
Ад складальніка
Задума выйсці да чытача з творамі нашага

слыннага празаіка А. Мрыя жыла ў мяне даўно, яшчэ са
студэнцкіх і аспіранцкіх часоў, калі хрушчоўская адліга
дала магчымасць з імі пазнаёміцца. Але здолела
ажыццявіцца яна толькі з пачаткам другога этапу
дэмакратызацыі нашага грамадства, вядомага
напачатку пад назвай перабудовы. Вось тады творы А.
Мрыя, своеасабліва лучачы паміж сабой дзве эпохі,
паяднаныя агульнасцю ідэалаў і імкнення народа да
незалежнасці і Адраджэння, пачалі з «балонак»
беларускай перыёдыкі 20-х гадоў спакваля перасяляцца
на старонкі такіх сучасных часопісаў, як «Полымя»,
«Маладосць», «Беларусь», «Неман».

Лёгка было з тым, што напачатку друкавалася
таксама ў часопісах і магло быць без цяжкасцяў
адшукана, калі толькі выданні не былі ў трагічных
перакрутах часу знішчаны. Значна цяжэй было з
газетамі, дзе А. Мрый (Андрэй Шашалевіч) асабліва на
пачатку свайго творчага часу ахвотна друкаваўся. I тут
ужо давялося абкладвацца такой багатай тагачаснай
беларускамоўнай газетнай перыёдыкай і,
узрадаваўшыся знаходцы, перапісваць ад рукі
знойдзены матэрыял. Зразумела, дазволіць выносіць з
сабой з архіўных і бібліятэчных сховішчаў рэдкія
выданні ніхто не мог дазволіць. Хацелася б тут,
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карыстаючыся нагодай, сказаць слова ўдзячнасці
супрацоўнікам і кіраўніцтву Дзяржаўнага архіва
літаратуры і мастацтва Беларусі, Дзяржаўнай
нацыянальнай і ўрадавай бібліятэцы, дзе гэты пошук
найперш вёўся.

Але гэта быў толькі адзін шлях магчымых знаходак,
і абрываўся ён, на жаль, разам з драматычнай датай
жыцця празаіка — ягоным арыштам і высылкай у
далёкія сібірскія краі. Пасля гэтага, зразумела, творы
выгнанца ў друку ўжо з'яўляцца не маглі. Але ж жыло
спадзяванне, што, і будучы ў выгнанні, ён мог і ў тых,
зусім не прыстасаваных да творчай працы, умовах
выяўляць тое, у чым толькі і магла па-сапраўднаму
выявіцца ягоная сутнасць, сэнс ягонага існавання. Пра
тое, што ён яе выяўляў, сведчыў і вядомы ліст да «бацькі
ўсіх працоўных I. В. Сталіна», дзе згадваецца напісаны ў
выгнанні раман «Жывы дом». Апрача гэтага лагічна
ўзнікала думка, што частка напісаных твораў была
забрана ў А. Мрыя пад час яго арышту органамі НКУС.

Менавіта кіруючыся гэтым, і звярнуўся я тады праз
Саюз пісьменнікаў, сябрам якога з'яўляюся, у органы
КДБ з просьбай паглядзець тут, у Беларусі, і звярнуцца
ў Магадан, дзе пісьменнік адбываў выгнанне,
загубленыя творы нашага выдатнага сатырыка. Прасіў і
пра А. Мрыя і пра другога, не менш цікавага і значнага,
але цалкам па манеры пісьма адрознага празаіка
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Лукаша Калюгу, якога на ўзлёце творчых магчымасцяў
напаткаў той жа трагічны лес.

Кажучы па праўдзе, слаба тады верылася на
станоўчыя вынікі маёй просьбы і рабілася гэта хутчэй з
патрэб маральных.

Можаце ўявіць маю радасць і здзіўленне, калі
дзесьці праз год органамі КДБ быў перададзены на маё
імя ў Саюз пісьменнікаў ладны пакунак рукапісаў
Лукаша Калюгі, сярод якіх, у дадатак, апынуўся і
арыгінал славутага «Тастамэнту» Уладзіміра Жылкі.
Пісаў свае творы ў выгнанні Лукаш Калюга не на той
паперы, якой звычайна карыстаюцца пісьменнікі, а на
ўсім, што шэнціла там здабыць для пісання, пераважна
на бухгалтарскіх і канцылярскіх бланках. I пераважна
не асадкай, а алоўкам, што, зразумела, абцяжарвала
расчытванне. Але ўрэшце ўсё было перадрукавана,
апублікавана ў часопісах і высока ацэнена крытыкай.
Гаворка пра незакончаныя творы (раман і аповесць).
Цікава, што, даючы запыт, я пра іх нават і не ведаў, а
прасіў вярнуць тое, што было па звестках сябра Лукаша
Калюгі па Белпедтэхнікуму Франца Гінтаўта забрана
незадоўга пасля арышту Лукаша Калюгі.

Твораў А. Мрыя, на жаль, я з тых патаемных
сховішчаў так і не дачакаўся. Пішу ж гэтыя радкі не
проста як успамін пра мінулае, але і з не да канца
згаслай надзеяй, што выхад твораў А. Мрыя паспрыяе
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даследчыцкаму пошуку, а з улікам таго, што тыя
патаемныя сховішчы ўсё больш прыадчыняюць перад
грамадскасцю свае дзверы, хочацца спадзявацца, што
спадчына ці не самага таленавітага беларускага
сатырыка, якая нібы пісалася і пра нашы дні, будзе
нарэшце адшукана і ў поўным аб'ёме вернута нашай
літаратуры, нашаму народу.

Яўген Лецка

Празорлівасць мастака
А. Мрый. Імя гэтае да нядаўняга часу, бадай, нічога

не гаварыла чытачу. Ды што казаць пра чытача
звычайнага, калі нават спецыялісты — выпускнікі
філфака — настаўнікі, а ў дадатак да іх аспіранты і
выкладчыкі літаратуры ў вышэйшых навучальных
установах мелі цьмянае ўяўленне пра гэтую бясспрэчна
неардынарную творчую постаць, што імкліва набірала
вышыню ў спрыяльнае і плённае для развіцця
нацыянальнай культуры першае дзесяцігоддзе
савецкай улады на Беларусі. А ў пасляваенныя гады пра
пісьменніка нават хадзілі некія пушчаныя чуткі, што
нібыта ён у вайну супрацоўнічаў з акупантамі, адступіў
з імі на Захад і актыўна ўдзельнічае ў ідэалагічнай
барацьбе супраць нас. У чым канкрэтна заключалася
тое таемнае супрацоўніцтва — даведацца адны не мелі
магчымасці, іншыя — не хацелі і не імкнуліся. Даволі
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было таго, што творы пісьменніка выдаваліся на
Захадзе, актыўна прамаўляліся па радыёгаласах. Усяго
гэтага хапіла на тое, каб у тую першую, хрушчоўскую,
адлігу, калі пачалася рэабілітацыя асуджаных і
закатаваных, пра А. Мрыя не знайшлося каму
паклапаціцца — блізкія родзічы былі за абсягамі
Беларусі.

А. Мрый — гэта псеўданім Андрэя Шашалевіча.
Пад такім прозвішчам увайшоў у літаратуру яго брат
Васіль — адзін з найбольш прыкметных у 20-я гады
беларускіх драматургаў. Лёс братоў склаўся трагічна —
іх узялі на пачатку трыццатых па стандартным
абвінавачванні ў нацыяналізме, у змове супраць
савецкай улады. Пакаранне адбывалі ў сібірскіх
лагерах. Усім там было невыносна але, мабыць, такім,
як Шашалевічы (фізічна кволым, душэўна тонкім, ад
прыроды надзеленым музычнымі і акцёрскімі
здольнасцямі) яшчэ цяжэй. Пакутлівае існаванне
закончылася трагедыямі, якія і на фоне ўсенароднай
бяды выглядаюць неардынарнымі. Нездарма ж нататкі
Сяргея Грахоўскага, які, як вядома, і сам прайшоў праз
такія ж выпрабаванні, названы «Два лёсы — дзве
трагедыі».

Напачатку лагерная доля Васіля складвалася нібыта
і ненайгорш: яму пашанцавала ўладкавацца на працу ў
бухгалтэрыю. Паспрыяла, мабыць, тое, што быў
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драматургам, а ў некаторых лагерах было заведзена
ствараць самадзейнасць як сродак палітыка-выхаваўчай
працы. Васіль арганізаваў са зняволеных тэатр і
паставіў у ім сваёй рукой напісаныя сцэнкі з лагернага
жыцця. Але пра тое, чаго гэта яму каштавала, варта
паслухаць былога вязня Баляснага, які разам з ім
адбываў пакаранне:

«Ноччу аўтара выклікаў упаўнаважаны
аператыўна-чэкісцкага аддзела і зрабіў яму разнос,
мудрэйшы за самы жорсткі допыт: абвінаваціў у
паклёпе на выхаваўчую сістэму ў лагеры, у
кампраметацыі кіруючага складу, у працягванні
варожай ідэалогіі. У заключэнне сказаў, што новую
справу на яго заводзіць не будзе, а з заўтрашняга дня
адправіць у лес, а «там ты і сам загнешся».

