеты: Арывон 

Золата, Іл. Чарэшня, Макар Далёкі, Пятро Зарэчны, С. Наддзьвінскі, Юрка 

Лявонны, Янка Віхор, Хв. Жменя, У. Яцкевіч і інш. Зрэдку побач з творам 

змяшчалася фота аўтара, і чытачы маглі ўбачыць такіх аўтараў, як Сымон 

Хурсік, Тарас Хадкевіч, Пятрусь Броўка.  

Неабходна адзначыць, што некаторыя аўтары друкаваліся на старонках 

газеты пад рознымі імёнамі. Так, Я. Відук – гэта псеўданім Яна Скрыгана, які 

яшчэ два свае творы падпісаў псеўданімам Крушына. Сымон Ракіта – псеўданім 

Петруся Броўкі. Многія аўтары друкаваліся не пад сваім сапраўдным імем: 

Багун, Ракіта, Чарэшня, Алесін, Безназоўны і іншыя.   

Сярод прадстаўленых аўтараў ёсць і жаночыя імёны: Ганна Брэская, 

Марта Альтберг, Г. Вусьціна. Але жаночае прадстаўніцтва нязначнае (7% ад    

45 аўтараў). 

Цікавы той факт, што на старонках полацкай газеты (№ 42, 1927) 

змешчаны верш Максіма Багдановіча “Слуцкія ткачыхі”. Гэта звязана з 

упамінаннем пра смерць паэта 10 гадоў назад. На гэтай жа старонцы – допіс    

М. Грашчанкі “Аб Максіму Багдановічу” і верш Р. Хвойкі “М. Багдановічу”. 

Пры праглядзе літаратурных старонак нескладана заўважыць, што часцей 

аўтары прадстаўляюць на суд чытачоў газеты вершаваныя творы   (123 вершы). 

За разгледжаны перыяд змешчаны 23 апавяданні, 11 артыкулаў, 6 допісаў. 

Рэдактары змяшчалі на літаратурных старонках  інфармацыйныя паведамленні і 

абвесткі. Усяго намі вылучана 169 твораў. 

Такім чынам, з восені 1926 па вясну 1928 года газета “Чырвоная 

Полаччына” даволі рэгулярна выпускала літаратурную старонку з творамі 

паэтаў і празаікаў Полаччыны і маладнякоўцаў сталіцы. Самымі актыўнымі 

аўтарамі былі Пятрусь Броўка і Тарас Хадкевіч. Многія аўтары на літаратурных 

старонках падпісваліся псеўданімамі. У 19 нумарах газеты на літаратурных 

старонках змешчана 169 твораў розных жанраў. 
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ГЛАВА 2  ЛІТАРАТУРНАЯ ХРОНІКА 

НА СТАРОНКАХ АКРУГОВАЙ ГАЗЕТЫ 

 

Акрамя мастацкіх твораў, на літаратурных старонках “Чырвонай 

Полаччыны” была прадстаўлена рубрыка “Літаратурная хроніка”. Тут 

падаваліся артыкулы пра пэўныя літаратурныя падзеі, што адбываліся на 

Полаччыне, змяшчаліся абвесткі пра творчыя мерапрыемствы. 

Вышэй адзначалася, што аўтарамі літаратурнай старонкі ў газеце 

найчасцей былі прадстаўнікі літаратурнай арганізацыі “Маладняк”, і таму 

зразумелым становіцца факт, чаму найчасцей у літаратурных хроніках 

расказвалася пра дзейнасць маладнякоўцаў. Па гэтых матэрыялах можна 

ўзнавіць мерапрыемствы і сустрэчы, што суправаджалі мясцовых аўтараў 

падчас іх творчага станаўлення, даведацца пра падзеі, што адбываліся ў іншых 

філіях літаратурнага аб’яднання “Маладняк”. 

Прывядзём у якасці прыкладу цалкам паведамленне “Праца 

маладнякоўцаў Полаччыны” з № 90 за 1926 год:  

“Вядзецца падрыхтоўчая праца да выдання альманаху Полацкай філіі 

“Маладняка”. Альманах павінен выйсьці ў пачатку лістапада. Сродкі на 

выданьне альманаху адпушчаны Акрвыканкомам. 

Паэт Андрэй Александровіч падрыхтаваў да друку зборнік выбраных 

вершаў пад назваю “Падарожжа”. Зборнік будзе выданы Беларускім 

Дзяржаўным Выдавецтвам. 

