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ЛІТАРАТУРА 
І ЧАС

Калі д умаю пра 
Аляк сея Карпюка (а 
жыць у Гародні, жыць 
літаратурай і не згад-
ваць гэтую знакавую для нашага краю 
постаць нельга), успамінаю адзін вы-
падак з майго даўняга, студэнцкага, 
што было на самым пачатку 1980-х гг. 
У перапынку між лекцыямі стаю ка-
ля акна. Там – зялёны травень. Вуліца 
Ажэшкі аж зіхаціць свежасцю пасля 
цёплага вясновага дажджу. Ідзе Аляк-
сей Карпюк. Ведаю яго як знакамітага 
пісьменніка, ведаю здалёк. Як і ўсе сту-
дэнткі, захапляюся яго “Данутай”. Рап-
там ён збочвае з тратуара і ідзе па тра-
ве, газон якраз пад нашым акном. Згі-
наецца: перад ім жоўтая краска, адзіная на ўсім 
газоне. Звычайны малачай – цудоўнае маленькае 
сонца між зялёнай травы. Нейкі час узіраецца, 
дакранаецца да пялёсткаў-промняў. Уздымаецца 
і сыходзіць. Вялікі, прыгожы, статны.

У гэтым для мяне ўвесь Аляксей Карпюк. 
Чалавек адначасна надзвычайнай моцы і пяш-
чотнай, далікатнай шчырасці, што з гадамі-вы-
прабаваннямі не страціў здольнасці выхапіць 
са зменлівай, вірлівай карціны гарадской што-
дзённасці аскепачак жывой прыроднай красы, 
умення глядзець на свет дзіцячымі вачыма, за-
хапляцца і здзіўляцца. Гэта ключ да разгадкі та-
го, як між творамі, дзе малюецца далёка не ра-
дасная заходнебеларуская рэчаіснасць, паўстала 
ў яго спадчыне такая ўзнёслая, шчымлівая апо-
весць “Данута”. Як сцвярджае сучасны крытык, 
«“Данута”, магчыма, лепшы празаічны твор пра 
каханне, напісаны па-беларуску… Хіба толькі 
“Альпійская балада” Васіля Быкава вартая стаць 
з ёю на адну паліцу» [1, c. 15].

Аповесць “Данута” складаецца з трох частак. 
Трэцяя, што апісвае час, калі ўсё “завярцела ся” 
(а гэта падзеі 1939 года, Вялікая Айчынная вай-
на), па мастацкіх вартасцях значна саступае пер-
шым дзвюм. Тут страчваецца тое незвычайна 
далікатнае, тонкае пачуццё, якім прасякнуты пер-
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шыя часткі твора, якім жыве герой і праз якое ён 
успрымае свет. І гэта натуральна і зразумела, бо і 
герой у многім змяніўся. Але найперш змяніліся 
абставіны, бо свет стаў цалкам іншым.

У першых частках падзеі адбываюцца ў Віль-
ні напрыканцы 1930-х гадоў, напярэдадні Дру-
гой сусветнай вайны. І ўжо гэта незвычайна. 
Згадайма твор беларускага савецкага пісьмен-
ніка пасляваеннага часу, дзе падзеі адбываліся 
б у Вільні. Гэта сучасная літаратура вяртае нам 
“нашу” назаўжды страчаную “крывіцкую Мек-
ку”, а ў той час такое месца дзеяння і сапраўды 
было выключным. Матыў горада – адзін з цэн-
тральных у аповесці, а незвычайны рамантыч-
ны шарм Вільні адыгрывае не апошнюю ролю ў 
раскрыцці асобы галоўнага героя – беларускага 
хлопца Янкі Барташэвіча. Такі выбар месца дзе-
яння абумоўлены яшчэ і тым, што менавіта гэ-
тае – чужое для вясковага хлопца гарадское ася-
роддзе – і стала першапрычынай таго, што ў яго 
душы пачаў адбывацца вельмі складаны працэс 
разбурэння цэласнасці, раздваення.

Незвычайнай свежасці, далікатнасці ў адлюс-
траванні пачуццяў герояў – беларуса Янкі Барта-
шэвіча і генеральскай дачкі полькі Дануты Янкоў-
скай – празаік дасягае не ў апошнюю чаргу праз 
легкавейныя, ледзьве ўлоўныя водары, шолахі, ко-
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леры, што ўрываюцца ў абуджаны каханнем свет 
душы маладога героя як найвялікшы цуд: “Я па-
сапраўднаму адчуў вясну з усімі яе пахамі, птушы-
ным шчабятаннем… сіняватую рунь яравых… 
луг, пакрыты ўжо лотаццю такой далікатнай 
жаўцізны, што дзіва брала, як гэткая прыгажосць 
можа ўжывацца з бруднай цінай” [2, с. 116].

