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Проза Аляксея Карпюка 

План
1. Васиь Быкау i Гародня.
2. Лариса Гешюш, Янка Брыль, Вячаслау Адамчик, Петрусь 

MaKŒih, Генрих Дамдое^ч, УлaÔ3ÎMip KaiecniK, Адам Мачьдзгс i 
ipuL -  теорцы з Гарадзеншчыны.

3. Атяксей Карпюк -  пясняр заходнебеларускага лесу. “Вершачшсы 
рай”, “Kapani”.

4. Апоеесць “Данута”-  “теор на вечную тэм у”.
5. Мастацка-дакументачьныя теорыАпяксея Карпюка. 

“Разейпанне з пюзЫлй ”.

У 2009 годзе споунщца 50 гадоу, як аповесць гарадзенскага празажа 
Аляксея Карпюка (1920-1992) “Данута'’ пабачыяа свет у часошсе 
“Полымя'’ ÿ 7-9 нумарох. Прауда, Kani болын дакладна, то тэта ужо не 6biÿ 
дэбют твора, бо ÿ 1958 годзе аповесць была надрукавана ÿ гарадзенскш 
альманаху “Неман'’, дзе мела назву “У маладыя гады”, а 1мя галоуная герашя 
мела Крыся.

Аляксей Карпюк 6biÿ праудз1вым працагол1кам. Кожны свой твор ён 
перапрацоувау неаднойчы. Аповесць “Данута” перараблялася 32 разы. Таму 
пад апошняй публ1кацыяй твора прачытаем расцягненую на дваццаць гадоу 
дату -  1958-1978.



Згадваючы час працы над творам, аутар пазней nicaÿ: “Перарабляючы i 
перашсваючы рукашс, я нарэшце сваей repami выбрау i канчатковае шя -  
Данута. Мне яно спадабалася свежасцкх хоць на Гродзеншчьше тады 
называл1 так амать кожную трэцюю дзяучыну" [1, с. 505]. Пэуную 
супярэчнасць у згадцы аутара можна вытлумачьщь так: хоць у нашых 
мясцовасцях гэтае 1мя было вельш папулярным. у беларускай л паратуры яно 
i сапрауды было свежым, новым. I менавгга гэткш успрымае яго герой 
аповесщ: “Яна мела прагожае Hi то лпоускае, ш то польскае iMa -  Данута. 
Яшчэ можна было да яе казаць: Данка: Дана: Дануся..."[2, с. 53].

Далёка няпростым быу шлях твора да чытача: пра што даведваемся з 
артыкула аутара '‘Перыпетьи пошукау” Сёння крыху прызабытая, у свой час 
аповесць набьша вялкую папулярнасць. Яна уведзена у новае: 
кнпазбораускае выданне выбраных творау Аляксея Карпюка (2007 г.). Як 
азначае аутар прадмовы.. “нягледзячы на трапчны фшал, “Данута" магчыма.. 
лепшы npa3ai4Hbi твор пра каханне, нaпicaны па-беларуску... Xioa толью 
“Альпшская балада" Васшя Быкава вартая стаць з ёю на адну палщу” [3, с. 
15].

Аповесць “Данута" складаецца з трох частак. Трэцяя: што anicsae час: 
Kani ÿcë “завярцелася” (а тэта падзе1 1939 года, вайна), па мастацюх 
вартасцях значна усгушае першым дзвюм. Тут страчваецца тое незвычайна 
далкатнае, тонкае пач\лгцё, якгм прасякн\’ты першыя часта твора, яю.м :кыве 
герой i праз якое ён успрымае свет. I тэта натуральна i зразумела, бо i герой у 
мнопм змяшуся. Але найперш змяньл1ся абставшы, бо свет стау цалкам 
шшым.

У першых частках падзе1 адбываюцца у BuibHi напрыканцы трыццатых 
гадоу, напярэдадн1 Др\той сусветнай вайны. Выбар месца дзеяння не зуам 
звычайны. Прыгадайце твор беларускага савецкага п1сьменнка паЕаеннага 
часу, дзе б падзе1 адбывашся ÿ BiibHi. Тэта с’у'часная лкаратура вяртае нам 
“наш}'" назаужды страчан>гю “крывшкую Мекку", а у тым часе такое месца 
дзеяння i сапрауды было выключным.

Матыу гораду’ -  адзш з цэнтральных у anoBecni, а незвычайны 
ра1ч1антычны шарм BùibHi адыгрывае не апошнюю ролю у раскрьщц1 асобы 
галоунага героя -  беларускага хлопца Яню Барташэвша. Менав1та гэта -  
чужое для вясковага хлопца гарадское асяроддзе i стала першапрычьшай 
таго, што ÿ д>гшы ягонай пачау адбывацца вельм1 складаны працэс 
разбурэння цэласнасш. Г эта той жа, знаёмы нам з нашашускай лкаратуры, з 
прозы MaxciMa Гарэцкага матыу раздваення д>лпы, яю асаблша ярка прагучау 
у першай беларускай аповесщ “ Дзве д>гшы".

