Алена РУЦКАЯ

У ЯГО ТВОРЧАСЦІ ЎСЁ ЯГО
ЖЫЦЦЁ
Пра тое, як хутка ляціць час, яскрава нагадваюць
настольныя календары. Незаўважна перагортваецца лісток за
лістком і вось ужо амаль увесь стосік перакачаваў на другі бок.
А каляндарык, які нагадваў мне пра значаныя пісьменніцкія
юбілеі гэтага года, ужо закончыўся. У ім - 100-годдзе Аляксея
Карпюка, пісьменніка, у творчасці якога ўсѐ яго жыццѐ, увесь
яго свет, усѐ цяпло яго душы.
Усе, хто ведаў Аляксея Карпюка, адзначалі яго смеласць,
адкрытасць і незалежнасць. Ён быў з тых прадстаўнікоў
ваеннага пакалення, якія ў смяротных выпрабаваннях, як пісаў
літаратуразнаўца Уладзімір Калеснік, скінулі страх і звычкі
падладжвання, былі адданыя праўдзе. У іх выверылася
разуменне
сапраўдных
каштоўнасцей,
назапасілася
перажытае, творчая энергія, якая патрабавала выхаду.
Сведчаннем гэтаму з'яўляецца і разгорнутая аўтабіяграфія
"Мая Джамалунгма", дзе Карпюк прызнаваўся: "Пісанне стала
маім лѐсам. Я знайшоў спосаб, як найбольш быць карысным людзям. Я спазнаў шчасце, я
ведаю, як мне жыць!" Мы ж ведаем, якім трывожным было гэта шчасце, гэты абраны шлях.
Васіль Быкаў, які быў сябрам Карпюка, прысвяціў яму не адну старонку сваѐй кнігі "Доўгая
дарога дадому", пісаў: "Усѐ жыццѐ гэты чалавек імкнуўся асядлаць свой лѐс, хаця тое і
каштавала яму аграмадных высілкаў". Гэта ж пацвердзіла і Данута Бічэль, адзначаючы ў сваіх
успамінах "Хадзі на мой голас", што яе "неспакойны і надзейны сябра <...> імкнуўся ўзбіцца на
свай пік, яму было цяжка, але ѐн быў смелым і ўпартым". Сапраўды, літаратурны шлях Аляксея
Карпюка нагадвае ўзыходжанне на вяршыню з самага камяністага і стромкага боку, дзе
падпільноўваюць цяжкасці і выпрабаванні. Выпрабаванняў лѐс не пашкадаваў. Серафім
Андраюк, даследчык творчасці гарадзенскага пісьменніка, у сваѐй кнізе "Старонкі на захадзе
сонца" піша, што "Карпюк быў якраз з тых аўтараў, каго пэўныя службы ўважліва і пільна чыталі.
Рабілі заўвагі, забаранялі друкаваць. Напэўна, іх свабодны дух добра адчувалі". Крытык згадвае
гісторыю з кнігай празаіка "Сучасны канфлікт". Цэнзуру асабліва абурыла аповесць "Франтавы
дзѐннік". Было, напрыклад, катэгарычна загадана выкінуць эпізод, дзе з гумарам апісвалася, як
абвешанага фляжкамі са шнапсам, п'янага рускага сяржанта немцы цягнулі пад рукі, а гэта
была карціна канваіравання немцаў, якія ў канцы вайны здаваліся ў палон. І доказы, што
пісьменнік быў сведкам такой падзеі, нікога не цікавілі, бо ішлі ў разрэз з ідэалагічнымі
ўстаноўкамі. Такі ўціск (на думку не толькі Андраюка, але і іншых супрацоўнікаў выдавецтва
"Мастацкая літаратура") быў празмерны і несправядлівы, мала з чым яны маглі пагадзіцца і

прыкра было ад таго, што нічога не маглі змяніць. Перажывалі, бо пісьменнікі - людзі з
абвостраным адчуваннем, а Карпюк , па словах Андраюка, "эмацыянальны, які нібы заўсѐды
стрымліваў напор унутранай энергіі, упарты, настойлівы, смелы". Аднак на той раз ѐн аднѐсся
да заўваг цэнзуры даволі спакойна, відавочна таму, што ўжо ўзяў на ўзбраенне іранічнае, з
гыбокім падтэкстам, выказванне свайго сябра Васіля Быкава: «нармальнае становішча
шлагбоўма – закрыты”.