Пад вясковай, сялянскай, грубай, жорсткай, 
часам нехлямяжай знешнасцю Янкі Барташэві-
ча і за адпаведна гэткімі ж паводзінамі хаваецца 
кволая, ранімая, вытанчаная душа, што прагне 
хараства, здольная на самае ўзвы шанае, свет-
лае пачуццё. Грубасць хлопца – гэта і ёсць тая 
брудная ціна, наносная, напускная, своеасаблі-
вая ахоўная рэакцыя ў свеце чужым, жорсткім 
і несправядлівым, дзе неаднойчы даводзілася 
зносіць абразы, пагарду, знявагу з боку не леп-
шых прадстаўнікоў польскай нацыянальнасці 
на адрас самага дарагога, роднага. Згадаем хіба 
самы балючы з мноства іншых выпадкаў, дзе 
зневажалася душа маладога чалавека: «Неяк ма-
ці прыслала мне ў Вільню вышытую кашулю. На 
ўроку польскай мовы і літаратуры ўбачыў яе 
наш прафесар Залескі і заявіў класу:

– У Афрыцы ёсць народы, якія любяць каля-
ровыя шкельцы, каменьчыкі, ніткі… У нас на 
“крэсах” гэтае дзікунства захавалася ў тым, 
што мясцовыя сяляне расшываюць вопратку 
рознакаляровымі ніткамі.

І выхаленай рукой ён паказаў на мяне:
– Вось вам жывы прыклад!» [2, с. 47].
Цывілізаваны дзікун, прафесар-шавініст быў 

далёка не адзіным, хто імкнуўся прынізіць і аб-
разіць, хто прадстаўляў не лепшы бок польскай 
інтэлігенцыі. Таму трэба было абараняцца, ста-
навіцца моцным і жорсткім. А якраз з гэтага 
свету яна – першае і самае вялікае каханне ге-
роя, абараніцца ад якога Янка Барташэвіч не 
мае ніякай сілы.

Пераадоленне сябе, духоўнае ўзыходжанне Ян-
кі Барташэвіча, яго маральныя перамогі і пара-
жэнні праходзяць па шляху пераадолення дыс-
гармоніі, раздваення. І першае, што даволі лёгка 
ўдалося зрабіць герою, – гэта дабіцца гармоніі з 

душой горада. Лёгка, таму што яшчэ 
раней многа ведаў пра Вільню, пра 
тыя падзеі, якія былі звязаны з бе-
ларускай гісторыяй, культурай. Ван-
дроўкі па старажытных вулках го-
рада даюць яму вялікую асалоду, 
напаўняюць радасцю і гонарам ад 
усведамлення далучанасці да вялікіх 
спраў. Успрыманне Вільні як цуду, 
як святыні напаўняе душу юнака 
вялікім шчасцем, у якое няпроста 
паверыць, бо няшмат дарункаў лё-
су меў у жыцці: «Гледзячы на гэтую 

старажыт насць, я забыўся на ўсё і адчуў, як у мяне 
пачынае займаць дух ад усведамлення, што хаджу 
мясцінамі, пра якія толькі пішуць у кніжках.

“Няўжо я ў Вільні? А мо толькі сню?
І ўсё ж такі я ў Вільні, эх!..”» [2, с. 37].
У гэтым кароткім выгуку-выдыху змяшчаецца 

столькі адчайна-радаснага пачуцця, пра што можна 
расказваць бясконца, але адлюстравана аўтарам ме-
навіта гэтак: як імгненне, як пробліск маланкі.

Ад прыроды Янка Барташэвіч – натура дзей-
сная, актыўная. Прагны да ўсяго новага, герой 
не можа прайсці паўз напісанае, з цікаўнасцю 
чытае надпісы на помніках, шторазу прагля-
дае свежыя газеты, якія выстаўляюць у вітры-
нах. Усё аналізуе, жыве надзвычай насычаным 
унутраным жыццём. Старыя кварталы Вільні 
выклікаюць жывы водгук у раскрытай насуст-
рач новаму душы хлопца, наводзяць на роздум, 
абуджаюць фантазію: “Што тут было тысячу 
гадоў назад? Якія хадзілі людзі? Якая на іх была 
вопратка? Якія мелі клопаты?..” [2, с. 44].