Пісьменьнік Сымон Хурсік напісаў аповесьць “Францішак Скарына” з 

жыцьця першага друкара Беларусі Ф. Скарыны. Гэту аповесьць у хуткім часе 

надрукуе ЦБ “Маладняка”. Ім-жа напісана новае апавяданьне пад назвай 

“Ціна”. 

Паэт Алесь Звонак здаў у друк зборнік вершаў пад назвай “Веянь”. 

Зборнік будзе выданы ЦБ “Маладняка”. 

Маладнякоўцы П. Шукайла і Відук (Расонскі райён) падрыхтавалі да 

друку зборнікі ўласных вершаў.  
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З 20-га верасьня распачынаецца праца Полацкай філіі “Маладняка”. 

У сьнежні месяцы гэтага году будзе склікана акруговая канфэрэнцыя 

“Маладняка” Полаччыны”. 

Прэзідыум філіі распрацоўвае пытаньне адносна ўтварэньня 

маладнякоўскіх гурткоў па ўсіх райёнах акругі. 

Выпрацоўваюцца мерапрыемствы дапамогі існуючым гурткам (Валынцы, 

Ветрына, Расоны)”. 

З прыведзенай інфармацыі можна вылучыць шэраг цікавых фактаў, якія 

датычацца  

а) напісання аўтарамі новых твораў, выдання новых зборнікаў, 

альманахаў; 

б) дзейнасці полацкай філіі “Маладняка”; 

в) працы выдавецтваў таго часу, якія выпускалі ў свет новыя кнігі, 

альманахі, 

г) дзейнасці літаратурных гурткоў маладнякоўцаў, іншых арганізацый. 

Адметны факт напісання ў 1926 годзе Сымонам Хурсікам аповесці 

“Францішак Скарына”, урывак з якой быў надрукаваны на літаратурнай 

старонцы ў № 115 за 1926 год.  

У № 51 за 1928 год чытаем даволі аб’ёмную інфармацыю пра чарговы 

альманах, што будзе выпушчаны полацкай філіяй “Маладняка”: “У гэтым 

месяцы выйдзе з друку новы альманах Полацкай Філіі Усебеларускага 

аб’яднаньня паэтаў і пісьменьнікаў “Маладняк”. У альманаху прымаюць удзел 

Пятрусь Броўка, Янка Відук, Макар Далёкі, Сьцяпан Сямашка, Тарас Хадкевіч і 

інш. Альманах будзе памерам               4 аркушаў, у прыгожай вокладцы. Кошт 

аднаго нумару – 30 капеек. Кожны з пачынаючых і культурных сіл Полаччыны 

павінен загадзя падпісацца на яго”.  

Так, у № 85 (1927 г.) адзначаецца, што ўтварылася новая літаратурная 

арганізацыя пад назваю “Усебеларуская Літаратурна-мастацкая Камуна”. 

Сябры-заснавальнікі: Атава, Варава, Я. Відук, А. Гародня, С. Мялешка, М. 

Шалаеў і П. Шукайла. Арганізацыя выдае зборнік “Росквіт”. У № 22 (1928 г.) 
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пазначана, што Пятрусь Броўка выйшаў з “Маладняка” і далучыўся да 

Беларускае Літаратурна-мастацкае камуны. Кіраўніком Полацкай філіі 

“Маладняка” прызначаны Тарас Хадкевіч.  

На пасяджэнні Полацкай філіі “Маладняка” ад 13 ліпеня 1928 года 

вырашана  залічыць С. Сямашку і С. Міхальцова ў сябры “Маладняка” і 

хадайнічаць перад ЦБ аб іх зацвярджэнні, кіраўніком філіі зацвердзіць  Петруся 

Броўку. 

На пасяджэннях “Маладняка” фармуляваліся канкрэтныя задачы. 

Напрыклад, таго ж 13 ліпеня было вырашана: 

“1) Паслаць ліст з паказаньнямі аб летняй працы гурткам і завязаць 

сувязь з асобнымі пачынаючымі пісьменьнікамі. 

2) Скласьці плян выхаваўчай работы гурткоў і філіі, арганізаваць 

калектыўную падпіску. 

3) Правесьці 3 літаратурных вечары на настаўніцкіх курсах, у 

чырвонаармейцаў і ў Ветрыне. 

4) Наладзіць два вечары літаратурнай самакрытыкі ў Полацку”. 