Але работнік такога здароўя на лесапавале быў
нікчэмны — паглядзелі і паставілі весці ўлік гружонага
транспарту. Тут яго і напаткала бяда: уціснуты знарок
спушчанай бярозай у агонь, Васіль заходзіўся ў немым
крыку. Зняволеныя распілавалі дрэва, выцягнулі
скалечанага, завезлі ў зону, але ўратаваць ужо было
немагчыма...

Андрэй перажыў брата не намнога, і да апошняга
часу было загадкай, як яму ўдалося выбавіцца з
лагернага пекла. Перадавалася вусная показка, што
нібыта гэтаму паспрыяў ліст «Другу працоўных Іосіфу
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Вісарыёнавічу Сталіну», які ў застойны перыяд хадзіў
па руках. Грунтуючыся на чутках, я зрабіў гэты факт
пабыткам галоснасці ва ўступным слове да апавяданняў
А. Мрыя, надрукаваных у часопісе «Беларусь». Паслаў
гэты нумар дачцэ пісьменніка, якая жыве ў
Петразаводску. I праз пэўны час атрымліваю ад Аксаны
Андрэеўны Рухінай адказ, дзе яна, падзякаваўшы за
публікацыю, зрабіла адно істотнае ўдакладненне:

«Только вот в Вашей статье одна вещь немножко
удивила. Это о письме отца к Сталину. Ведь, насколько
я знаю, оно к «Другу трудящихся» и не писалось (и не
попадало). Причины, во-первых, я думаю, прежде всего
те, что началась война, и сестра отца К. А. Шашалевич
сочла, что Сталину не до писем тысяч таких, как отец.

Во-вторых, насколько я знаю, она не была никогда
сталинисткой, т. е. за всю свою жизнь с ней я никогда о
Сталине ничего от нее не слышала, кроме разве таких,
вырвавшихся однажды с досадой, слов: «Придумал себе
звание, семинарист» (это о генералисимусе). А вот
неумеренное восхваление ее явно раздражало (в таких
случаях она выключала радио).

Если бы сильно верила мама в Сталина, то она бы
отправила это письмо.

А так оно осталось в семье единственной памятью
об отце, все для нас объясняющей.

Потом, когда на 20 съезде был развенчан культ
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Сталина, мама снова перечитывала письмо отца и
нашла его даже в чем-то «подхалимским», но она не
права была, по-моему. То, что отец писал вождю — это
ведь понятно. Больше-то было не к кому. Он и царь, и
бог, и все в одном лице. Любой человек, находясь в том
тупике, старался бы что-то сделать, найти хоть какой-то
выход.

А жаловаться было и некому. По Вашей же статье я
поняла, что отца помиловали, благодаря этому письму.
Не знаю ничего о помиловании. Он писал, что его
обещают выпустить как совершенно безнадежного,
больного (доходягу, как теперь у нас говорят).

Если в самом деле было какое-то помилование, то
об этом, наверное, есть в его личном деле, которое
было прочитано моим двоюродным братом, а его
племянником. Борис жил и работал в Москве в НКВД.
За несколько лет до смерти он рассказал, что
выпущенного из лагеря Андрея убили на одной из
станций уголовники, отпущенные Берией...»

Перад намі жывы чалавечы дакумент, цікавы і сам
па сабе, і ў кантэксце нашай гаворкі пра лес А. Мрыя,
пра загадку яго вызвалення і заўчаснае смерці.

Toe, што творчасць гэтага пісьменніка і для нашага
часу застаецца з'явай жывой і актуальнай, засведчыў
факт публікацыі яго твораў па-беларуску ў часопісах
«Полымя», «Маладосць» і «Беларусь» і ў перакладзе на
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рускую мову — у «Немане», у выдадзенай у Маскве
кнізе. Цяжка згадаць яшчэ адзін такі выпадак, каб
нумары беларускіх выданняў здабылі сабе славу
бестселераў!

Не магу не згадаць і словы вядомага нямецкага
літаратара, перакладчыка і даследчыка беларускай
прозы Норберта Рандаў, які пару гадоў назад пад час
знаходжання ў Мінску на семінары перакладчыкаў
беларускай літаратуры сказаў, што апавяданні Л. Мрыя
па сваім мастацкім узроўні і каларыце не ўступаюць
навелам I. Бабеля. Творы абодвух пісьменнікаў у ГДР
друкаваліся. Што да Л. Мрыя, то куды раней, чым у
сябе на радзіме. Цікавы факт згадвае ўсё тая ж А. Л.
Рухіна, але цяпер ужо ў лісце да С. I. Грахоўскага,
надрукаваным на старонках «Полымя»: «Дарэчы, недзе
ў канцы 60-х гадоў ці, можа, нават у 70-м да С. А. (Соф'і
Андрэеўны Зыкавай, маці А. А. Рухінай. — Я. Л.)
прыходзіў адзін немец (гэта было ў Гомелі) і прасіў
дазволу перакласці бацькаў раман на нямецкую мову.
Яна адмовіла, сказаўшы, што калі трэба будзе, то і ў нас
надрукуюць». Як бачым, чакаць давялося не так і мала...

Андрэй Антонавіч Шашалевіч нарадзіўся ў 1893
годзе ў вёсцы Палуж Краснапольскага раёна ў сям'і
валаснога пісара. У 1902 годзе яго бацька памёр, і маці
засталася з пяццю дзецьмі (малодшай дачцэ было два
гады). Maцi, Ефрасіння Фамінічна, рабіла ўсё, каб
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вывучыць дзяцей. Усе яны, як сведчыць Аксана
Андрэеўна, «любілі музыку. Бацька неяк навучыўся
іграць на віяланчэлі, а дзядзька Вася — на скрыпцы. На
думку мамы, скрыпач ён быў выдатны. Пад вокнамі яго
хаткі, калі ён іграў, збіраліся людзі, каб паслухаць. Ну,
гэта не дзіва для таго часу, калі не было радыё».

«Хлопчыкаў маці аддала вучыцца спачатку ў
духоўнае вучылішча, потым у семінарыю. Кажуць, што
бацька нізавошта не хацеў туды ісці, але маці настаяла.
Вучыўся ён бліскуча, заўсёды быў першым вучнем.
Мама ўспамінала, што ён вылучаўся акуратнасцю».

«Не ведаю, як мой бацька пасля семінарыі стаў
прапаршчыкам у першую сусветную вайну. Мама
казала нешта пра акадэмію: ці то яго туды
рэкамендавалі, ці то ён паступіў і там вучыўся. На
здымку 1914 года ён у нейкім мундзірчыку, але што
гэта за мундзір, не ведаю. Ва ўсякім выпадку, я добра
ведаю, што ў час рэвалюцыі у яго,відаць, не было
праблемы, «куды ісці, у якім змагацца стане». У 1918
годзе ён уступіў у Чырвоную Армію і быў там
кулямётчыкам. Вельмі цяжка хварэў на тыф. А потым
стаў настаўнікам у Краснаполлі». 3 1921 па 1926 год, як
сцвярджае сам А. Мрый у лісце да Сталіна.

На яго абуджэнне як асобы, грамадзяніна,
патрыёта, а потым і пісьменніка найбольшы ўплыў,
бадай, зрабіла ўзбуйненне Беларусі, у выніку чаго

12



рэспубліцы ў 1924 годзе былі вернуты Магілёўская і
Віцебская вобласці, а таксама частка паветаў
Смаленскай вобласці з беларускім насельніцтвам.
Сярод далучаных тэрыторый было і Красналолле. Гэта
дало штуршок творчым сілам, абудзіла ў людзей цягу
да роднай мовы, культуры, гісторыі. Вось як апісваў
Мрый атмасферу, што запанавала ў яго краі, у
своеасаблівай сцэнцы «Цар Максіміліян на вёсцы».
Жанр гэтага матэрыялу вызначаны: «3 натуры», чым
аўтар, відавочна, імкнуўся падкрэсліць праўдзівасць,
непрыдуманасць апісаных падзей:

«Падумаць толькі: у м. Краснаполлі Калінінскай
вакругі паставілі ў Нардоме на беларускай мове «Цара
Максіміліяна»! Можна смяяцца з гэтага, можна
паціскаць плячыма, але гэты вопыт вельмі цікавы, і ў ім,
як у люстэрку, адбілася жыццё далучанай часткі
Беларусі, у якой яшчэ нядаўна ўсё было мёртва,
непарушна!

А цяпер і там пачалася культурная рэвалюцыя, і
там выяўляецца творчасць шырокіх масаў, і там можна
заўважыць, якія вялікія перспектывы адчыніліся перад
геніем народа, які скінуў кайданы!»

А вось як са слоў маці піша пра той час Аксана
Андрэеўна:

«Людзі пацягнуліся да мастацтва, самі пачалі
тварыць. Быў створаны народны тэатр. Уся сям'я (амаль
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усе яны сталі настаўнікамі) прымала ў ім самы актыўны
ўдзел».

