
бака хвалюе гісторыя ўзвьтшанага каханьня Міці й Сюзаны, у паказе якой 
найлепш раскрываецца аўтарава ўвага да духовага сьвету маладога пака- 
леньня.

«Сасна пры дарозе» пакульшто адзіны шырокамаштабны твор Наву- 
менкі, якім ён зарэкамандаваў сябе здольным і ўніклівым пісьменьнікам 
«лірыка-рамантычнага складу», як назваў яго той-жа Н. Пашкевіч.298 Апра- 
ча гэтага раману. Навуменка аўтар цэлага сьцягу апавяданьняў як пра часы 
вайны, гэтак і сучаснае жыцьцё калгаснага сялянства. А ў 1964 годзе 
вышила ягоная цікавая аповесьць «Бульба» з жыцьця беларускай сту- 
дэнцкай моладзі.

У ваповесьці мова аб тым, як група студэнтаў філялягічнага факуль- 
тэту аднаго пэдагагічнага інстытут едзе ў вёску Князева Сяло адбываць 
у васьмітодцы ирактыку пазакляснай пэдагагічнай работы й, у парадку 
гзтак званай «вытворчай нагрузкі», памагаць падшэфнаму калгасу капаць 
бульбу. Жвава й праўдзіва паказаыае ў ваповесьці бесклапотнае прыват- 
нае жыцьцё студэнтаў у інтэрнаце, іхная дружба й каханьне, а таксама 
й сур’ёзныя разважаньні аб жыцьці й іхным месцы ў ім. Найбольш увагі 
прысьвяціў аўтар Веньяміну Сыраежку, якога можна ўважаць галоўным 
гэроем аповесьці. Ён паходзіць з палескай вёскі, ягонае «дзяцінства бы
ло галаднаватае, бесаногае, але вясёлае»,299 цяперака-ж, будучы студэн- 
там, глыбей і паважней. чымся ягоныя сябры, разважае аб жыцьці, пра- 
буе пісаць вершы і захапляецца ўсім прыгожым і ўзвышаным. Характэрна 
тое, што студэнты зусім далёкія ад справаў надзённае палітыкі й праб- 
лемаў ідэялягічнага характару. У вадлюстраваньні студэнцкага жыцьця 
й вобразаў саміх студэнтаў шмат лірызму, пачуцьцёвай беспасярэднясьці 
й псыхалягічнай тонкасьці.

Тэмы вайны й партызанскага змаганьня ў Беларусі распрацоўвае ў сва- 
іх творах Аляксей Карпюк, а ягоная аповесьць «Пушчанская Адысэя» нале- 
жыць да лепшых твораў гэтага жанру апошняга пяцігодзьдзя. Аповесьць 
гэтая наскрозь аўтабіяграфічная, а ейны галоўны гэрой Алёша Кучынскі
— гэта сам аўтар. Кучынскі за сувязь з партызанамі быў Немцамі арышта- 
ваны й вывезены ў лягер сьмерці ў Штутгофе, адкуль шчасьліва ўцёк, 
дабраўся ў сваю родную вёску ў Ваўкавышчыне, уліўся ў партызанскае 
змаганьне, зрабіў цэлы сьцяг узапраўды гэраічных вычынаў, што пад 
канец стаўея камандзерам партызанскага злучэньня імя Кастуся Каліноў- 
скага.

За найважнейшую якасьць аповесьці трэба ўважаць шчырасьць і праў- 
дзівасьць у вадлюстраваньні партызанскага руху ў Беларусі. Пісьмень- 
нік у васобе капітана дэсантнай групы Чыгрова добра паказаў усеагуль- 
ную падазронасьць, недавер і пагарду да чалавека, чым якраз вызна- 
чалася ўдушлівая атмасфэра часоў сталінізму. Алёша Кучынскі, каб 
зьвярнуць на сябе ўвагу ў пачаткавай фазе свайго партызанства, узры- 
вае чыгуначную стрэлку. Гэтым ня прычыніў ён Немцам бадайшто Hi-  
якай шкоды, затое пацярпела мясцовае жыхарства, бо Немцы арышта- 
валі й расстралялі трох сялян, што былі пастаўленыя вартаваць чы-
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гунку. Гэты бяздумны паступак не пакідае мучыць сумленьня Кучынскага 
аж да канца аповесьці.

