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Лісты Ларысы Геніюш 
 

Алесю Белакозу (с.30) 

Жаль мне Аляксея Карпюка, як ён мусіў перажываць і нэрвавацца! Ён жа 

змагаўся за гэтую зямлю, і сяньня так над ім зьдзекуюцца! Кніжкі сваёй я яшчэ добра 

не разгледзела, але спадзяюся, што яна спадабаецца Вам, хоць форма маіх вершаў не 

мадэрная… Дзіўлюся,чаму не прыехаў да нас Н. Гілевіч? Дзе А.Карпюк яго бачыў? Як 

маюцца малыя? Хочацца вельмі пабачыць Міхасіка. 
 

Зосьцы Верась (с.39) 

Вось сяджу, пішу і плачу, як бабёр…Ня ведаю, калі прыедуць дзеці. Вельмі 

шкадую М.Танка, якому дзеля гэтых паклёпнікаў «мыюць» за мяне голаў… Найболей 

абурае тое, што так тэндэцыйна, так неразумна, недальназорна топчацца праўда… 

Вось чаго не пераношу, з чым ніколі не згаджуся, каб пасеклі мяне на кускі, гэта з 

падобнамі мэтадамі насільля! І так, што будзе далей, ня ведаю! Альбо памру, альбо 

мяне пасадзяць зноў, бо некаму выдзеру вочы! 

Вось такі мой сяньняшні ліст…Усё гэта даведалася 8 чэрвеня ад А. Н. Карпюка. 
 

Дануце Бічэль (с.79) 

Як гэта ня будуць друкаваць Васіля [Быкава] і Аляксея [Карпюка], дык каго ж 

тады будуць друкаваць? Можа, наагул ліквідуюць беларускую літаратуру? Што 

скажуць на гэта нэгры? Васіль – не казяўка, Аляксей – таксама? Няўжо Прокша адзін 

справіцца на ўсе франты? Сумняваюся, дарагая, нешта Ты мне баеш ня тое-ня сеё. 
 

Дануце Бічэль (с.80) 

Вельмі многа думаю аб Вас апошнімі днямі. Я прыйшла да вываду, што вельмі 

пагана зрабіў сябра Аляксей, адмовіўшыся ад свае пасады на Ажэшка. На маю думку, 

ён – гэта знаходка і скарб для Гродна! Той толькі можа быць супраць яго, каму не 

залежыць на ўзроўні беларускай рэпрэзэнтацыі ў Гродне, альбо каму залежыць, каб 

гэтая менавіта рэпрэзэнтацыя зышла на ноль, таму што беларуская. Як вёў ён на 

высокім узроўні сваю папярэднюю працу, так і тут яго кабінэт, яго асоба, яго мінулае, 

асабістая абаяльнасьць і высокі інтэлектуальны ўзровень робяць гонар Гродну. 

Падумай сама. А яго веданьне моваў? Мусіць,згрызлі яго добра, калі ён адышоў і ад 

гэтай работы. Нецікава яму пройдуць 50 гадоў бою, змаганьняў і працы для Радзімы. 

Удумайся ў яго душу… Пры яго папулярнасьці гэта пашкодзіць многаму, што добра 

разумееш сама. Ён ня згіне і ня зломіцца, бо зламаны чалавек – ужо не чалавек, а 



калека, але на гэтым месцы ў Гродне будзе яго бракаваць! Гэта засьветлая галава і 

забывалы «хлопец», каб пазбавіць яго ўласнай ініцыятывы і мысьляў! 
 

Раісе Жук-Грышкевіч (с.127-128) 

Ёсьць у нас адзін пісьменнік – заядлы партызан, антыфашыст, прыгожы, мужны і 

заўсёды вельмі элеганцкі – Аляксей Карпюк. Мы зь ім неяк ня мірымся, і ў гэтым мая 

віна, бо ён – чалавек чэсны. Ішоў ён аднойчы са мною па Гродне, ды, мусіць, было яму 

сорамна маяго нямоднага выгляду. Кажа: «Вам трэба напісаць заяву ў Літфонд, каб 

памаглі крыху». «Што?!» І – пайшло… 

Праводзіла я раз сябра ў Гродна, а ён мне і кажа: «Няхай прыедзе Янка, мне трэба 

зь ім пагаварыць». «А што такое», – пытаюся. «Не, не і не!» Заходзіць да яго Янка, а 

ён і кажа: «Я напісаў, каб далі Ларысе дапамогу, дык прызналі ёй нашыя жыдкі ў 

бухгалтэрыі 60 руб., яна ж ня член Саюзу. Але вось бяда, трэба за іх расьпісацца, а яна 

ж ніколі не расьпішацца, я яе знаю, дык вось расьпішыцеся вы. Мы думалі з Васілём 

[Быкавым], што паложым ёй грошы на стол, а самі ўцячэм, няхай сабе енчыць бяз 

нас». 

Пашкрабаў мой стары патыліцу ды кажа: «А што вы думаеце – я горшы ад мае 

жонкі?» Не расьпісаўся і ўцёк! 

Дзіўны чалавек – Карпюк, бывала, выпрасіць машыну ў начальства, пасадзіць 

мяне і Данусю,ну і Янку,і едзем аж у Белавежу.Дзякуючы яму толькі,пабачыла я 

зуброў.Цяпер ён зангневаўся на мяне насьмерць… 
 

Надзеі Караткевіч (с.208) 

Як Вам падабаецца «Вершалінскі рай» Карпюка? Я прачытала яго з 

цікавасьцю,піша ён на нашай наднёманскай гаворцы і парушае многа патрэбных і 

здаровых праблемаў.Твор аж натуралістычны,але напісаны жыва,тэмпэраментна,з 

гумарам і не без любові да нашай зямлі.Прачытайце абавязкова! 
 

Зосьцы Верас (с.209) 

Ці маеце «Вершалінскі рай» А. Карпюка? Варта прачытаць. 

Алесю Белакозу(с.256) 

P.S.Ці бачылі кніжку А.Карпюка пра О.Корбут? У нас,на жаль, яе ўжо няма. 
 

Дануце Бічэль (с.261) 

Які сталы і салідны ў сваіх пачуцьцях Аляксей Нік[іфаравіч Карпюк]. Вось ён 

падобнагане прыдумаў бы! У першую  чаргу таму, што ён вельмі добры, людзкі і 

лічыцца з пачуцьцямі другіх. Ён вельмі мала эгаіст і наагул чалавек цікавы.Мае 

далёкія сябры былі захопленыя «Вершалінскім раем», знайшлі там шмат тыповага 

беларускага. 

Дануце Бічэль (с.283) 

Ня маю сумленьня сваёй асобаю турбаваць Ал[яксея] Нік[іфаравіча Карпюка]. 

Мае ён даволі і без мяне,але толькі ён адзіны ці Іна Анатолеўна могуць нам у гэтым 

дапамагчы.Ведаю,што табе гэта зрабіць цяжка,але,можа,зробіць гэта хто з нашых 

сяброў? 