У роздумах героя выяўляюцца найлепшыя ры-
сы характару, выхаваныя якраз вясковым асярод-
дзем: спагада да нялёгкай працы іншых, імкненне 
дапамагчы. Фігуры магутных атлантаў, якія тры-
маюць на плячах балкон старасвецкага дома, іх 
напружаныя мускулы, што так дасканала выяўле-
ны скульптарам, выклікаюць жаданне раздзяліць 
з веліканамі іх заўсёдную ношу: “Мне захацелася 
падперці балкон самому ды кінуць барадачам:

– Я за вас крыху патрымаю яго, а вы, хлопчыкі, 
пабегайце па скверыку, хай вам плечы адыдуць!”

Праз кранальна-шчыры зварот “хлопчыкі” 
герой паўстае быццам спагадлівы бацька ці род-
ны брат у адносінах да зусім не каменных атлан-
таў, а да спрацаваных, стомленых хлопцаў.

Праблема беларуска-польскіх дачыненняў – 
адна з цэнтральных у творы. Адносіны паміж 
прадстаўнікамі двух народаў заўсёды былі вель-
мі няпростыя. Аўтар не ўнікае гэтай спрадвеч-
най праблемы. Яна існуе на ўзроўні адносін між 
людзьмі, на што робяць уплыў гістарычныя, геа-
графічныя, эканамічныя і іншыя стасункі паміж 
дзяржавамі.

Ала Мікалаеўна Петрушкевіч – літаратуразнаўца. 
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скага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. За-
кончыла беларускае аддзяленне філалагічнага фа-
культэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта 
(1981), аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя 
Янкі Купалы НАН Беларусі (1992). Аўтар кніг “Пра тво-
ры і творцаў: літаратурна-крытычныя артыкулы” 
(2002), “Некаторыя старонкі беларускай літаратуры 
пачатку ХХ стагоддзя” (2009) і інш., шэрага метадыч-
ных дапаможнікаў, больш як 150 навуковых прац, а 
таксама паэтычнага зборніка “Пярсцёнак” (1997).
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Шмат гаворыць пра стаўленне тагачасных 
польскіх уладаў і пэўнай, даволі шматлікай часткі 
насельнікаў горада да беларускай культуры 
здарэнне, што адбылося насамрэч, у якім удзель-
нічаў і сам Аляксей Карпюк, – вечар беларускай 
літаратуры, які па-варожаму настроеныя малой-
чыкі імкнуліся сарваць. Янка Барташэвіч ідзе на 
гэтае змаганне свядома, укладае ў яго нянавісць 
да ўладаў і жаданне абараняць сваё, беларускае: 
“У любы час я быў гатовы прыкласці рукі да ўсяго, 
што накіравана супроць ненавіснай улады, а тут 
надарыўся гэткі выпадак пад настрой!” Патрэбна 
было змагацца, біцца ў сапраўднай бойцы, каб 
пракласці беларускаму паэту Граніту (прататы-
пам гэтага вобраза быў Максім Танк) шлях на 
сустрэчу з прыхільнікамі яго паэзіі.

Дзякуючы вялікаму, шчыраму пачуццю спа-
кутаваная душа Янкі Барташэвіча пазбаўляецца 
надрыўнага раздваення, у ёй гарманічна і не-
падзельна пачынае валадарыць шчасце. Ён адкі-
дае нянавісць, поўніцца дабрынёй. Тым самым 
Аляксей Карпюк паказвае, як людзі здольныя 
пераадолець выпрацаваную за доўгі час між-
нацыянальную нецярпімасць. Але наперадзе ў 
герояў яшчэ шмат дарог, выпрабаванняў, рос-
таняў і страт.

Апошнія старонкі аповесці хвалююць над-
звычайна, гучаць як прыгожы заключны акорд 
вечнай тэмы. Смутак ад страты каханай, ад не-
мажлівасці вярнуць мінулае пераплятаецца тут 
з радасцю вялікага адкрыцця: каханне вечнае, 
як вечнае само жыццё.

На жыццёвым шляху Аляксея Карпюка два 
гарады, якія ён вельмі любіў: Вільня ў маладос-
ці і Гародня – на ўсё жыццё. Менавіта гэтаму 
гораду прысвечана яшчэ адна вяршыня прозы 
пісьменніка – раман “Карані”. Гэты твор мае 
выключнае значэнне для ўсіх, хто звязаны з Га-
родняй, бо ў нашай айчыннай прозе другой па-
ловы ХХ ст., бадай, не знойдзем такога вяліка-
га, шырокамаштабнага мастацкага палатна, дзе 
горад быў бы намаляваны са шчырай любоўю, 
з веданнем “жывой” гісторыі праз успрыманне 
яе чалавекам, на вачах якога многія падзеі гэтай 
гісторыі тварыліся. Такім з’яўляецца галоўны ге-
рой твора Лаўрэн Маркевіч – вырванае з роднай 
глебы старое дрэва, чые карані, аднак, засталіся 
там, дзе пражыў усё сваё нялёгкае жыццё.