У № 5 “Чырвонай Полаччыны” за 1927 год на літаратурнай старонцы 

размешчаны артыкул  “Маладняк” у масы. Вечар “Маладняка” у                      

м. Вушачах”. Напісаны ён Прысутнічаўшым: “9 студзеня ў м. Вушачы, у 

нардоме быў наладжан маладнякоўскі вечар. 

На вечар прыехалі маладнякоўцы Полацкай філіі: Ал. Звонак, П. Броўка і 

М. Грашчанка. 

Шмат зацікаўленых беларускаю літаратураю працоўных, настаўніцтва, 

вучняў, камсамольцаў, служачых сабралося ў нардом азнаёміцца з творчасьцю і 

дасягненьнямі ў культурным будаўніцтве сваіх-жа сыноў, братоў, учорашніх 

сялян, рабочых-сёньняшніх паэтаў, будуючых савецкую культуру. 

Заля нардому не магла (на вялікі жаль) зьмясьціць усіх жадаючых 

прысутнічаць на вечары. 

“Маладняк” віталі ад райкому ЛКСМБ, райвыканкому, прафсаюзаў і інш. 
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Выступаючыя з прывітаньнямі падкрэсьлівалі вялікія дасягненьні 

“Маладняка”, адзначалі вялікае імкненьне вясковай моладзі аўладаць 

культурай,  зацікаўленасьць яе “Маладняком”, віталі прыехаўшых 

маладнякоўцаў і жадалі посьпехаў у працы. 

Пасьля маладняковец Грашчанка зрабіў даклад аб “становішчы 

беларускае літаратуры і Маладняку”. 

Прысутнічаўшыя ўважліва слухалі даклад, ім добра ўрэзаліся ў памяць 

словы, кінутыя дакладчыкам: “Толькі пры дапамозе і ўдзеле саміх працоўных 

беларуская культура будзе сапраўды пралетарскай”. 

Пасля дакладу з чыткай уласных твораў выступілі маладнякоўцы:         

Ал. Звонак, П. Броўка і М. Грашчанка. 

Уважліва слухалі прысутнічаўшыя творы выхадцаў з іх жа гушчы. 

Сустраканьне воплескамі пры выступленьні адзначала, што прысутнічаўшыя 

былі вельмі зацікаўлены поступам новай беларускай літаратуры. 

Тут-жа на вечары па дакладу Грашчанкі аднагалосна ўсімі 

прысутнічаўшымі была прынята рэзалюцыя, у якой  ухвалена арганізаваць 

літаратурны гурток імя “Маладняка”. Гэта лішні раз падкрэсьліла імкненьне 

працоўных Беларусі да апанаваньня беларускай літаратурай і культурай. 

Пасьля выступленьня маладнякоўцаў вучні дэкламавалі творы Купалы, 

Коласа, Чарота. Вечар закончыўся пастаноўкай жывой газэты і 

разьвітаньнем з маладнякоўцамі”. 

З гэтага допісу мы можам убачыць, наколькі важнай лічылі сваю 

дзейнасць маладнякоўцы, наколькі ім хацелася ствараць пралетарскую 

літаратуру і культуру. Па гэтай інфармацыі можна ўявіць, як выглядалі творчыя 

сустрэчы з паэтамі, адчуць тую атмасферу. На такіх сустрэчах гучала шмат 

вершаў: гэта былі вершы як маладнякоўцаў у аўтарскім прачытанні, так і 

вядомых аўтараў: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Міхася Чарота, у выкананні 

вучняў.  

З літаратурнай хронікі даведваемся пра літаратурныя гурткі імя 

“Маладняка”, арганізаваныя маладнякоўцамі. Такія гурткі былі ў вёсках 
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Валынцы, Ветрына, Расоны, ствараліся новыя. Ім рассылаліся рэкамендацыі 

(паказанні) у працы, даваліся заданні на лета. У артыкуле “Творчасць вёскі”     

(№ 21, 1927) Крушына (Ян Скрыган) пісаў: “У літаратурных гуртках трэба 

строга паставіць пытанне вывучэння літаратуры. Некаторыя лічаць (а то й 

проста несьвядомяць), што каштоўнейшая форма літаратурнай творчасьці, 

гэта – вершы  і хапаюцца за іх псуючы  сваю мову і здольнасьць. Толькі 

дасканала аўладаўшы прозай, можна чакаць добрых вершаў. Больш вывучэння 

літаратуры. Больш працы над сабой”. 