Юным героем рухае цалкам нат}гральнае жаданне падабацца, рабшь 
уражанне на шшых, быць вартым ysari. Ён пакут>ге ад адзшоты, пак1нл:тасщ у 
ч}'жым горадзе. Я ш г здаецца, што ён “у В оьш  -  няпрошаны госць i каб 
паехау дахаты, HixTO гэтага i не за\-важы}- бы. А яшчэ здалося, што я шчога 
не варты" [2, с. 34].

Ад прыроды гэта натура дзейсная, актыуная. Прагны да усяго новага, 
герой не можа прайсщ пауз нашсанае, з щка\тасцю чытае надшсы на



помшках, шторазу ходзщь чытаць свежыя газеты, яюя выстауляюць у 
вирынах. Усе анал1зуе: жьше надзвычай насычаным унутраным жыццём. 
Старыя кварталы Вшьш ваклкаюць жывы водгук у душы Яню Барташэв1ча: 
наводзяць на роздум, абуджаюць ягоную фантазно: “Што тут было тысячу 
гадоу назад? Яюя хадзин людз1? Якая на ix была вопратка? Я ш  мел1 
клопаты?..”  [2, с. 44].

У роздумах героя выяуляюцца лепшыя рысы характару, выхаваныя 
якраз вясковым асяроддзем: спагада да нялёгкай працы шшых, 1мкненне 
дапамагчы. Фигуры магутных атлантау, яюя трымаюць на плячох балкон 
старасвецкага дому, ix напружаныя мускулы, што так дасканала выяулена 
скульптарам, выклкаюць жаданне раздзялщь з вел1канам1 ix заусёдную 
ношу: “Мне захацелася падперщ балкон самому ды юнуць барадачам:

-Я  за вас крыху патрымаю яго: а вы: хлопчыю, пабегайце па скверику, 
хай вам плечы адыдуць!”

Праз кранальна-шчыры зварот “хлопчыю” герой паустае быццам 
спагадны бацька ni родны брат у aднociнax да 3yciM не каменных атлантау, а 
да спрацаваных, стомленых хлопцау.

А самай значнай прычынай раздваення душы героя сталася каханне да 
генеральскай дaчкi Дануты Янкоускай, каханне, якое прынесла яму многа 
радасщ, шмат новага, нязведанага раней, але i мноства пакутау. Адна палова 
душы героя жыве таемным ХЕаляваннем, у ёй пануе вобраз прыгожай 
пмназютю, г\-чыць яе спеу, пач\:ты выпадкова ÿ часе канцэртл\ А у 1ншай 
патове распачьваецца, падаграваецца варожасць да яе, бо -  генералава дачка, 
бо -  полька. Каханне i нянавкць пераплятаюцца у сэрцы юнака. Каш др>тое 
пачуццё Еыклжана уздзеяннем на героя вясковага выхавання, цяжкай працы, 
нecпpaвядлiвacцi, якую неаднойчы даЕодзоася цярпець ад багацеяу, то 
першае -  магутнай стай  прыроды, таемным прыцягненнем да святла i 
хараства. I гэтае другое мусщь перамагчы, бо каханне -  с Lia стваральная, у 
той час, ^ l i  нянавкць разбурае, зншчае.

Працэс раздЕаення д>тпы балючы, амаль $ni4Ha адчувальны героем: 
"Мая душа раздвоюася. Я адчувау пагард\: i варожасць да новай забавы 
паноу. Аче Дануся, я ведау, недзе не магла дачакацца яе. I другая мая палова 
была верная Дануце, хвалявалася гэтаксама” [2, с. 64]. Неаднойчы юнак 
задае сабе пытанне: "Пры чым тугт Данута?", якое гучыць рытарычна, бо, 
канешне ж, яна, такая светлая, чыстая, добрая, Hi пры чым.

Самае недарэчнае, што было навязана Янку якраз выхаваннем Maui, -  
нацыянальная нецярпшасць. Жанчына ж атрымала тэта ÿ спадчыну ад CBaix 
бацькоу. Герой aнaлiзye i гэт\то з ’яву, 1мкнецца дайсщ да каранёу вapoжacцi 
мiж ôeлapycaмi i пaлякaмi: “Я жы\- на гранщы Польшчы з Беларуссю. У маёй 
мясцоБасщ панавала HaHaBicub пaмiж двума суседнкп народами 
ajv’pMaHeHHMi шaEiнiз^^aм i забабонамА, гарэлкай i рэли^й:’ [2, с. 50]. 
Прычынау, як вядома, нямала. Адна з ix -  нежаданне Mipy з HeHaBicHbiMi 
суседзямг што i выказана у наказе Mani, якая адпрауляе сына ÿ горад: “Като 
хочаш выбфай сабе там за жонку. НаЕат за жыдо\жу Hi4ora не скажу. .Адно 
не бяры кше nonbKi. Яе нага не ступщь на мой парог, покуль жыцьму! Так i



ведай сабе!..” [2, с. 50]. I вось ён: паслухмяны сьш: што шчыра шануе сваю 
Maui, перакрэсл1вае CBai.\i каханнем гэтую нянавкць. I ад таго пакутуе яшчэ 
оолып.