Гэта адзін з самых кранальных твораў беларус-
кай літаратуры, які ўздымае балючыя праблемы 
адрыву ад родных каранёў, страты роднасці між 
прадстаўнікамі розных пакаленняў, адчужанасці 
між роднымі, кроўнымі і між людзьмі ўвогуле, 
што вядзе да непапраўных страт, да трагедыі.

Апроч гэтых праблем, важнае месца займае 
праблема гарадскога жыцця, горада як месца, 
дзе сканцэнтравана спрадвечная культура рэгіё-

на. Горад паўстае як жывы, надзвычай склада-
ны арганізм, што патрабуе клопату, до гляду, па-
важлівага стаўлення ўсіх жыхароў. У мастацкай 
прасторы рамана горад выступае не толькі мес-
цам, дзе жывуць людзі-сучаснікі, гэта і горад 
юнацтва героя, што прыпала на перыяд міжва-
еннага дваццацігоддзя, і Гародня адразу пасля 
апошняй вайны.

Большасць насельнікаў, герояў рамана, ус-
прымаюць горад толькі як зручнае для існаван-
ня месца. Горад жа як асяродак культуры, як 
гістарычная каштоўнасць для іх перастае існа-
ваць. Наводнены людзьмі малаадукаванымі, 
мяшчанамі, што так і не далучыліся да праў-
дзівай гарадской культуры, а адначасна куль-
туры нацыянальнай, беларускай, але старанна 
перарабляюць выгляд і сутнасць Гародні на свой 
густ, ён пачынае страчваць старадаўні імідж 
колішняй каралеўскай сталіцы.

Вобраз Лаўрэна Маркевіча ў многім супраць-
пастаўлены вобразам яго сыноў. Выгоды горада 
ён успрымае з пачуццём вялікай павагі да люд-
ской працы, з радасцю ад таго, што і звычай-
ны працоўны люд мае магчымасць карыстацца 
тым, што раней было даступна толькі прывілея-
ваным, гаспадарам жыцця. Усё для яго цікава, 
дзіўна. Стары, малапісьменны чалавек, ён за-
думваецца над гучаннем слова, на інтуітыўным 
узроўні здольны адчуваць яго.

Неразуменне, неадчуванне душы горада ўлас-
цівы не толькі людзям невысокай адукаванасці, 
што выраслі ў іншым, вясковым, асяроддзі, але і 
так званай інтэлігенцыі, людзям разумовай пра-
цы, ураджэнцам Гародні, якія, здавалася б, непа-
срэдна, па абавязку сваёй працы, павінны ведаць, 
разумець адметнасць горада, клапаціцца пра яго. 
Такой у рамане паўстае нявестка галоўнага героя 
Лаўрэна, кабета з нетутэйшым імем Кіра, што пра-
цуе ў музеі, праводзіць экскурсіі па гістарычных 
мясцінах горада, знаёміць з помнікамі архітэкту-
ры. Але надта ж неглыбокія, “рафінаваныя” яе ве-
ды пра гісторыю, якую яна зусім не адчувае.

Лаўрэн, чалавек невысокай адукацыі, але вы-
сокай народнай культуры, разумее гэтую няшчы-
расць, штучнасць, абыякавасць такіх “экскурса-
водаў” да сваёй справы. І ён выказвае гэта. Але 
выказвае ў сваіх непрамоўленых, унутраных ма-
налогах, бо найбольшую прастору твора якраз і 
займаюць маналогі галоўнага героя, якія ніколі 
не былі пачутымі тымі, хто жыў побач. Яшчэ з 
маладосці, часоў службы ў войску, ён памятае пра 
гісторыю стварэння праваслаўнага храма – Па-
кроўскага сабора – на пачатку мінулага стагоддзя 
ў гонар гарадзенцаў, што загінулі ў руска-япон-
скай вайне. Неаднойчы чытаў тое на памятнай 
шыльдзе. Пачуўшы аповед нявесткі-экскурсаво-
да, Лаўрэн у душы абураецца: “Заглянула б хоць 
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раз у сабор сама, прачытала б, што стаіць на 
той дошчачцы, і людзям так бы гаварыла!.. Але 
што зробіш, калі ты, нявестачко, якаясьці ву-
чоная траскотка. Нават турыстаў сваіх ляну-
ешся вывесці з аўтобуса на вуліцу, каб да сабора 
прыглядзеліся бліжэй, каб яшчэ панюхалі муры ды 
мо нават памацалі пальцамі” [3, с. 120]. Аповед 
экскурсавода Лаўрэн вельмі дакладна называе 
агіткай, якую ніхто і не слухае.