На гэты час прыпадаюць і першыя выступленні А.
Мрыя ў друку. Пачынаў ён як селькор, з газетных
нататак, прысвечаных розным падзеям і здарэнням з
добра знаёмага яму вясковага жыцця. Найбольш
імпанавала пісаць пра ход беларусізацыі ў родных
мясцінах, пра тое, як на здабытай Бацькаўшчыне
адраджаліся духоўныя вартасці, і найдаражэйшая сярод
іх — пагарджаная і занядбаная на працягу стагоддзяў
родная мова. «Ён, — сведчыць Аксана Андрэеўна, —
захапляўся беларускай мовай, як і яго брат (драматург
Васіль Шашалевіч. — Я. Л.), хоць добра ведаў рускую і,
відаць, мог бы пісаць і на ёй, але пісаў па-беларуску».
Пасылаў свае допісы ў газету «Савецкая Беларусь».

Апрача тэатральнай самадзейнасці Андрэй
Шашалевіч актыўна ўключаецца ў краязнаўчую працу,
якой тады была ахоплена ўся рэспубліка, і пачынае
супрацоўнічаць з часопісам «Наш край» — органам
Цэнтральнага бюро краязнаўства. Пачынаецца, кажучы
ўмоўна, раздваенне абсягу літаратурнай дзейнасці
аўтара...

Яго газетныя матэрыялы ўсё больш пазбаўляюцца
сухой інфармацыйнасці, канкрэтнай прывязкі да
асобных фактаў, у іх назіраецца імкненне да большай
абагуленасці і значнасці гаворкі пра жыццё і людзей.
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Жанравая трансфармацыя матэрыялу адбываецца нібы
сама сабой, без свядома пастаўленай аўтарам мэты. I
вось перад намі не газетныя нататкі, а досыць
разгорнутыя і па-мастацку адметныя нарысы пра
нейкія цікавыя падзеі, своеасаблівыя чалавечыя
характары.

Трапны выраз, жывое народнае слова, цікавае
параўнанне, эпітэт, свежая дэталь, непасрэдна
перададзены дыялог — гэтыя і іншыя прыкметы
прафесійнай прозы спрыяюць таму, што нарыс
паступова перарастае ці, дакладней, дарастае да
апавядання.

Крыху інакш адбываецца эвалюцыя матэрыялаў А.
Мрыя, змешчаных у часопісе «Наш край». Яны, як і
газетныя, пазбаўляюцца аднамернасці, прывязкі да
асобнага факта, але эвалюцыяніруюць не толькі ў бок
мастацкасці, але і да строгай навуковасці і
праблемнасці.

Андрэй Шашалевіч пераязджае ў Мінск і з 1926 па
1930 год працуе інструктарам Цэнтральнага бюро
краязнаўства. «Потым, — зазначае Аксана Андрэеўна,
— пачаў працаваць у газеце «Звязда». Зусім верагодна,
што якраз тут узнікла пільная цікавасць да перакладу
прац Леніна на беларускую мову, чаму, як адзначыў
пісьменнік у лісце да Сталіна, ён прысвяціў асобнае
даследаванне.
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3 канца 20-х гадоў у Беларусі пачынаецца масавая
кампанія зацятай барацьбы з так званым нацыянал-
дэмакратызмам, ці, інакш кажучы, беларускім
нацыяналізмам, пад які падводзілася ўсё, што мела
больш-менш нацыянальныя прыкметы, гуманістычную
напоўненасць, вернасць дэмакратычным прынцыпам
ці хоць бы пэўную прыналежнасць да іх. Ці трэба
казаць, што ў такой атмасферы пад асаблівую
падазронасць пападалі тыя, у каго было заўважана
крытычнае стаўленне да вывіхаў камандна-
бюракратычнай сістэмы. Менавіта ў гэты бок і было
навострана ўчэпістае, чуйнае на ўсялякія адхіленні вока
А. Мрыя, які ў канцы 20-х ужо сфарміраваўся як
пісьменнік са сваёй арыгінальнай творчай манерай. У
часопісе «Узвышша» публікаваліся яго гумарыстычнын
апавяданні, а потым і сатырычны раман «Запіскі
Самсона Самасуя», дзе, што называецца, празаік браў
казла за рогі. I таму было б незразумелым і дзіўным, каб
пісьменніка абмінуў агульны для ўсёй нашай
сумленнай, патрыятычна настроенай інтэлігенцыі лес
выгнанцаў з роднай зямлі, лагерных пакутнікаў, у
пераважнай большасці асуджаных на гвалтоўную
смерць. Выключэнне тут складалі адзінкі, у лік якіх
удалося трапіць і народным песнярам Коласу і Купалу.
Аднак вядома, што і на іх былі павыпісваны ордэры і
ўратаваліся «прарокі нацыі» выпадкова, дзякуючы П. К.
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Панамарэнку, на той час першаму сакратару ЦК КПБ.
Ідучы на рызыку, ён пераканаў Сталіна адмяніць
рашэнне органаў НКУС і пакінуць на волі апошніх
значных прадстаўнікоў беларускай літаратуры.

А. Мрыя ўзялі ў 1934 годзе. Праўда, у палымянскай
публікацыі дачкі пісьменніка гэтая дата перанесена на
больш позні час, але тут па недаглядзе рэдакцыі
выйшла памылка, бо, як удакладніла Аксана
Андрэеўна, яна «писала, что в 1937 г. арестовали моего
приемного отца — дядю Колю (Николая Васильевича
Христофорова), а в журнале получилось, что речь идет
о моем отце Андрее».

Пра свае блуканні па пакутах пісьменнік балюча
расказаў у лісце да Сталіна — у гэтым крыку
зняверанай і знявечанай чалавечай душы, што ў
роспачы звяртаецца з просьбай аб паратунку і
справядлівасці да галоўнага канструктара жудаснай
рэпрэсіўнай машыны, якая пад яго мудрым
кіраўніцтвам пайшла напралом на свой народ,
трушчачы і крышачы на сваім шляху носьбітаў
душэўнай шчырасці і адданасці, таленту і розуму.

Найбольшая заслуга А. Мрыя мо не так перад
літаратурай, як перад грамадствам у тым, што ён
убачыў набліжэнне страшнай бяды, якая заключалася ў
абесчалавечванні чалавека, у пазбаўленні яго такіх
спрадвечна ўласцівых яму якасцяў, як дабрыня,
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шчырасць, спагадлівасць, сумленнасць, сувязь са сваім
народам, сваёй культурай, ператварэнні яго ў бязлікую
і бяздушную, гатовую да выканання любога загаду,
шрубку сістэмы. Найбольш поўна ўвасобіўся гэты
«ідэал» у вобразе Самсона Самасуя — гэтым узоры
тупога казарменнага паслушэнца. Такія, як Самсон,
людзі стануць актыўнымі памагатымі пры сталінскай
машыне, заўжды гатовай да дзеяння, хоць і не надта
трывалай апорай у наступе «правадыра» на народ, на
здаровыя сілы грамадства, на ўсё тое, што было здабыта
папярэднікамі ў мінулыя стагоддзі, адваявана
рэвалюцыяй. I справа тут, зразумела, не толькі ў
рэпрэсіях, фізічным знішчэнні людзей, а ў глабальным
распадзе натуральнага укладу жыцця, духоўнасці,
ператварэнні самога чалавечага існавання з радасці ў
ідыятызм, у поўным апашленні і фармалізацыі ўсяго,
што дасюль лічылася дарагім і святым, вартым пашаны
і гонару. Шапялёўская рэчаіснасць у рамане — сімвал
такога грамадства, духоўна пустога і нікчэмнага,
пазбаўленага здаровай логікі і сэнсу.

А. Мрый цікавы нам не толькі як суддзя-аналітык
грамадства, што выявіў і выкрыў тыя яго «тайныя»
спружыны, якія ў далейшым актыўна спрычыніліся да
раскручвання магутнага махавіка рэпрэсій, але і як
мастак слова, яркага і своеасаблівага. Празаік займае ў
беларускай літаратуры сваё адметнае, ні ад кога не
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залежнае, ні на чыё не падобнае месца. Кажучы так, не
хацеў бы, каб у чытача склалася ўражанне, нібыта
талент пісьменніка ўзгадаваўся на пустым месцы, што ў
яго не было папярэднікаў і сатырычныя традыцыі не
былі ўласцівымі беларускай літаратуры. Былі, і яшчэ
якія! Каб пераканацца ў гэтым, дастаткова пагартаць
шматтомны збор беларускага фальклору, адзін з
найбагацейшых у свеце. I упэўнімся, колькі смеху — ад
іскрыста-лёгкага да знішчальна-з'едлівага — увасоблена
і пакінута народам, які з пачуццём уласнай годнасці і
ўнутранай разняволенасцю смяяўся з тых, хто
спрабаваў сцвердзіць сваю вышэйшасць над ім.