Падаваліся на літаратурнай старонцы і абвесткі. Так, напрыклад, у № 5 за 

1927 год паведамлялася: “У суботу 15 студзеня, у памяшканні 

Белпэдтэхнікуму а 8 гадзіне ўвечары адбудзецца шырокі адчынены сход 

Полацкай філіі “Маладняка”. Павестка дню: 1. Літаратура і рэвалюцыя 

(Шукайла) 2. Разгляд творчасьці. На сход запрашаюцца настаўнікі 

Белпэдтэхнікуму і ўсе жадаючыя”. 

У № 21 за 1927 год змяшчалася абвестка наступнага зместу: “Шырокая 

нарада маладнякоўцаў. Адбудзецца ў гор. Полацку ў суботу 26 сакавіка ў 

памяшканьні патрабклюбу імя К. Маркса, а 7 гадзіне ў вечары. На нараду 

запрашаюцца рабкоры, селькоры бліжэйшых райёнаў, а таксама ўсе, хто 

цікавіцца гэтаю галінай працы. Праезд за свой кошт. На парадку дню стаіць 

пытаньне: Вынік працы і далейшыя задачы філіі “Маладняка”. Бюро філіі”. 

  Такім чынам, на літаратурных старонках “Чырвонай Полаччыны” можна 

было даведацца пра літаратурнае жыццё і актуальныя падзеі, звязаныя з 

дзейнасцю полацкай філіі літаратурнага аб’яднання “Маладняк”. 

Маладнякоўцы займалі актыўную пазіцыю: паведамлялі пра напісанне 

(надрукаванне) твораў сваіх і сталічных аўтараў, ладзілі пасяджэнні, ставілі на 

іх канкрэтныя задачы, арганізоўвалі сустрэчы з вяскоўцамі і гараджанамі, 

выдавалі альманахі, наладжвалі падпіску на іх, стваралі літаратурныя гурткі, 

планавалі іх дзейнасць, рэкламавалі сваю арганізацыю праз шырокае 

асвятленне на старонках раённай газеты, шчыра верылі ў стварэнне новай 

беларускай пралетарскай літаратуры. 
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ГЛАВА 3  ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ З АЎТАРАМІ-ПАЧАТКОЎЦАМІ  

НА ЛІТАРАТУРНАЙ СТАРОНЦЫ 

 

“Маладняк” лічыў сябе закліканым да стварэння новай, пралетарскай 

літаратуры. Паэзія маладнякоўцаў трымалася на пафасе адмаўленне “старога”. 

Адсюль ішла недаацэнка класічнай спадчыны, што выявілася ў вульгарным 

закліку: “У рожкі са старымі” [1, с.286]. Вельмі часта гэта ўспрымаецца як факт 

таго, што маладнякоўцы не працавалі над літаратурным радком, а толькі 

эксперыментавалі. 

На літаратурных старонках “Чырвонай Полаччыны”  была выяўлена 

зваротная сувязь з аўтарамі, якія дасылалі свае творы ў рэдакцыю. Гэтыя 

артыкулы называліся “Аб творчасці нашай вёскі”, “Вясковым паэтам”, 

“Творчасць вёскі”, “Нашым паэтам”, “Нашы адказы”. Зрэдку аўтары 

каментараў падпісваліся (Алесін, Крушына, Т. Хадкевіч), астатнія падаваліся як 

заўвагі рэдакцыі. 

У сваім допісе “Чарговая праца маладнякоўцаў” у № 90 (1926) Андрэй 

Александровіч заўважае: “Надыходзячую восень і зіму маладнякоўцы павінны 

скарыстаць поўнасьцю. Упартая, цярпялівая, калетыўная работа над 

кніжкай. Дасканальнае вывучэнне літаратуры,  знаёмства з новымі 

напрамкамі і іх прадстаўнікамі. Заўладанне тэхнікай вершалёгіі. Адказнасьць 

за кожнае слова вершу. 

За якасьць у працы – вось рыска якой наўхільна трымацца. 

Ні ў якім разе не ставіць сабе заданьнем шырокае завярбоўваньне сяброў. 

Маладнякоўцам можа быць толькі той, хто займаецца творчай працай, 

хто імкнецца абагаціць свой сьветапогляд, хто цікавіцца, любіць і вывучае 

літаратуру, хто займаецца яе дасьледваньнем”.  

З гэтых слоў бачна, што ад аўтараў патрабавалася работа над радком, 

вывучэнне тэорыі літаратуры, пашырэнне ўласнага кругагляду. 