Горад – гэта шматлікія дарогі, што злучаюць 
вуліцы, сцяжыны ў парках, скверах, лясных масі-
вах. Але вельмі рэдка яны здольныя злучыць ча-
лавечыя лёсы. Жыццё ў горадзе схавана за сцена-
мі дамоў. Замкнутая прастора горада спрыяе адзі-
ноце, важную ролю пры гэтым адыгрывае топас 
акна як магчымасць для чалавека далучыцца да 
свету жыцця іншых. Твар старога чалавека ў акне, 
якому толькі і засталося, што назіраць за жыццём 
іншых, бо сваё ўжо аджыта, – гэтая карціна пад-
крэслівае адзін з галоўных матываў твора – смут-
ку, адзіноты. Але герой Аляксея Карпюка яшчэ 
поўны сіл, яшчэ здольны прыносіць іншым ка-
рысць. Таму змушанае беспрацоўе ў горадзе ста-
новіцца для яго пакутай, у душы расце адчуванне 
непатрэбнасці. Прасторная кватэра сына робіцца 
для бацькі сапраўднай турмой. Яму ж здавалася 
на пачатку, што вокны ў дамах дзеля таго, каб ад-
крываць людзям свет, той жа горад, кожнае па-

рознаму, з новага ракурсу. Вельмі паказальная ў 
гэтым плане сцэна, калі наш дапытлівы, цікаўны 
герой падымаецца на апошні паверх дома і про-
сіць у зусім незнаёмых чужых людзей дазволу па-
глядзець на горад з акна. А акно аказваецца за-
надта цесным, занадта мала прасторы адкрывае. 
І яму дазваляюць паглядзець з балкона. Гэтаму 
чалавеку мала святла, свету, убачанага толькі з 
цесных рамак акна, яму патрэбны ўвесь гэты свет 
з жывымі людзьмі, са штодзённымі клопатамі.

Раман дае шмат цікавай спазнавальнай інфар-
мацыі пра Гародню. Напрыклад, колькасць хрыс-
ціянскіх храмаў у горадзе да 1939 г. – 12, сінагог – 
амаль 60, адна мячэць. У будынках сённяшняй 
тэкстыльнай фабрыкі колісь былі вайсковыя ка-
зармы, а назва гарадзенскага прадмесця Румлё-
ва паходзіць ад слова рум – месца, дзе сплаўля-
лі сасну. У самым цэнтры горада, дзе месціцца 
колішняя анатамічка і атэль “Нёман”, калісьці 
было гразкае балота, што паказалі раскопкі пад 
кіраўніцтвам Міхася Ткачова. Даведваемся на-
ват пра колькасць труб у аргане фарнага касцёла. 
Было б недарэчна, каб з вуснаў малаадукаванага 
селяніна прагучала дакладная лічба. Безумоўна, 
ён не мог яе ведаць. Лаўрэн згадвае, як звонка, 
шматгалоса гучала песня, калі па горадзе мар-
шыраваў іх стралковы полк: “Мелодыя на роз-
ныя галасы атрым лівалася ў іх магутнай і склад-
най – бытта на ўсю вуліцу грымелі на свае сто 
дваццаць трубаў арганы з фарнага касцёла” [3, 
с. 61]. Аляксей Карпюк ужывае прыём аўтарскага 
ўдакладнення, тактоўна папраўляе свайго героя 
ў зносцы: «Дзядзька Лаўрэн памыляецца. Арган у 
фарным касцёле (фірмы “Вацлаў Бернацкі, Віль-
на”) мае 30 рэгістраў і аж 2184 трубы і трубачкі» 
[3, с. 61]. Неаднойчы згадваюцца ў творы перыя-
дычныя выданні 1920 – 1930-х гг., грамадскія ар-
ганізацыі Заходняй Беларусі. Аўтар ведае пра не-
абазнанасць сучаснікаў у гэтай, параўнальна ня-
даўняй гісторыі нашага краю, таму вымушаны 
праз зноскі тлумачыць сутнасць гэтых назваў.