Новая беларуская мастацкая літаратура ўвогуле
пачыналася з твораў сатырыка-гумарыстычнага
напаўнення: з паэм «Энеіда навыварат» і «Тарас на
Парнасе». Традыцыя гэта працягвалася ў творчасці В.
Дуніна-Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча,
Альберта Паўловіча, Ядвігіна Ш., Якуба Коласа...

Сродкі гумару і сатыры актыўна выкарыстоўваліся
і маладой беларускай савецкай літаратурай. Аднак
пасля рэвалюцыі наша проза і паэзія, у адрозненне,
скажам, ад рускай, у сваёй масе не здолелі ўзняцца да
значных сацыяльных, адначасова мастацкіх
абагульненняў і адкрыццяў. Перашкаджалі
драбнатэм'е, рух па наезджанай каляіне. Найбольш, не
рызыкуючы і не абцяжарваючы сябе ўласным пошукам,
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выкрывалі і лупцавалі тое, што крытыкавалася і з
савецкіх класаў (як у рэвалюцыю скінутых,
экспрапрыіраваных, парассаджваных па лагерах і
турмах, так і тых, што чакалі сваёй чаргі: гандляроў,
заможных сялян, папоў ды іншых, кажучы словам i той
эпохі, п'явак на целе працоўнага народа). Частымі
аб'ектамі высмейвання былі таксама п'яніцы, абібокі,
неахайныя людзі, што выступалі супраць новага
побыту, а з катэгорый, прыналежных да ўлады,
бюракраты, прытым больш у побытавых праявах, там,
скажам, дзе службовец не дае магчымасці пабудаваць
лазню, прывезці чалавеку апалу і г. д.

«Сатыра» такога кірунку і такога напаўнення часта
пашырала культ разбурэння (у гэтым плане асаблівую
шкоду прынесла так званая антырэлігійная, а яна і
была найбольш распаўсюджанай у той час, сатырычная
літаратура, якая актыўна спрыяла духоўнаму падзенню
грамадства, знішчэнню выдатных, сусветнага значэння
архітэктурных помнікаў культавага прызначэння).
Вядома, выйсці з літаратурнай валтузні, падняцца над
прыватнымі жыццёвымі праявамі, зазваніць у вялікі
грамадскі звон — гэта заўважаецца ў творчасці
таленавітага сатырыка Кандрата Крапівы, у
гумарыстычных і сатырычных апавяданнях празаіка-
псіхолага Кузьмы Чорнага, у паасобных творах
некаторых іншых беларускіх пісьменнікаў. Але ўсё ж
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трэба прызнаць, што творчасць А. Мрыя выразна
вылучаецца на фоне створанага нашай літаратурай у
гады дваццатыя. Ды ці толькі ў той час?.. Трыццатыя ж
увогуле, за вельмі рэдкімі выключэннямі, ці не
суцэльнае падзенне, амаль поўны адыход ад класічных
традыцый, закліканых у першую чаргу разняволіць і
духоўна ўзвялічыць чалавека...

Ужо крыху гаварылася пра тое, як эвалюцыянавала
творчасць А. Мрыя ад звычайных газетных допісаў да
апавяданняў. Цяпер, мяркуем, варта паглядзець на тое,
калі і як прарэзаўся ў празаіка гумарыстычны і
сатырычны талент, бо яго пакуль што не было ў тых
першых нататках, задача якіх заключалася не ў тым, каб
нешта і некага высмеяць, а каб даць праўдзівую, цалкам
аб'ектыўную інфармацыю пра падзеі, што адбыліся ў
родным краі. Калі гаварыць увогуле, дык нельга
сцвярджаць, што ўсё на Краснапольшчы не было тады
хораша і бездакорна,а таму і не вымагала крытычнага
асэнсавання, тым больш высмейвання. Ды задачы ў
селькора былі іншыя: паказаць, і гэтым самым
падтрымаць, парасткі новага, блізкага і дарагога яму.
Яно найперш звязвалася з палітыкай беларусізацыі, з
першымі крокамі новай гарадской культуры на вёсцы.
Тэма гэтая з карэспандэнцыі пераходзіць у першыя
апавяданні А. Мрыя, напрыклад, у «Цара Максіміліяна
на вёсцы». Пераважная большасць з іх друкуецца ў
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газеце «Савецкая Беларусь».
А. Мрый ішоў тут у агульным для ўсёй і ў першую

чаргу для маладой літаратуры рэчышчы, скіраваным на
паказ і ўслаўленне новага, змен, што адбыліся ў
паслякастрычніцкай рэчаіснасці. Аднак памылкова
сцвярджаць, што і А. Мрыю быў уласцівы тыпова
маладнякоўскі погляд на жыццё. Паказвалі ў прынцыпе
адно і тое ж, ды не аднолькава. Маладнякоўцы былі
нібы ахмеленыя прадчуваннем блізкага ўсеагульнага
шчасця, веліччу перамен у грамадстве. Адсюль
жывілася творчая энергія, чэрпаў натхненне іх
рамантычны пафас, нараджалася палкая
эмацыянальнасць, што выразна ўплывалі на стыль
прозы «Маладняка» — квяціста-аздобленай шматлікімі
слоўнымі ўпрыгожваннямі, перасыпанай воклічамі
захаплення, рытмізаванай. А цяпер глянем на творчую
манеру ранняга А. Мрыя.

Апавяданне «Працоўны дзень савецкага лекара»
самой назвай скіравана на аллюстраванне будняў.
Рамантызацыяй тут і не пахне: людзі паводзяць сябе
спакойна, разважна і заклапочана. Перад намі сама што
ні ёсць праўдзівае жыццё з усімі яго рэальнымі
канфліктамі, праблемамі, болямі. Так, як тут,
маладнякоўцы і блізка не паказвалі новага, бо лякарня і
лекары ў іх звычайна асацыіраваліся з рэвалюцыйнымі
пераменамі ў жыцці, з уяўленнямі (а яны былі досыць
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стандартнымі і прыблізнымі) пра новага чалавека.
Яшчэ больш цесна да новага прывязана апавяданне

«Тварам да вёскі» (з цыкла «Новыя людзі»), дзе
расказваецца пра сустрэчу прапагандыста, пасланца
горада, з вяскоўцамі. Во дзе можна было даць волю
фантазіі, эмоцыям, паказаць, як шчасліва зажылі людзі
пры савецкай уладзе, з якой яны ўдзячнасцю і
энтузіязмам успрымаюць палымянае слова
прадстаўніка партыі! Але нічога такога ў творы і блізка
няма: і тут рэальная праўда жыцця з яго
непрыдуманымі праблемамі. I не знешне, не
дэкларатыўна, не сілком навязанай успрымаецца думка
аб патрэбе тым, хто кіруе і хто прывык гаварыць ад імя
народа і ў імя народа, павярнуцца тварам да вёскі, да
чалавека, да рэальных праблем жыцця.

Тэматычна найбліжэй да маладнякоўскіх, бадай,
стаіць апавяданне «Пятрок». У яго аснове — адзін з
самых папулярных у «Маладняку» — канфлікт паміж
бацькамі і дзецьмі.

У гэтай сувязі згадаем шумныя кампаніі маладых
беларускіх літаратараў супраць старэйшых, што
праходзілі пад лозунгамі «3 гарматы па вераб'ях»,
«Абухам па мухах», «У рожкі са старымі» і г. д.
Маладнякоўцы на сходах і ў друку імкнуліся давесці
састарэласць для новага часу творчасці так званых
«нашаніўцаў», сярод якіх, зразумела, былі Колас і
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Купала. Ім адмаўлялася не толькі ў магчымасці
зразумець сутнасць новых змен у грамадстве, але і
стварыць значныя мастацкія каштоўнасці. Такі ж
прынцып рэзкага падзелу грамадскіх сіл на старых і
маладых, мяркуй, рэакцыйных і прагрэсіўных, відочна
прасочваецца і ў многіх творах «Маладняка», дзе
абмалёўваліся канфлікты паміж бацькамі і дзецьмі.
Першыя, як звычай, выступалі носьбітамі аджылага, а
то і цемрашальнага, другія — увасабляльнікамі
прагрэсіўных змен, перадавой камуністычнай ідэалогіі.

Аповесцю «На прасторах жыцця» Якуб Колас
пераканаўча сцвердзіў, што не горш за маладнякоўцаў
ведае жыццё моладзі і ўмее па-мастацку яго
адлюстраваць. Але найбольш значнае адкрыццё мы
звязваем з імем Лукаша Калюгі, на той час
васемнаццацігадовага юнака, які ў аповесці «Ні госць,
ні гаспадар» не толькі разбіў маладнякоўскі стандарт аб
перавазе дзяцей над бацькамі, але і па-мастацку
пераканаўча асэнсаваў праблему, актуальную і для
нашых дзён, сутнасць якой у духоўным крызісе
маладога, выхаванага новай рэчаіснасцю чалавека, які
страчвае пачуццё арганічнай еднасці са сваёй зямлёй,
сваім народам, яго мовай і культурай, а адначасова і
пачуццё адказнасці за ўсё гэта, становіцца, кажучы
афарыстычнымі словамі Калюгі, «ні госцем, ні
гаспадаром» у сваёй краіне, на сваёй зямлі.
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Што да А. Мрыя, то ён як мастак быў яшчэ слабы,
каб узняцца да падобных абагульненняў. Яго
апавяданне «Пятрок» не прэтэндуе на значныя
мастацкія адкрыцці, на свядомую палеміку з
маладнякоўскай традыцыяй. Але, ідучы ў яе рэчышчы,
ён стварае свой варыянт чалавечых паводзін, досыць
праўдзівых і пераканаўчых, бо, нягледзячы на
відавочную літаратурную заэксплуатаванасць,
канфлікт паміж старэйшым і маладзейшым
пакаленнямі сапраўды быў актуальным для
пасляваеннай рэчаіснасці. I галоўным было не тое, каб
яго абмінаць, а як, з якіх чалавечых пазіцый паказваць...