А. Александровіч вялікую ролю надае настаўніцтву:  “У лабараторна-

выхаваўчай рабоце маладняку павінна пайсьці насустрэч настаўніцтва. 
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Ня раз і ня два настаўнік павінен маладнякоўскаму гуртку, філіі 

прачытаць даклад разабраўшы, таго ці іншага, песьняра, паказаўшы матывы 

яго творчасці, прыёмы, напрамак, тэматыку і г.д. 

Настаўнік павінен дапамагчы маладнякоўцам і пры разборы іх уласнай 

творчасці. 

Настаўнік будзе памагаць. 

Адно маладнякоўцы павінны запомніць – шлях – упартая вучоба, якасць 

працы”.  

Тарас Хадкевіч у артыкуле “З новымі сіламі за работу” (№ 22, 1928) 

заўважае: “Чытач і пісьменьнік, даўно чакаюць правільнай ацэнкі таго, ці 

іншага твору. Таму наша задача – выяўляць і цалкам дапамагаць пачынаючым 

літаратурным крытыкам з сваіх шэрагаў”. 

Якраз праз зваротную сувязь мы можам убачыць, як адбывалася вучоба 

аўтараў-пачаткоўцаў. 

1) Не разглядаліся тэксты на рускай мове: “Я. Лаўданскаму. Ваш верш 

“Нашей славной”, ня пойдзе. Расейскіх вершаў не друкуем”(№ 12, 1927). 

2) Надавалася вялікая ўвага тэорыі вершаскладання, указвалася 

аўтарам на адсутнасць рытму, рыфмы, вобразнасці: “Курносаму. Верш “Зіма”, 

ня пойдзе. Няма ніякага рытму і вобразнасці: 

            …лес убраўся, што пан 

             У інэю белую, 

             А пры сонцы блісьціць 

            Як пазалочаны. 

Больш пачытайце твораў нашых паэтаў і вы ўбачыце, што верш ваш 

слабы” (№ 12, 1927), ці “Гр. Ліпнёваму. “Помню вечар” - ня пойдзе. Зьмест 

вашага верша зусім дробны, а да таго яшчэ слабая тэхніка пабудовы яго і 

шмат русіцызмаў” (№ 33, 1927), ці “А. Чарняўскаму. Верш "Ня сумую" з 

ідыёлегічнага боку хоць і добры, за тое з мастацкага слабы. Трэба каб верш 

пры чытаньні ня скрыпеў як паломанае калясо. Ня пойдзе”, ці “Аўтару верша 

“Кавалю”. – Верш слабы, але маюцца ўдалыя месцы. Відна з-за рыфмы вы ня 
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здолелі перадаць добра зьместу. Таксама і ня вытрыманы рытм. Маюцца 

пераходы ў рытме ад аднэй страфы да другой. Не пазабаўлены верш і 

русіцызмаў. Раім вам папрацаваць над сабой. Разьбярыце ўважліва кніжку 

Шэнгэлі “Как писать стихотворения, рассказы”. Дасылайце свае вершы”       

(№ 105, 1927) (Дадатак Г).  

З гэтых каментараў бачым, што ўказваюцца недахопы, якія звязаны з 

вершаскладаннем, і пры неабходнасці нават указваецца літаратура для 

самаўдасканалення. 

3) Часта выкрываецца факт літаратурнага крадзяжу.  Так адпісваецца 

П. Дудзе: “Вашы вершы друкавацца ня будуць. Адзін з іх “Каб я быў”  

запазычан, амаль што цалкам у Я. Коласа, а другі слабы” (№ 12, 1927). 

Іранічна зазначае рэдакцыя ў адрас Цяроха Стрыжонка: “Я был ў ней” – ня 

пойдзе. У вас ёсьць надзвычайная сьмеласьць. Вы ўзялі цалкам верш Кальцова і 

падпісалі пад ім сваё прозьвішча. Гэта называецца літаратурнай кражай”     

(№ 33, 1927). А вось  М. Лісоўскаму адказваюць строга: “Дык ня сумуй мая 

кудраўка”, ня пойдзе. Гэты верш вы амаль цалкам перапісалі ў Пятруся Броўкі 

з яго вершу “Ой не шапчы бярозка”. Другі верш “Па-над полем” перапісаны з  

вершу Яз. Козіка “Ой з-за бору”. Трэба пісаць самаму, а калі не паддаецца дык 

зусім кінуць, бо перапісваньне чужых твораў – літаратурны крадзеж” (№ 85, 

1927). 