Многія старонкі рамана “Карані” прысвеча-
ны асобе знакамітага гарадзенскага паэта Міха-
ся Васілька, чый яркі самабытны талент асабліва 
кранаў сэрцы простага люду. Аляксей Карпюк 
паказвае знакамітага паэта даўнім, яшчэ з часоў 
службы ў польскім войску, сябрам галоўнага ге-
роя. Гэта дае магчымасць аўтару расказаць пра 
многія старонкі жыцця паэта, пра яго погляды 
на грамадскі лад, пра веру ў светлыя ідэалы. 
І ўсё гэта пададзена па-чалавечы, па-сяброў ску 
хораша, праз успаміны галоўнага героя.

Вялікім ідэалістам быў Міхась Васілёк, ве-
рыў, што ў будучым бяскласавым грамадстве 
ўсё будзе дасканала. Лаўрэн згадвае пра гэта, 
калі аналізуе сучасную яму сітуацыю ў горадзе: 
п’янства, распусту. З болем гаворыць герой, што 

Аляксей Карпюк з Янкам Брылём. 
1950-я гг. З архіва дачкі пісьменніка Валянціны Карпюк.
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грамадства працоўных, пра якое марыў калісьці 
Міхась Касцевіч, атрымалася далёкім ад ідэалу.

Аўтар падкрэслівае недарэчнасць грамадскай 
сітуацыі, калі разумныя, таленавітыя людзі не 
здольныя атрымаць павышэнне па службе толькі 
таму, што не з’яўляюцца прыхільнікамі існуючай 
улады, калі не прымаюцца ніякія альтэрнатыў-
ныя погляды. Так, за польскім часам маладыя 
вайскоўцы Міхась Касцевіч і Лаўрэн Маркевіч 
выдатна здалі экзамен на эрудыцыю, але старшы-
мі шаранговымі стаць так і не змаглі, бо з паліцыі 
прыйшла характарыстыка, дзе было напісана: 
“Постэрунак паліцыі панствовэй пасвядчае, што 
Лаўрэн Маркевіч, сын Яфіма, і Міхал Касцевіч, 
сын Юзэфа, да ўрада другой Рэчы Паспалітай 
не лаяльныя, і паліцыя на гэта мае дастаткова 
фактаў” [3, с. 137]. А “факты” гэтыя – дзейнасць 
у грамад скіх, культурных беларускіх арганіза-
цыях. Але найперш – літаратурная творчасць на 
роднай мове. Прыніжэнне нацыянальнай годнас-
ці беларусаў, што мелі талент, імкнуліся да твор-
часці, – звычайная з’ява ў адноўленай Рэчы Пас-
палітай. Гэта, аднак жа, нягледзячы на пераслед, 
мела пэўны, найперш духоўны, супраціў. Шлях 
у паэзію Міхася Васілька ў гэтым плане надзвы-
чай паказальны: «Не раз і не два выклікалі яго ў 
Скідэль на пастарунак, і паліцыянт яму казаў 
тады: “Ты школы не канчаў? Хадзіў толькі па яе 
калідорах, так? Таму, хаме, пільнуйся гною, сві-
ней, быдла, а не вершы пішы! Пакінь гэта людзям 
адукаваным!” А Міхась потым назло ўсім панам 
ды паўпанкам стаў гэтым самым Васільком! Шчэ 
і рэдактарам у Вільні быў!» [3, c. 219].

Пра цікавы выпадак, да якога меў дачыненне 
сам Аляксей Карпюк, згадвае галоўны герой. На 
паэтычную сустрэчу са знакамітым земляком 
Міхасём Васільком у Скідэлі сабралася шмат 
народу, нельга было зайсці ў набіты бітком Дом 
культуры. Разам з вядомым творцам на сустрэчу 
прыехаў малады, у той час нікому невядомы, 
празаік, якому грамада так і не дала слова, бо 
«ўзнялася цэлая бура: “Васілька-а!”, “Міхася-а 
з Баброўні!”, “Нашага паэ-эта-а”, “Толькі яго 
хо-очам!”» [3, с. 157]. А выпадак, што адначасна 
сведчыў пра сапраўды народную любоў да паэта 
(“шпарыў пра тое, што было ў людзей на душы”) 
і непрыманне чагосьці новага, невядомага, зда-
рыўся з аўтарам твора, як пазначае тое Аляксей 
Карпюк у зносцы. Гэта яго не пусцілі на сцэну, 
яму не далі магчымасці выступіць.

Выснова, ацэнка, якую дае Лаўрэн Міхасю 
Касцевічу, змяшчае ў сабе крытэрыі чалавека-
працаўніка, хлебароба: “Васілёк – чалавек, які 
мог бы ўпэўнена сказаць, што жыў на свеце і 
хлеб еў недарма” [3, с. 158].