Аднак час паглядзець, як у ранніх апавяданнях А.
Мрыя праяўляўся так арганічна ўласцівы яму пазней
талент сатырыка. Ды ці быў у тых першых
літаратурных спробах гэты талент, ці праклёўваўся
хоць?

Зыходжу з меркавання і пераканання, што
здольнасць смяяцца самому і смяшыць іншых,
іранізаваць і пацвельвацца — гэта прыроджаныя
ўласцівасці характару, а не якасці, якія можна набыць.
Сказанае датычыць як асаблівасцей чалавечай натуры,
так і мастацкай творчасці, якую ніяк нельга разглядаць
у адрыве ад індывіда, усіх яго, у тым ліку фізіялагічных,
якасцей. Дачка сведчыць, што Андрэй Антонавіч «умеў
добра смяяцца, умеў і жартаваць». Аднак даводзіцца
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адзначыць, што па першых спробах пяра цяжка дый
немагчыма ўгадаць аўтара смелых гумарыстычных
апавяданняў і сатырычнага рамана «Запіскі Самсона
Самасуя». Дык чаму, калі ранняй свежасцю неспакойна
выяўлялі сябе прыродныя сілы, калі Андрзй, мяркуем,
молада і іскрыста смяяўся. Яго, кажучы высокім стылем,
творчая палітра была досыць шэрай і сумнай на фарбы,
на пералівы пачуццяў?! Інакш кажучы, яго допісы па-
газетнаму інфармацыйна аднастайныя. Але, думаецца,
усё тут не ва ўласцівасцях характару і асаблівасцях
почырку, а ў магчымасцях самавыяўлення.

Сатыра і гумар вымагаюць знароклівага
камікавання, гэта значыць свядомай дэфармацыі,
зрушанасці прапорцый, парадаксальнасці сітуацый і г.
д. Празаік жа нават жанрава вызначаў свае апавяданні
як «з натуры», «малюнкі» — гэта значыць знарок
падкрэсліваў іх натуральнасць і праўдзівасць. Гэта на
першым часе было для яго даражэйшым, чым патрэба
самавыяўлення сябе як асобы творчай. Бо пісаў пра тое,
у што верыў, што хацеў падтрымліваць, а не
крытыкаваць і высмейваць. Пра тую ж беларусізацыю,
якая толькі разгортвалася, уваходзіла ў штодзённае
жыццё. Нялёгка і няпроста ўваходзіла. Перш за ўсё
насуперак супраціву чыноўна-бюракратычнага
апарату, праз абыякавасць і абачлівасць людзей, якіх
стагоддзямі адвучвалі «людзьмі звацца», адлучалі ад
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роднай культуры. У выніку гэтага ў іх ужо
выпрацаваўся імунітэт супраць свайго, беларускага, як
нібыта гатункам ніжэйшага за ўсё іншае, а то і страх
перад гэтым сваім, боязь мець з-за яго ганенні і здзек. За
гэта простага чалавека цяжка было вінаваціць, бо калі
не ён сам, дык яго продкі ў мінулым не раз траплялі ў
сітуацыю без віны вінаватых. Будучыня ж наказала, што
прыналежнасць да беларускасці стала не толькі вялікай
бядой, але і ўсенароднай трагедыяй. А пакуль што
людзям, нягледзячы на афіцыйныя запэўніванні, цяжка
было паверыць, што зганьбаванае і прыніжанае
беларускае слова, увогуле нацыянальная культура
змогуць заняць годнае месца на роднай зямлі і быць над
дзяржаўнай апекай і аховай.

Карацей кажучы, культурная, грамадская і
палітычная сітуацыя на Беларусі была складанай,
нараджала безліч канфліктаў і калізій, якія не маглі
прайсці міма ўчэпістага вока сатырыка. I вось ён у
апавяданні «Абстрыкаўся» абмалёўвае вобраз
павятовага начальніка таварыша Шмыціка — да
прымітывізму абмежаванага і самаўпэўненага ў гэтай
сваёй абмежаванасці халуя на дзяржаўнай пасадзе.
Пагарда да свайго, беларускага, якога ён ужо цалкам
выракся, не ведае і ведаць не хоча,а таму, каб апраўдаць
ці, дакладней, схаваць ад людзей сваю нікчэмнасць,
нахабна прапагандуе думку аб прымітывізме і
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нікчэмнасці беларускай культуры.
Такі персанаж быў крайне антыпатычны празаіку,

але ён не спакусіўся яго лабавым выкрыццём, чым,
заўважым, маладая літаратура ў той час досыць часта
грашыла. А. Мрый, не шукаючы асаблівых мастацкіх
сродкаў, проста даў магчымасць герою самараскрыцца
— якраз гэты прыём, гэтая асаблівасць стануць
універсальнымі і вызначальнымі ў пазнейшых творах.
Дзякуючы самараспрананню тав. Шмыцік паўстае ў
сваю натуральную велічыню, робіцца смешным, у
нечым падобным да вобраза славутага пана Быкоўскага
з камедыі Янкі Купалы «Паўлінка», якую, дарэчы, гэты
начальнік імкнецца забараніць для пастаноўкі ў «сваіх»
уладаннях. Але раптоўна прыходзіць вестка, што «яго»
павет далучаецца да Беларусі, і... наступае развязка.
Гэта значыла, што ўжо мінулася Шмыціку бэсціць на
людзях беларускую мову, а трэба было брацца яе
вывучаць, бо іначай можна было страціць наседжанае
месца.

Няма сумнення, што таварыш Шмыцік і падобныя
да яго прыстасуюцца і падладзяцца пад новую
сітуацыю, але ж гэтае «ўсюдысуйнае» падладжванне і
будзе даваць нашаму сатырыку надзвычай каштоўны
матэрыял для творчасці. 3 найбольшым бляскам і
мастацкай віртуознасцю ён яго ўвасобіць у апавяданыях
і рамане «Запіскі Самсона Самасуя» — творах
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узвышэнскага перыяду.
Канчаўся перыяд пошуку, пачыналася пара сталай

літаратурнай творчасці.
Пераважная большасць маладых пісьменнікаў, што

ўваходзілі ў беларускую літаратуру ў першае
паслярэвалюцыйнае дзесяцігоддзе, гуртавалася ў
«Маладняку», які ў першыя гады сваёй дзейнасці шмат
рабіў для іх арганізацыйнага афармлення і творчага
самавыяўлення.

Не трэба забывацца, што гэта былі дзеці народа,
які некалькі стагоддзяў назад страціў сваю
дзяржаўнасць, а потым і веру ў сваю будучыню, мова
якога, а заадно і літаратура былі пад забаронай. Цяпер,
калі зноў з'явілася надзея і вера, важна было адчуваць
пачуццё локця, нацыянальнай лучнасці, ведаць, што
кожны пісьменнік жыве і творыць не асобна, а разам з
іншымі, у гурце, які з'яўляецца рэальнай сілай. Гэта
натхняла, абуджала, далучала і неўзабаве дало вынікі,
на якія наўрад ці хто напачатку спадзяваўся: праз два
гады існавання, у 1926 годзе, «Маладняк» налічваў у
сваіх шэрагах звыш пяцісот сяброў, тады як у
перадрэвалюцыйны час беларускіх пісьменнікаў можна
было пералічыць на пальцах...

Аднак «Маладняк» усё больш перажываў цяжкасці
станаўлення, унутраныя супярэчнасці, найбольш
істотнай з якіх была неадпаведнасць масавай,

29



падпарадкаванай камсамолу арганізацыі творчым
патрэбам індывідуальнага самасцвярджэння і
выяўлення найбольш здольных літаратараў. Актыўна
загаварылі пра культуру творчасці, мовы ў
прыватнасці, чаго вельмі не ставала многім
маладнякоўцам. Шмат часу ў іх забірала грамадская
дзейнасць, звязаная з прапагандай і агітацыяй на лініі
ЦК камсамола. Да многіх прыходзіць усведамленне,
што не ў гэтым прызначэнне літаратуры, а ў нечым
больш важным, істотным: у служэнні свайму народу, у
яго духоўным разняволенні і самаўдасканальванні.
Адчуваецца патрэба якаснага абнаўлення, таго, што на
дадзеным этапе развіцця народа патрэбна не проста
нацыянальная літаратура, а добрая нацыянальная
літаратура, здольная вытрымліваць канкурэнцыю з
самымі высокаразвітымі.