4) Часта рэдакцыя зазначае, што аўтары недапрацоўваюць свае творы 

сэнсава. З артыкула Крушыны: “Адзін “паэта” піша: 

“Дар’я на табе пуд хлеба 

Занясі на самагон 

Пагуляем эх? Це вухі і забудзем  

На прыгон”… 

 А пасьля дадае: “Прашу надрукаваць. Я буду ў васторге”.  

Толькі тут нічога няма, што-б магло казаць, што гэта верш. І пры чым 

тут прыгон? Хіба толькі пад “самагон” падагнана. 

Вось яшчэ адзін прыклад: 
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“Ленін таварыш народу, 

Народу ўсяго СССР. 

Ленін любіць узгоду 

І сьвяты ў СССР… 

Гэта піша Сапуноў. Я нават не магу  зразумець таго, што хоча сказаць 

гэтым паэта. У яго думкі яскрава не выказаны, хоць ён сам, магчыма, што 

небудзь і лепш думаў як тое ўражаньне якое складаецца пасьля гэтых радкоў. 

Пры чым тут святы?” 

5) Рэдакцыя звяртае ўвагу таксама і на настрой твораў, бо разумее, 

што адказвае за  настрой чытачоў, іх ідэалагічную скіраванасць. Так, у № 51 за 

1928 год даецца такі каментар Чарнаброваму: “Дзіўна адно, што нашы 

пачынаючыя паэты часта пачынаюць пісаць з мерцьвячыны. Ня бачуць 

жыцьця, вялікага будаўніцтва нашых дзён і пачынаюць з хныканьня. Тым 

больш не падыходзіць гэта юнаку. Прыгледзься сам да сваіх радкоў і падумай: 

“...хочуць ліцца буйнымі і краплымі сьлёзы -  

і чаму я сэрцам гэтак заняпаў” 

і чаго ня бачаць сьвету мае вочы 

і ці доўга буду блукаць у пацьмах. 

        Няўжо-ж, сябра Чорнабровы, цяпер у эпоху вялікае, радаснае будоўлі, 

змаганьня за пабудову сацыялізму твае вочы ня бачуць сьвету. Дрэнна, 

надзвычайна дрэнна. Што-б было, падумайце, каб і ўсе ня бачылі як і вы і 

казалі так: 

“мусіць я загіну рана ў маладосьці 

бо згубіў у сэрцы рана пачуцьці”. 

Выйшла-б так, што кладзіся ды памірай. А што карыснага вы даеце 

грамадзе сваім вершам. Падумайце, чаму мы яго не надрукавалі”. 

6) Часта даецца парада аўтарам  абіраць форму допісу пры ўзніманні 

побытавых праблем: “(Завозьніну), Бізуну, Гу(мауена)му. Вашы вершы зусім 

няўдалыя. Пра крадзеж, п’янства, лепш-бы вы прыслалі допісы ў рэдакцыю” ці 

Лучыне:  “Як падмажаш так і паедзеш” – добра каб вы аб гэтым напісалі 
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допіс. У вершаванай форме вы фахту не перадалі. Усё такі ў вас нахіл да 

пісаньня маецца. Працуйце над сабой” (№ 105, 1927). 

Зваротная сувязь рэдакцыі была часам вельмі падрабязнай, дэталёвай. У 

№ 56 за 1928 год у артыкуле “Нашы адказы” пададзены каментар аўтару 

Золаку: “На жаль ніводнага з дасланых вершаў выкарыстаць ня можам. 

Просты набор слоў, адсутнічае нават і сэнс. Аб рыфме і рытміцы нечага ўжо 

казаць. Прыгледзься сам і прадумай. Вось з вершу “Абаронцы”. 

“Ні то вецер гудзіць па заўгольлю, 

ці то шум баравы стаў гуляць, 

чырвонаармейцы выходзяць на волю, 

выходзяць на волю страляць”. 

А што чырвонаармейцы ў няволі? У каго страляць яны выходзяць? 

Невядома. 

“Плі!.. 

Раздалася разам каманда, 

вінтоўкі ў рукі трах-тах-тах. 

Ох гэты капітал перайду 

разаб’ём бы паперы жмах”. 

Аб чым вы гэтым хацелі сказаць? 

Другі верш таксама мала адрозьніваецца ад гэтага. Наша таварыская 

парада: кінь пісаць вершы, а бяры чытай ды вучыся, тады мо што і выйдзе. Аб 

здольнасьцях па гэтых вершах у дадатны бок сказаць нельга”. 