Цікавай старонкай гарадзенскай гісторыі 
1930-х гг. сталі “каштанавыя бунты”. Каштаны з 

даўніх часоў – самае распаўсюджанае ў нашым го-
радзе дрэва. З якой пяшчотай і захапленнем, быц-
цам дасканалы твор у хрысціянскім храме, згадвае 
каштанавыя алеі ў час іх красавання галоўны ге-
рой: “Калі зацвіталі вясной гэтыя самыя кашта-
ны, ад свечак у белых кандэлябрах не адарваць было 
вачэй” [3, с. 62]. Тагачасны гарадзенскі віцэ-прэзі-
дэнт Цыдзік вырашыў знішчыць каштанавыя алеі, 
бо прызнаў гэтае дрэва нешляхетным. Вось та-
ды горад і ўскалыхнулі сапраўдныя бунты, якія ў 
народзе назвалі каштанавымі: “Брыгады рабочых 
пачалі старыя дрэвы пляжыць. Гродзенцы ўзбун-
таваліся, паадбіралі ў рабочых тапары, паламалі 
пілы і далі ім па карку” [3, с. 62].

Для разгону бунту былі выкарыстаны атрады 
паліцыі, моладзевай ваенізаванай арганізацыі, 
а ў запасе трымалі яшчэ і вайскоўцаў, якім на 
той час адмянілі палявое вучэнне. Гісторыя та-
го супраціўлення ў нашым горадзе закончылася 
традыцыйна, не на карысць гараджан: “Дрэвы 
спілавалі – да апошняга, а завадатары бунту 
трапілі ў халодную” [3, с. 62].

Самы зялёны раён горада – Пышкі, улюбё-
нае месца адпачынку гарадзенцаў. Аляксей Кар-
пюк знаёміць нас з трагічнай гісторыяй, што 
адбылася ў гэтай мясціне амаль стагоддзе таму, 
у гады Першай сусветнай вайны, калі Пышкі 
сталі брацкай магілай для колішніх салдат, ска-

Аляксей Карпюк (другі злева) з польскімі пісьменнікамі. 
Варшава. Май 1964 г. 

З архіва дачкі пісьменніка Валянціны Карпюк.
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лечаных у час руска-японскай вайны. Яны жы-
лі ў Гародні ў прытулку, узведзеным на сродкі, 
што засталіся ад пабудовы Пакроўскага сабора. 
297 няшчасных калек па загадзе каменданта го-
рада прывезлі ў Пышкі і, пастраляўшы, закапалі 
ў агульнай магіле. Германіі патрэбны быў тлушч 
для тэхнічных мэт. Якім жа цынізмам вее ад за-
пісу, які пакінуў кіраўнік гэтай экзекуцыі ў сваім 
блакноце: “Каманду грабароў па тлушч і косці на 
магілу ў Пышкі паслаць не раней лета 1916 года, 
калі целы рускіх канчаткова разложацца і пры-
годнай сыравінай стануць” [3, с. 154]. Падзеі гэ-
тыя адбываліся ў жніўні 1915 года.

Кайзераўскія войскі адышлі, магіла, пазнача-
ная крыжам і жалезнай дошчачкай з лічбай 297, 
засталася. Але пасля апошняй вайны была зруй-
навана, а недалёка вырас новы помнік – тым, 
хто фарсіраваў Нёман у 1944 г.

Пышкі – гэта праўдзівы помнік прыроды, 
здоль ны супакоіць не толькі расхваляванага 
даўнімі згадкамі героя твора Аляксея Карпюка, 
але і многіх гарадзенцаў, навеяць філасофскі на-
строй: “Пазіраючы на велічныя кроны і гонкія ме-
дзяныя сосны, адчуваючы пахі набрынялай віль-
гаццю ігліцы і кары, Лаўрэн раптам адчуў усю 
марнасць сваіх клопатаў у параўнанні з адвечным 
дыханнем гэтай мудрай, самастойнай, упэўненай, 
жывой і дасканалай масы, адкуль, напэўна, выйшлі 
вытокі ўсіх продкаў, як і яго самога” [3, с. 155].