3-за такіх супярэчнасцяў, праблем і пытанняў
адбываецца раскол суполкі, у выніку чаго невялікая,
але творча выразная і актыўная частка, асяродак якой
складалі пісьменнікі, што былі душою «Маладняка»
(Кузьма Чорны, Уладзімір Дубоўка. Адам Бабарэка,
Язэп Пушча), 26 мая 1926 года аб'яўляе пра стварэнне
літаратурна-мастацкага згуртавання «Узвышша».

А. Мрый да «Маладняка» не належаў. Мо таму, што
крыху запазніўся ўвайсці ў літаратуру і на агульным
юнацкім фоне выглядаў стараватым. Праўда, сярод
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сяброў суполкі здараліся і больш уражлівыя
выключэнні: Змітрок Бядуля, напрыклад. Больш
істотным было, мабыць, непралетарскае паходжанне і
духоўная асвета, да чаго ў «Маладняку», які з'яўляўся
атожылкам камсамола, ставіліся не вельмі прыхільна,
хоць, зноў жа, у праваслаўных семінарыях вучыліся
лідэры суполкі — Міхась Зарэцкі і Адам Бабарэка. Але
яны самі былі ля вытокаў «Маладняка» і, зразумела,
тады самі вызначалі, каму ў ім быць, а каму не.

Як бы ні было, але фактаў не выяўлена, каб і сам А.
Мрый імкнуўся далучыцца да маладнякоўскіх шэрагаў.
Разам з тым ён быў у ліку нямногіх, хто ў першае
папаўненне стаў сябрам. «Узвышша», хоць, як вядома,
доступ туды быў строга абмежаваны — яно лічылася не
масавай, як «Маладняк», а элітарнай арганізацыяй.

Дык што ж прывяло нашага сатырыка туды? Перш
за ўсё, мяркую, свабода творчасці,якую ўзвышэнцы
паслядоўна дакляравалі і на якую настройвалі сваіх
сяброў. Ды свабода творчасці немагчымая без свабоды
самавыяўлення. Гэта якраз і падкрэслівалі ўзвышэнцы,
супрацьпастаўляючы светапоглядна-індывідуальную і
мастацкую своеасаблівасць кожнага ўзвышэнца
масавай, калектыўнай свядомасці «Маладняка».
«Узвышша» давала прастор для пошукаў, а гэта не
магло не імпанаваць такому не падобнаму да іншых
мастакоў, як А. Мрый. Узвышэнцы арыентаваліся на
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нацыянальную глебу, на багатую вусную народную
творчасць беларусаў, на ўласныя пісьмовыя традыцыі,
але, разам з гэтым, не процістаўлялі «сваё» «чужому»;
пунктам тэзісу падкрэслівалася
неабходнасць«апанавання» скарбаў сусветнага
мастацтва. I не толькі на ўласныя патрэбы, на ўласны
духоўны спажытак арыентавала «Узвышша» сваіх
сяброў, а на стварэнне літаратуры, «якую ўбачаць вякі і
народы». А Мрыю, шчыраму патрыёту роднага краю,
выхаванаму на здабытках сусветнай культуры чалавеку,
усё гэта, напэўна, было зразумелым і блізкім, такім,
што пабуджала і натхняла на стварэнне ўласных
мастацкіх здабыткаў.

Узвышэнцы пачалі выдаваць аднайменны з назвай
згуртавання часопіс і неўзабаве здолелі даказаць, што іх
словы, выказаныя ў дэкларацыі да ўтварэння
«Узвышша», не разыходзяцца са справамі.

Узвышэнцаў было няшмат, усяго з дзесятак
чалавек, і лёс адвёў ім мала часу, усяго тры гады (1927—
1929), калі яны мелі магчымасць больш-менш свабодна
сцвярджаць і рэалізоўваць у мастацкім слове тое, што
хацелі, што лічылі патрэбным і карысным для свайго
народа. Яны былі групай аднадумцаў, з'яднаных
высакароднай ідэяй служэння Беларусі, яе духоўнаму
разняволенню. Рэалізаваць свае мэты было няпроста і
нялёгка: «Узвышша» адразу ж, як толькі выйшла з
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«Маладняка» і пакуль што не мела ні грахоў, ні
здабыткаў, трапіла пад агонь афіцыйнай, а потым і
выразна аглаблёвай, разноснай і палітычна даноснай
крытыкі, ад якой яно вымушана было адбівацца,
растрачваючы сілы на пустое, дробнае, часовае.

I ўсё ж, «нягледзячы, — кажучы словамі У. Дубоўкі,
— на хібы і перашкоды», узвышэнцы здолелі пакінуць
значны след у роднай культуры, стварыць такія творы,
што назаўжды застануцца ў набытку беларускай
культуры. Сярод іх «Сястра», «Зямля», «Вераснёвыя
ночы» Кузьмы Чорнага, «Салавей» і першая кніга «Язэп
Крушынскі» Змітрака Бядулі, паэмы і лірыка
Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Язэпа
Пушчы,пакуль што ў многіх сваіх праявах невядомыя
сучаснаму чытачу, тым больш па належнаму не
прачытаныя крытыкай і не замацаваныя ў гісторыі
літаратуры. Яшчэ ў большай меры датычыць сказанае
ацэнкі творчасці аднаго самага патэнцыяльна моцнага
на той час празаіка Лукаша Калюгі, як і ўзвышэнскіх
крытыкаў — Адама Бабарэкі, Антона Адамовіча —
аўтара першай манаграфічнай працы пра Максіма
Гарэцкага, многіх артыкулаў і рэцэнзій, а таксама
Фелікса Купцэвіча. Але галоўнае не тое, што мы не
бачылі ці свядома замоўчвалі створанае гэтымі людзьмі,
— асноўнае ў значнасці напісанага імі, якое раней ці
пазней, а будзе як след ацэнена і асэнсавана...
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Гэта ж можна сказаць і пра творчасць А. Мрыя. Ва
«Узвышшы» надрукавана не так і шмат ягоных твораў:
пяць апавяданняў і два першыя скруткі рамана «Запіскі
Самсона Самасуя».

Калі мы раней казалі, што ў яго закончыўся перыяд
пошукаў і пачалася сталая праца празаіка з адметнай
манерай пісьма, дык мелі на ўвазе асноўны кірунак
самавыяўлення творчай індывідуальнасці, бo дасюль ён
прасочваўся досыць невыразна, асабліва з улікам
пазнейшых дасягненняў, гэта значыць лепшых твораў,
надрукаваных у часопісе «Узвышша».

Тыя пяць апавяданняў яшчэ не цэласныя па стылі,
па мастацкай манеры і аўтарскай пазіцыі. У нас, на
жаль, няма звестак, у якой паслядоўнасці пісаліся гэтыя
творы, хоць «Калектыў Яўмена» па сваёй сутнасці куды
бліжэй да апавяданняў, што друкаваліся у «Савецкай
Беларусі», чым да іншых узвышэнскіх твораў. Да
твораў гумарыстычных, а тым больш сатырычных
«Калектыў Яўмена» можна аднесці з вялікай нацяжкай.
Хіба толькі на падставе таго, што тут крытыкуюцца
адмоўныя, паводле аўтарскага стаўленні, з'явы
тагачаснага жыцця. Апавяданне напісана па
распаўсюджаным талы (прыкладам таму многія
маладнякоўскія творы) трафарэце, згодна з якім
станоўчы персанаж, гарачы прыхільнік усяго новага,
рэвалюцыйнага, імкнецца далучыць да яго іншых
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людзей, ды тыя, назло яму, учэпіста трымаюцца за
стары быт, старыя звычкі.

Канфлікт гэты не быў надуманы, а народжаны
жыццём. Кепска, што ў многіх творах пераважала
зададзенасць: узвышэнне, як правда, маладога героя і
адначасовае камікаванне з прадстаўнікоў старэйшага
пакалення. Пра гэта, памятаеце, у нас ужо гаворка была
ў сувязі з платформай і творчай практыкай
«Маладняка». У выніку замест вечна складанага,
шматмернага і да канца не пазнанага жыцця выходзілі
чорна-белыя кантрасты, замест роздуму, разумення
чалавечай душы — ілюстрацыя.

А. Мрый пазбягае крайнасцяў «маладнякізму», у
ягоным творы дзейнічаюць жывыя людзі. I ўсе ж
вырашэнне ўзнятай тэмы не вызначаецца навізной і
вынаходлівасцю; думка сцвярджаецца праз знарок
падабраныя дэталі, а палітра твора не зіхаціць
багаццем фарбаў, мае досыць просты сюжэт.
Апавяданне канчаецца радаснай весткай, якую
прыносіць Яўмен: іхні пасёлак выйграў 5000 рублёў, а
значыць, Яўменавы ідэі і словы становяцца рэальнасцю.