Тарас Хадкевіч клапоціцца пра якасць мастацкай літаратуры, якую 

ствараюць аўтары-пачаткоўцы: “Разам з гэтым вялікая ўвага якасьці 

мастацкай прадукцыі. Той ня сябра “Маладняка”, хто не пашырае свой 

агульны светапогляд пры дапамозе ўпартай вучобы, і не працуе над сваёй 

творчасьцю; трэба задумацца над тым, каб даць чытачу сапраўдны твор, 

пралетарскі, здаровы па зьместу і мастацка выкананы па форме. Толькі так 

ставячы пытаньне можна спадзявацца на добрыя вынікі”. 



18 
 

Такім чынам, вялікая праца ў рэдакцыі “Чырвонай Полаччыны” на 

літаратурных старонках вялася з маладымі аўтарамі. Іх дасланыя ў рэдакцыю 

творы чыталіся, аналізаваліся, аўтар атрымліваў пісьмовую адрасную 

зваротную сувязь. Трапляліся факты літаратурнага крадзяжу, слабай працы над 

мастацкім радком, адсутнасці сэнсу ў творы, няправільнага выбару формы 

твора. Калі такімі метадамі члены “Маладняка” працавалі з вясковымі паэтамі, 

то больш глыбокае абмеркаванне якасці вершаў адбывалася на творчых 

сустрэчах (вечарах самакрытыкі) членаў літаратурнай арганізацыі. Па 

прыведзеных фактах можна сцвярджаць, што работа над літаратурным радком 

на літаратурнай старонцы “Чырвонай Полаччыны” вялася. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Літаратурнае жыццё на Полаччыне ў 1926 – 1928 гадах было насычаным. 

Тут дзейнічала полацкая філія літаратурнага аб’яднання “Маладняк”. Члены 

гэтай арганізацыі сталі ініцыятарамі ўвядзення тэматычнай, літаратурнай, 

старонкі ў акруговай газеце “Чырвоная Полаччына”. З восені 1926 па вясну 

1928 года газета “Чырвоная Полаччына” даволі рэгулярна выпускала 

літаратурную старонку з творамі паэтаў і празаікаў Полаччыны і 

маладнякоўцаў сталіцы.  

Было прааналізавана 19 нумароў газеты “Чырвоная Полаччына” за 1926 – 

1928 гады з тэматычнай літаратурнай старонкай. На літаратурных старонках за 

перыяд з лістапада 1926 года да пачатку 1928 года былі надрукаваны творы      

45 аўтараў. Самымі актыўнымі аўтарамі былі Пятрусь Броўка і Тарас Хадкевіч, 

часта з’яўляліся творы Кастуся Пчалкова, Янкі Відука, Сымона Хурсіка, 

Міколы Сямашкі, Янкі Ліпаўкі, Язэпа Козіка, Рыгора Хвойкі, Сцяпана Сямашкі.  

Творы некаторых  аўтараў былі надрукаваны адзін раз (Арывон Золата,           

Іл. Чарэшня, Макар Далёкі, Пятро Зарэчны, С. Наддзьвінскі, Юрка Лявонны, 

Янка Віхор, Хв. Жменя, У. Яцкевіч і іншыя).  Аўтары-жанчыны прадстаўлены 

7% ад усёй колькасці аўтараў. Многія аўтары на літаратурных старонках 

падпісваліся псеўданімамі.  

У 19 нумарах газеты на літаратурных старонках змешчана 169 твораў 

розных жанраў. Найчасцей прадстаўлены вершаваныя творы (123 вершы). За 

разглядаемы перыяд змешчана 23 апавяданні, 11 артыкулаў, 6 допісаў. Таксама 

рэдактары змяшчалі на літаратурных старонках  інфармацыйныя паведамленні і 

абвесткі.  

Акрамя мастацкіх твораў, на літаратурных старонках “Чырвонай 

Полаччыны” была прадстаўлена рубрыка “Літаратурная хроніка”. Таксама 

падаваліся артыкулы пра пэўныя літаратурныя падзеі, што адбываліся на 

Полаччыне, змяшчаліся абвесткі пра творчыя мерапрыемствы. На літаратурных 

старонках “Чырвонай Полаччыны” можна было даведацца пра жыццё і 
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актуальныя падзеі, звязаныя з дзейнасцю полацкай філіі літаратурнага 

аб’яднання “Маладняк”. Маладнякоўцы займалі актыўную пазіцыю: 

паведамлялі пра напісанне (надрукаванне) твораў сваіх і сталічных аўтараў, 

ладзілі пасяджэнні, ставілі на іх канкрэтныя задачы, арганізоўвалі сустрэчы з 

вяскоўцамі і гараджанамі, выдавалі альманахі, наладжвалі падпіску на іх, 

стваралі літаратурныя гурткі ў рэгіёнах, планавалі іх дзейнасць, рэкламавалі 

сваю арганізацыю праз шырокае асвятленне на старонках раённай газеты, 

шчыра верылі ў стварэнне новай беларускай пралетарскай літаратуры. 