Мудры стары чалавек, назіраючы за гарадзен-
цамі, услухоўваючыся ў іх мову, прыходзіць да ці-
кавай высновы пра адметнасць людзей, што жы-
вуць у адным горадзе, пра тое, што ўсе яны (а гэта 
значная частка люду прышлага з розных земляў), 
пажыўшы тут, набываюць няўлоўнае падабенства. 
Разгадаць гэты феномен чытачу дапамагае аўтар, 
выкарыстоўваючы развагі акадэміка Дз. Ліхачова: 
«Кожная мясціна ўплывае на паводзіны і на душы 
жыхароў… Тыя самыя вулачкі і закамаркі прыму-
шаюць людзей бегаць і круціцца дакладна гэтак, 
як бегалі і круціліся па іх сто гадоў таму. Той самы 
Нёман, тыя ж высокія берагі, пляжы, лес, азёры, 
дажджы і вецер змушаюць падобным чынам паво-
дзіць сябе летам альбо – зімой… Чалавек потым і 
сам не заўважае, калі ўступіць у духоўную сувязь з 
тутэйшымі продкамі, стане мясцовым патрыё-
там і карэнным “гродзенцам”» [3, с. 75].

У аснове жыццёвай філасофіі героя рамана 
“Карані” і яго аўтара тры галоўныя моманты, 
што спрадвеку кіравалі светам, – парадак, сум-
леннасць, праўда. Гэта тры ісціны, па якіх сум-
ленны чалавек вымярае вартасць свайго жыцця. 
Аляксей Карпюк, паводле шматлікіх успамінаў 
людзей, што блізка ведалі яго, ніколі не адсту-
паўся ад гэтых праўдаў. Ён адзін з тых гарадзен-
скіх творцаў, што вярталі мясцоваму насель-
ніцтву гісторыю, марылі, каб тутэйшыя людзі 

адчулі сябе сапраўднымі гарадзенцамі, гаспада-
рамі, спадкаемцамі старажытнай гісторыі, вар-
тымі жыць у каралеўскім горадзе.

Яшчэ адна вяршыня прозы Аляксея Карпю-
ка – аповесць “Вершалінскі рай”. Пісьменнік 
здолеў раскрыць спрадвечнае імкненне чалавека 
да лепшага праз веру, да збавення ад беспрасвец-
ця. Людскія душы былі адкрытыя да ўсяго, што 
давала надзею. Лёгка прымалі новых прарокаў, 
падманвалі сябе, у чым горка расчароўваліся, за 
што мелі жорсткую расплату. Зрэшты, чаму – бы-
лі? З’яўляюцца такімі і сёння. Таму так актуальна 
гучаць творы Карпюка і ў наш час, калі паўста-
юць прарокі-лжэпрарокі, што вядуць людзей у 
нікуды, у цемру. Такім наваяўленым сялянскім 
прарокам паўстае ў аповесці “Вершалінскі рай” 
звычайны селянін Гальяш Клімовіч. Народ і пра-
рок, трагедыя прарока адлюстраваны вельмі яр-
ка, балюча. Аднак жа тут праз трагедыйны аспект 
часам прабіваецца здаровы народны гумар, які 
ўраўнаважвае драматычную сюжэтную калізію.

У спадчыне Аляксея Карпюка не толькі пра-
заічныя творы. Гэта і не апублікаваны пры 
жыцці драматычны твор “Сялянская драма” 
паводле аповесці “Вершалінскі рай”, які нарэш-
це прыйшоў да чытача ў кнігазбораўскім вы-
данні твораў пісьменніка. Гэта і яго палымяная 
публіцыстыка, сярод іншага – знакамітае вы-
ступленне на V з’ездзе пісьменнікаў Беларусі ў 
1966 г. Захаваўся фотаздымак, дзе Аляксей Кар-
пюк з Андрэем Макаёнкам перад тым з’ездам, 
на якім самай знакавай падзеяй і стане прамо-
ва гарадзенскага пісьменніка, што будзе мець 
няпростыя наступствы для смелага выступоў-
цы. А яшчэ – мастацка-дакументальныя творы 
“Мая Джамалунгма” і пазнейшы, ужо пазацэн-
зурны, “Развітанне з ілюзіямі”, якія чытаюцца як 
цікавыя старонкі нашай гісторыі, напісаныя на 
высокім мастацкім узроўні.

Аляксей Карпюк быў вялікім рамантыкам. І глы-
бокім рэалістам. А яшчэ – вялікім працаўніком на 
ніве літаратуры. Бясконцае мноства разоў ён пе-
рапісваў-перапрацоўваў свае творы. Напрыклад, 
аповесць “Данута” перапрацоўваў 32 разы.

Шчаслівая, ганаруся тым, што жыву ў Гарод-
ні, хаджу тымі вулкамі, дзе хадзіў ён. І гэтак жа, 
як яго герой Янка Барташэвіч з захапленнем пы-
таў сябе пра Вільню, дзіўлюся сама сабе: “Няўжо 
я ў Гародні?..” 
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