Гэтае апавяданне, як і тыя, што друкаваліся на
газетных старонках, вядзецца ў аб'ектывізаванай
манеры, аднак і гэта засведчаць лепшыя творы,
найбольш арганічнай для празаіка была «я»-форма.

Другое ўзвышэнскае апавяданне «Гармонія ў
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ружовым», напісанае ў аб'ектывізаванай манеры,
таксама цяжка аднесці да лепшых. А мо віною гэтаму не
форма, а аб'ект гумару ды недастатковая вышыня
пазіцыі аўтара, які ўзяўся пісаць на папулярную для 20-
х гадоў праблему еўгенікі, гэта значыць свядомага
паляпшэння чалавечай пароды. Што ж, праблема ёсць
праблема, і ад празаіка залежала, у які бок яе
павярнуць, які сэнс з яе здабыць. Пра тое, як герой,
спекулюючы на модзе, з карыслівых мэт мяняе некалькі
жонак, чытаеш не без цікавасці. Але ўзнікае пытанне:
няўжо гэтым павінна займацца сатыра? Чую пярэчанне:
гэта ж не сатыра, а гумар. Дык хіба ж людзі не маюць
права лёгка, ад душы пасмяяцца? Яно так, хоць
смяшыць людзей — не ў гэтым было прызванне
пісьменніка А. Мрыя. Спекуляцыя ж на драбнатэм'і
прывяла да таго, што зачахла не толькі сатыра, але і
гумар. Маю на ўвазе ўсю нашу літаратуру, яе нялёгкі і
няпросты ўвогуле, а ў адносінах да сатыры асабліва,
шлях праз дзесяцігоддзі...

А. Мрый, мяркуем, бачыў небяспеку, якая яго
падсцерагала знутры, імкнуўся пераадолець
стэрэатыпы, што заўсёды прыносяць смерць
літаратуры, пераўтвараюць пісьменніка, калі ён ім быў,
у імітатара. Адной з такіх «небяспечных» тэм была
антырэлігійная, дзе пераважаў суцэльны стандарт і
псеўдакрытыканства служак культу. У апавяданні
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«Рабін» ёсць выразны адыход ад знешняга камікавання
і набліжэнне да праўды чалавечага характару, імкненне
бачыць сувязь высокага з зямным, разумець філасофію,
жыццёвую пазіцыю рабіна. Структура апавядання
досыць ёмістая, пружыністая, па-мастацку шматмерная.

Апавядальнік тут збоку назірае за галоўным
героем, тады як у двух другіх творах — «Няпростым
чалавеку» і «Камандзіру» — галоўныя персанажы самі
расказваюць пра сябе, ды так захоплена, з імпэтам, з
усведамленнем уласнай значнасці. I вазак, што
падвозіць Цяліцу, аж млее ад зайздрасці гэтаму
пошламу і амаральнаму, але сытаму, багатаму на
жывёльныя радасці жыццю.

Да Цяліны блізкі галоўны герой апавядання
«Камандзір», хоць ен і дзейнічае ў іншых абставінах:
воляю лёсу становіцца камандзірам Чырвонай Арміі. Ці
не абапіраючыся на гэты твор, гаварыў Норберт Рандаў
пра блізкасць А. Мрыя да I. Бабеля — і там, і тут
паказана стыхія грамадзянскай вайны, неадназначнасці
чалавечых паводзін і характараў.

Героі апавяданняў «Няпросты чалавек» і
«Камандзір» блізкія да Самсона Самасуя, які таксама
досыць імкліва ўзносіцца да вяршыняў сваёй славы,
больш дакладна — няславы. Усе тры персанажы не
маюць за душой і карэлага граша ад высокіх маральных
прынцыпаў. Што ў іх ёсць станоўчага, калі гэта толькі
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не характарызаваць як маральную якасць, дык гэта
здольнасць непасрэдна, жыва і цікава апавядаць пра
сябе, пра тыя часам неверагодныя выпадкі, якія
здараюцца ў іхнім жыцці.

На фоне напісанага раней раман «Запіскі Самсона
Самасуя» з'ява вяршынная. Значэнне гэтага твора
далёка перасягае значэнне творчасці аднаго
пісьменніка. Так сталася, што традыцыі сатырычнай
прозы не набылі належнага развіцця ў беларускай
літаратуры, а таму названы раман і па сёння яе
найвышэйшае дасягненне.

Твор гэты пра тое, як паступова пошасць,
прыстасавальніцтва, хлусня, фальш, пустазвонства
аблытваюць жыццё, як істотным становіцца не
сутнасць, а форма, не клопат пра чалавека і грамадства,
а птушка, якой пазначаецца, з шумам і помпай
праводзіцца тое ці іншае, у сваёй аснове пустое, нікому
не патрэбнае мерапрыемства.

Асноўным носьбітам ідэі, рухавіком сюжэта, яго
найчасцей абсурдных сітуацый з'яўляецца Самсон
Самасуй, які ў імя кар'еры і славы назаўжды пакідае
родную хату, забываецца на бацькоў і пачынае
займацца тым, да чаго не меў ні прызвання, ні
схільнасцяў, ні падрыхтоўкі, ні вопыту — культурай і
адукацыяй. Узнікае пытанне: чаму, за якія заслугі яго
сюды прыставілі? Пытанне набывае асаблівую
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вастрыню ў наш час, калі ўсе ўсвядомілі, у якім стане
апынулася нацыянальная культура і адукацыя ў
Беларусі! Самсон і сам напачатку ўсведамляе
абсурднасць свайго становішча, нібы пацяшаецца,
пацвельваецца з сябе самога, але паступова гульні яго
захопліваюць, імкненне да кар'еры падпарадкоўвае ўсе
іншыя пачуцці, і ён становіцца аднамерна агрэсіўным,
такім, што можа перагрызці горла ўсякаму, хто стане ў
яго папярок дарогі. Пра маральныя і этычныя нормы
гаварыць не даводзіцца.

Па сваіх прыродных задатках Самсон Самасуй
асоба даволі прымітыўная, аднак чаго не адбярэш у яго,
дык гэта ўмення трымаць нос па ветры і адчуваць
палітычную сітуацыю. Не так розумам, як нутром.
Дзейнічае ён страшэнна сумбурна, людзям на смех,
дыскрэдытуе сваімі ўчынкамі савецкую ўладу так, як
бы наўрад ці здолеў зрабіць яе найбольшы вораг. I
даводзіць справу да таго, што яго звальняюць з пасады.
Звальняюць і... перамяшчаюць у воласць на больш
высокае месца. Потым, як зазначыў у лісце да Сталіна
сам пісьменнік, у другой кнізе рамана яго герой ужо
дзейнічае ў рэспубліканскіх маштабах.

Спадзяюся, што самі чытачы адзначаць тыя
мясціны рамана, якія сведчаць аб прадбачанні
пісьменнікам масавых рэпрэсій, а значыць, і сваёй долі.
Там, дзе пачынаўся вялікі кашмар, такім, як Самсон,
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адкрывалася шырокае поле дзейнасці, ім наканавана
было сыграць сваю злавесную ролю. Унутрана Самасуй
гатовы для гэтага: маральна апустошаны, без усякай у
душы веры, згодны без развагі сумнення выканаць
любы загад, што спусціць зверху начальства.

Ідэя рамана не дакляруецца, а арганічна вынікае з
яго мастацкай сутнасці. Нягледзячы на пэўныя
прабуксоўкі ў асобных месцах, дзе пісьменнік не
развівае мастацкі характар, не вядзе свайго героя
наперад, выпрабоўваючы яго ў новых, сацыяльна
значных сітуацыях, а толькі запаўняе прастору твора
апісаннем досыць аднатыпных, хоць і цікавых саміх па
сабе, сітуацый, у сваёй аснове «Запіскі» — твор
іскрысты, парадаксальна-нечаканы, да авантурнасці
займальны, насычаны нястрымнай фантазіяй
пісьменніка, які ўмеў глядзець на жыццё весела,
задзірыста, заўважаючы ў людзях малыя і вялікія
скрыўленні і хібы.

I хто ведае, як праявіў сябе А. Мрый у той другой
кнізе «Запісак Самсона Самасуя», у рамане «Жывы
дом», іншых творах, напісаных ва ўмовах сталінскай
лагернай рэчаіснасці...

Так, ён бачыў людзей, бачыў грамадства, паказаў
пачатак той страшнай трагедыі, якую перажыў наш
народ у трыццатыя гады. Яе маральную аснову паказаў.
I творы яго, асабліва пазнейшага часу,— пісаліся не
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дзеля смеху, а дзеля той жорсткай праўды, без якой мы
не можам жыць, якой бы яна ні здавалася нам прыкрай і
непрыемнай...
 

Яўген Лецка

Ліст другу працоўных Іосіфу
Вісарыёнавічу Сталіну

Цвёрда памятаючы Вашы словы аб чулым,
уважлівым стаўленні да жывога чалавека, я пішу Вам
пра свае няшчасці, спадзеючыся знайсці ў Вас
найвышэйшую праўду і справядлівае да мяня
стаўленне.