Пад вясковай, сялянскай, грубай, жорсткай, часам нехлямяжай 
знешнасцю Яню Барташэв1ча i за адпаЕедна гэпош ж ягоным1 паводзшаш 
хаЕаецца такая кволая, раншая, вытанчаная дутпа, што прагне хараства, што 
здольна на самае у^звышанае, светлае пачуццё. Ягоная грубасць -  тэта i ёсць 
тая орудная цша, наносная, напускная, своеасаблшая ахоуная рэакцыя ÿ 
свеце чужым, жорспом i несправядл1вым, дзе неаднойчы даводзшася зносщь 
абразы, пагарду, зняЕагу на адрас самага дарагога, роднага. Згадаем xioa 
самы балючы з мноства шшых выпадкау, дзе зневажалася душа маладога 
чалавека: "Неяк Maui прислала мне у Воьню вышытую кашулю. На уроку 
польскай мовы i .итаратуры убачыу яе наш прафесар Залесю i заяву класу:

-У  Афрыцы ёсць народы, яюя любяць каляровыя шкельцы, 
каменьчыкт Hind... У нас на "крэсах" гэтае дзкунства захавалася ÿ тым, што 
мясцовыя сяляне расшываюць вопратку рознакаляровы^и HiTKaMi.

I выхаленай рукой ён паказау на мяне:
-Вось вам жывы прыклад!" [2, с. 47].
Цывшзаваны дзйун, пpaфecap-шaвlнicт быу- далёка не адзшым, хто 

1мкнууся прышзщь i абразщь, хто прадстауляу не лепшы бок польскай 
штэл1генцы1. Таму трэба бьшо абараняцца, трэба было станавщца модным i 
жорстккм. А якраз з гэтага свету яна -  першае i самае вялшае каханне героя, 
абаранщца ад якога Янка 5apTaui3Bi4 не мае нiякae сшы.

Заключныя CTapoHKi аповесщ хвалююць надзвычайна, гучаць як 
прыгожы заключны акорд вечнай тэмы. Смутак ад страты каханай, ад 
немажгшасщ вярн>гць М1Н>глае пераплятаецца тут з радасцю вялкага 
адкрыцця: каханне вечнае, як вечнае само жыццё.

Яшчэ адна вяршьшя прозы Аляксея Карпюка -  аповесць "BepmaniHCKi 
рай". Л к да заусёды шкнулюя да лепшага, xaцeлi верыць, xaцeлi збавення ад 
беспрасвецця. 1х д\тпы бьий адкрытыя да >гсяго, што давала надзею. Лётка 
прымал1 новых прарокау, aбмaнEaлi сябе, у чым горка pacчapoÿвaлicя, за што 
Mejii жорстк\то расплату. Зрэшты, чам>’ -  obuii? Ёсць т а т и  i сёння. Там>* так 
актуальна гучаць творы Карпюка i у наш час, Kani паустаюць npapoKi- 
шжэпрарокг што вядл-ць людзей у шкуды, у цемру. Такш новаяуленым 
сялянсшм прарокам паустае у аповесщ "Вершалшсш рай" звычайны cevinHiH 
Гальяш Кл1.мов1Ч. Народ i прарок, трагедыя прарока адлюстраЕаны вельм1 
ярка, балюча. .Аднак жа т\т праз болева-трагедыйны аспект часам 
прабтаецца здаровы народны гумар, яю ураунаважвае драматычную 
ст*ацьпо.

У спадчыне Аляксея Карпюка не толью празатчныя ТЕОры. Тэта i HiKoni 
пры жьщi не апубл1каЕаны драматычны твор "Сялянская драма" паводле 
anoBecui "BepmaniHCKi рай", як\ нарэшце прыйшоу да чытача ÿ 
кнйазбораусюм BbuaHHi TEOpaÿ nicbMeHHiKa. Тэта i ягоная патымяная 
гг;,блiцыcтыкa, сярод шшага -  знакамкае выступление на Y з'ездзе 
П1сьменн1кау Бeлapyci у 1966 годзе. ЗахаЕауся фотаздымак, на якш .Атяксей



Карпюк з Андрэем Макаёнкам перад тым з'ездам, на якш самай знакавай 
падзеяй i стане выступ гарадзенскага шсьменнша, што будзе медь няпростыя 
наступствы для смелага выступоуцы. А яшчэ -  мастацка-дакументальныя 
ТЕОры "Мая Джамалунгма" i пазнейшая, ужо пазацэнзурная аповесць 
"Развпанне з пк>31ямГ, як1я чытаюцца як цкавыя староюа нашай ricTopbii, 
нашсаныя на blicokim мастащам узроуш.
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