Але найбольш вымоўны фінал «Пушчанскай Адысэі». Мясцовасьць, у 
якой дзеіў Алёша із сваім злучэньнем імя Кастуся Каліноўскага, займае 
савецкая армія. Перад заслужаным партызанскім камандзерам і муча- 
нікам за савецкую еправу Кучынскім, здавалася-б, цяперака адкрытыя 
ўсе дарогі. Тымчасам у ваповесьці чытаем:

Яшчэ ў Менску, у штабе, вэрбав’алі партызан для адной работы. 
Трэба было быць кемлівым, ведаць мовы. Работа здавалася мне раман- 
тычнай і вяртай таго, каб рызыкаваць. Пайшоў прасіцца. Пачынаю 
апавядаць біяграфію, даходжу да Штутгофу — і мяне адхіляюць. Выяў- 
ляецца, я — з плямай, а маё прабываньне ў лягеры сьмерці і ўцёкі зь 
яго не заслуга, а страшная віна!300

«Тое самае спаткала многіх», — інфармуе далей аўтар і ўдакладняе, 
што адхілілі ад гэнага заданьня й іншага заслужанага партызана за тое, 
што бацькі ягоныя, як цяперака выявілася, былі ў 1937 годзе арыштава- 
ныя. Алёша Кучынскі, не знайшоўшы сабе пасьля «вызваленьня» месца 
ў жыцьці, дабраахвотна далучаецца да тых савецкіх воінаў, што йдуць 
здабываць Вэрлін. Але далучаецца ён не з матываў савецкага патрыятызму, 
але з пачуцьця горкага рашчараваньня й роспачы.

Празаік Алесь Асгпепка замацаваў сваё месца ў беларускай літаратуры, 
як аўтар аповесьцяў на тэмы савецкае сучаснасьці, што ў I960 годзе выйшлі 
ў зборніку «Подых кветак і працы». Ягоная аповесьць на сучасную кал- 
гасную тэму «Абжыты кут», што спачатку друкавалася ў №№ 11 і 12 
«Маладосьці» за 1963 год, а ў 1964 годзе выйшла асобнай кніжкай, вырозь- 
нівалася глыбокім аналізам характараў выведзеных у ёй пэрсанажаў 
і імкненьнем пісьменьніка быць у згодзе з аб’ектыўнай праўдай у вадлю- 
строўваньні савецкай рэчаіснасьці.

Абедзьве гэтыя рысы найбольш поўна выявіліся ў ягоным рамане 
«Вогненны азімут», што друкаваўся ў №№ 2—5 «Маладосьці» ў 1965 го
дзе. Тэма раману — падполы-іы рух і партызанскае змаганьне падчас 
апошняе вайны ў вадным з раёнаў роднага пісьменьніку Падзьвіньня.

Ужо ў самым пачатку дзеі раману, калі савецкая армія хаатычна ўця- 
кала на ўсход пад бліскавічньім ударам Немцаў, пісьменьнік вельмі рэа- 
лістычна патрапіў адтварыць трывожную й панікёрскую атмасфэру гэ
нага часу. Ня толькі людзі звычайныя, але й дазнаныя савецкія воіны 
амаль у кажным незнаёмым чалавеку бачылі тады шпіёна або нямец- 
кага дэсантніка, а няўдачы савецкае арміі прыпісвалі зрадзе ейных ка- 
мандзераў. «Сам на свае вушы чуў, што камандуючага нашай акругі 
за зраду расстралялі»,301 — перадае падхопленую чутку акружэнец Грыш- 
ка Саханчук.

Ня ў прыклад шмат якім ранейшым творам на партызанскія тэмы, ра
ман «Вогненны азімут» адлюстроўвае зародкі й разьвіцьцё партызан- 
скага руху ў Беларусі зусім згодна зь гістарычнай праўдай. Гэты рух
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