На літаратурных старонках “Чырвонай Полаччыны” рэгулярна з’яўлялася 

зваротная сувязь, адрасаваная аўтарам, якія дасылалі свае творы ў рэдакцыю. 

Дасланыя ў рэдакцыю творы чыталіся, аналізаваліся, на іх аўтар атрымліваў 

пісьмовую адрасную зваротную сувязь. Рэдакцыяй вызначаліся факты 

літаратурнага крадзяжу, слабай працы над мастацкім радком, адсутнасці сэнсу 

ў творы, няправільнага выбару формы твора. Каментары даваліся па-рознаму, 

часта ў рэзкай форме – нават з прапановай больш не пісаць. Калі ж у творы 

адчуваўся талент аўтара, даваліся парады, што неабходна прачытаць, над чым 

трэба яшчэ працаваць. 

Дадзенае даследаванне дае цудоўную магчымасць выкарыстоўваць 

рэгіянальны, “жывы” матэрыял на ўроках літаратуры пры вывучэнні 

асаблівасцяў развіцця беларускай літаратуры на пачатку ХХ стагоддзя, 

творчасці Петруся Броўкі, у якасці матэрыялаў для практычнай часткі на 

экзамене па гісторыі Беларусі, на занятках літаратурнага аб’яднання па 

інтарэсах, пры правядзенні пазакласных мерапрыемстваў. Работа перададзена ў 

Полацкі краязнаўчы музей. Плануецца выступіць з дадзеным даследаваннем на 

старонках раённай газеты “Полацкі веснік”.  
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ДАДАТАК А 

Літаратурная старонка 

акруговай газеты “Чырвоная Полаччына” № 90/1926 
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Літаратурная старонка 

 акруговай газеты “Чырвоная Полаччына” № 58/1928 
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ДАДАТАК Б 

Рэйтынг аўтараў  па колькасці публікацый  

на літаратурнай старонцы 

Аўтар Колькасць 

публікацый 

Заўвагі 

Тарас Хадкевіч 19  

Пятрусь Броўка 19  

Кастусь Пчалкоў 12  

Я. Відук 10 Ян Скрыган  

С. Хурсік 9  

Мікола Сямашка 6  

Я. Ліпаўка 6  

Язэп Козік 6  

Алесь Агністы 5  

Макар Грашчанка 5  

Рыгор Хвойка 6  

Сцяпан Сямашка 6  

Ганна Брэская 4  

Паўлюк Шукайла 3  

Б. Сьвердлін 2  

П. Быкоўскі 3  

Крушына 2 Ян Скрыган 

Марта Альтберг 2  

Юрка Баравы 3  

А. Безназоўны 1  

Алесін 1  

Алесь Дымкоў 1  

Алесь Звонак 1  

Андрэй Александровіч 1  
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Андрэй Броўка 1  

Арывон Золата 1  

Б. Чарняўскі 1  

Г. Вусьціна 1  

Іл. Чарэшня 1  

М. Лісоўскі 1  

М. Салодкі 1  

Макар Далёкі 1  

Макар Дружына 1  

Максім Багдановіч 1  

П. Іваньковіч 1  

Прысутнічаўшы 1  

Пятро Зарэчны 1  

С. Наддзьвінскі 1  

С. Багун 1  

Сымон Ракіта  1 Пятрусь Броўка 

Сьпір Міхальцоў 1  

У. Яцкевіч 1  

Хв. Жменя 1  

Юрка Лявонны 1  

Янка Віхор 1  
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ДАДАТАК В 

Партрэты аўтараў, змешчаныя на літаратурнай старонцы 

 Сымон Хурсік (№ 33) 

 

 Тарас Хадкевіч (№ 37) 
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 Пятрусь Броўка (№ 21) 
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ДАДАТАК Г 

Літаратурная хроніка і зваротная сувязь рэдакцыі з аўтарамі 
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