Я — былы беларускі пісьменнік-гумарыст
Шашалевіч Андрэй Антонавіч (псеўданім Мрый), які
напісаў у 1929 г. раман «Запіскі Самсона Самасуя».
З'яўленне ў друку першых частак гэтага рамана было
пачаткам маіх нягод. Спачатку раман хвалілі і
тэрмінова, без усялякай ініцыятывы з майго боку,
пусцілі ў набор для масавага выдання. I калі гэта мелася
ажыццявіцца, тады няшмат якія людзі, у далейшым
абвінавачаныя ў контррэвалюцыі, раптам выявілі, што
раман — зласлівая насмешка з савецкай культурнай
рэвалюцыі, пасквіль на савецкае жыццё.

Гэтыя няшмат якія людзі, галоўным чынам члены
літаратурнага аб'яднання «Маладняк» — Вольны,
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Дудар, Гародня і інш., аплявалі раман агульнымі
фразамі і амаль вулічнаю лаянкай, нават не спрабуючы
даць сур'ёзны крытычны аналіз зместу і формы рамана.

Раман спынілі друкаваць.
Між тым у сваім рамане я зусім не хацеў агітаваць

супроць новага жыцця, супроць прынцыпаў Савецкай
улады. Я хацеў паказаць тыповага выскачку Самасуя,
што прабіраецца з мяшчанскіх нізоў да вяршынь
Савецкай улады.

Я быў ашаломлены агульным ахайваннем майго
рамана і не стаў змагацца за яго працяг у друку. Я
спадзяваўся, што больш спакойныя людзі аб'ектыўна,
справядліва ацэняць раман. Мне было вядома, што
масавы чытач у галоўным герою рамана цудоўна
разабраўся і бачыў у ім прайдзісвета, што сваімі
адміністрацыйнымі дзеяннямі дыскрэдытуе Савецкую
ўладу і дэмаралізуе новае жыццё. У рэдакцыю часопіса,
у якім друкаваўся раман, шліпісьмы з патрабаваннямі
«выключыць з партыі і выгнаць з апарату Самасуя, як
прымазанніка Савецкай улады». Героя прымалі за
сапраўдную асобу, а яго «Запіскі» за праўдзівыя
дакументы жыцця. Якраз таму здзіўляліся яго
беспакаранасці.

Гэтыя наіўныя лісты падбадзёрвалі мяне. Мяне
натхняла думка, што кніга пра Самасуя будзе адною з
вясёлых, жыццярадасных кніг, што выкрываюць
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прайдзісветаў, жулікаў, дармаедаў і паскуднікаў.
На жаль, раман астаўся невядомы рускаму чытачу.

Часам мне здаецца, што калі б ён зрабіўся вядомым
тады рускаму чытачу, — мне дапамаглі б пераадолець
памылкі. Нават цяпер, праз 10 гадоў, у мяне мільгае
ерэтычная думка, што калі б выпадкова гэтая кніжка
была прагледжана Вамі, яна выклікала б у Вас вясёлы
смех і ніякага непрыязнага пачуцця да «рэакцыйнага
пісакі, што руйнуе асновы новага жыцця». Былі
выпадкі, што чытанне ўрыўкаў рамана ў публікі
выклікала аднадушны смех. Гэты смех, на маю думку,
сведчыць пра бясшкоднасць рамана, калі нават
адмаўляць, што ён проста трапляе ў цэль, высмейваючы
паганых людзей.

Аднак з 1930 да 1934 года ў друку працягвалася
беспадстаўнае ганьбаванне рамана. Зноў-такі ніякай
крытыкі, адна лаянка ў 2-х радках.

Я прызадумаўся. Няўжо сапраўды высмейванне
адміністратараў, падобных Самасую, дасягае
адваротных вынікаў і зусім не трэба савецкаму чытачу?

Я губляю арыентацыю ў сваей працы. Раман
здаецца мне непатрэбным крокам у жыцці, цяжкаю
памылкаю. Я перастаў працаваць над ім.

I калі мяне арыштавалі ў 1934 г. у Мінску, я
спачатку думаў, што прычына арышту — гэты
злашчасны раман. Аднак у часе следства мне ні слова не
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сказалі пра раман, пра маю літаратурную працу, хоць
пры вобыску была ўзята ўся мая літаратурная
прадукцыя. Следства запатрабавала, каб я прызнаўся ў
прыналежнасці да нацыянал-фашысцкай арганізацыі.
Неабходна адкрыта сказаць, што я ганебна вёў сябе на
следстве. Спачатку мяне папярэдне належна апрацавалі
ў камеры «раззброеных», пасля адкрыта сказалі, што
«ўсё мае кодла контррэвалюцыйнае», што паводле
сваей адукацыі і выхавання (я з семінарыстаў) я не магу
не быць контррэвалюцыянерам, што ў выпадку
непрызнання маю сям'ю чакае самая сумная доля...

Я зусім разгубіўся. Як мне выявіць свае савецкае
аблічча? Што я магу сказаць у свае апраўданне? У мяне
за плячыма два мінусы — семінарская адукацыя і гэты
аплёваны крытыкамі раман «Самсон Самасуй». I брат
мой — драматург Шашалевіч В. А. — таксама з
семінарыстаў, хоць мы дзеці дробнага службоўца.
Бацька быў з мяшчан, памёр у 1902 г. Я вучыўся на
стыпендыі для лепшых вучняў са «свецкіх». Другі мінус:
я — былы прапаршчык, у 1918 г. добраахвотна ўступіў у
Чырвоную Армію, у якой прабыў да 1921 года з
перапынкамі (хварэў на тыф і рэўматызм). У мяне няма
заслуг.

Я перажываю глыбокі маральны крах. Хочучы
ўратаваць сям'ю, я выказаў гатоўнасць прызнаць усё,
што мне інкрымінавалі, хацеў поўнасцю раззброіцца.
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Але следства чакала чагосьці незвычайнага. Следчы
хацеў і саграшыць і нявіннасць захаваць. Ён вымагаў,
каб я «пісаў, пісаў і пісаў». Але пра што пісаць, як
пісаць? 3 дапамогаю натхняльнікаў з камеры я пісаў,
мая бязглуздзіца паставіла следства ў тупік. Тым не
менш праз месяц мая справа была тэрмінова
аформлена, і я Тройкаю АДПУ быў асуджаны на 5
гадоў і накіраваны ў... ППЛ.

Толькі ў лагеры я высветліў сутнасць свае справы. Я
быў прыцягнуты па справе настаўнікаў
Краснапольскага раёна БССР (дзе я з 1921-1926 г. быў
настаўнікам у школе II ст.) згодна з паказаннем
настаўніка Сакалова.

У лагеры да мяне вярнулася развага, пачуццё
жыцця і праўды. Я напісаў заяву ў Пракуратуру СССР і
шчыра выклаў усю праўду свайго жыцця.

Я не прасіў апраўдання, я прызнаваў сябе
вінаватым у маладушнасці, баязлівасці, у тым, што я
напісаў шкодны раман. Я прасіў даць мне мажлівасць
жыць з сям'ёй і падтрымліваць яе, бо жонка мая пасля
арышту асталася з 3-ма малымі дзецьмі і не магла мець
самастойнага заробку.

Мая справа была перагледжана. Мяне з лагера
вызвалілі, і 2 гады я пражыў у адміністрацыйнай
высылцы ў Валагодскай вобласці. Там я працаваў
бухгалтарам леспрамгаса Масгарпаліва. Мяне лічылі
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добрым, акуратным працаўніком. Пасля тэрміну
пакарання ў пачатку 1937 года мне выдалі савецкі
пашпарт.

Але нават атрымаўшы савецкі пашпарт, я лічыў
сябе непаўнацэнным чалавекам. Я не спакусіўся
перспектываю «ехаць куды хочаш» і астаўся працаваць
у леспрамгасе. Я быў надзвычайна ўсцешаны, што мне
далі права жыць і працаваць. Цэлы год пасля высылкі я
прарабіў у леспрамгасе, меў самыя добрыя водгукі аб
сваёй працы ад партыйных і прафсаюзных органаў.

Вайсковы Камісарыят прапанаваў мне падаць заяву
аб аднаўленні ў правах камандзіра запасу.

Але ў канцы 1937 г. мяне без усялякай матывіроўкі
знялі з работы. Я не пратэставаў. Я бачыў, што груз
мінулага перацягнуў і мяне зноў выкідваюць з жыцця.

Я пайшоў у НКУС і, паведаміўшы, што мяне зналіз
работы, спытаўся, ці ёсць у НКУС перашкоды для
майго выезду, бо я павінен шукаць працу.

Мне далі адказ, што я магу ехаць куды хачу.
I вось пачаліся мае нягоды. Я нідзе нічога не

ўтойваў, і ўсюды, як толькі даведваліся пра маю
высылку, мне адмаўлялі ў працы. Я гатовы быў ехаць
абы-куды, у самыя непрыступныя, неабжытыя месцы,
каб толькі працаваць і жыць.

I толькі на прыбярэжжы ў Мурманскай вобласці
мне далі працу бухгалтара-работніка вытворчасці ў
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