Вось і аповесць "Данута", якая адразу ж прынесла празаіку вядомасць, аповесць, на вечную
тэму, як зазначыла літаратуразнаўца Ала Петрушкевіч, "на тэму першага, вялікага, на ўсѐ жыццѐ
– кахання", магла таксама апынуцца перад тым шлагбаўмам. Зрэшты і апынулася. Амаль праз
два дзесяцігоддзі ў артыкуле "Перыпетыі пошукаў" (1977) Карпюк раскажа, як намеснік
рэдактара часопіса "Маладосць", пазнаѐміўшыся з рукапісам, "з абураным шкадаваннем"
прачытаў яму натацыю за тое, што ўлюбіў харошага хлопца ў дачку рэакцыйнага генерала,
праявіў "наіўную блізарукасць", і заявіць пісьменніку, каб забіраў свой опус і нікому больш не
паказваў. Але Карпюк быў не з тых, хто мог бязвольна скарыцца абставінам. Тады, у далѐкім
1959-м, дапамог надрукаваць аповесць Максім Танк, ѐн быў голаўным рэдактарам "Полымя" і
змясціў аповесць у 7 - 9 нумарах часопіса.
Сапраўды, асцярожнічаць, здавацца было не ў характары Карпюка. Афіцыйныя
абмежаванні, перашкоды не маглі спыніць напор яго творчай энергіі. Аптыміст па
светаадчуванню, ѐн не абыходзіў, не згладжваў складаных з'яў і праблем жыцця, але
жыццесцвярджальны дух прысутнічаў у яго творах нязменна. Гэтым, відаць, вытлумачваецца,
што ў пісьменніка было шмат прыхільнікаў-чытачоў. Яго кнігі не залежваліся на паліцах
кнігарань і бібліятэк. Карпюка чыталі, запрашалі на сустрэчы, пісалі лісты. Настаўнікі па-за
праграмай знаѐмілі з яго творамі вучняў. Не выключэннем была і мая настаўніца беларускай
мовы і літаратуры. Нам падабаліся яе лірычныя адступленні, якія адводзіліся на ўспаміны пра
сустрэчы з пісьменнікамі, дэманстрацыю кніг з аўтографамі, аповеды пра новыя імѐны і творы,
што значна пашырала нашы літаратурныя веды і было куды цікавей за ідэалагізаваныя творы з
падручнікаў. Якраз яна распавяла нам, дзесяцікласнікам, што ў Гародні жыве пісьменнік
Аляксей Карпюк, што ѐн піша выдатныя творы. Хлопцаў найбольш уразіла яго гераічная
біяграфія, а дзяўчат - эмацыйны водгук на аповесць "Данута". Дзяўчаты з першай парты
перахапілі кнігу, а мне засталіся зачытаныя за пяць гадоў лісточкі часопісаў. Менавіта лісточкі,
выразаныя з трох часопісаў, укладзеныя ў абрэзаную пад вокладку папку з шэрага кардону і
прашытыя тоўстымі ніткамі. Гэтыя папкі з надпісам "Дело" вырабляла наша Альбярцінская
кардонна-папяровая фабрыка, і пры дапамозе іх школьная бібліятэкарка доўжыла жыццѐ
многім цікавым выданням. Ужо сам выгляд таго, адратаванага для новы чытачоў такім
"канцылярскім" пераплѐтам выдання, сведчыў, што гартала старонкі вельмі шмат рук, бо краѐчкі
лістоў зусім пасціраліся, адарваліся або ледзве ліпелі.
За далеччу гадоў сѐння цяжка ўзгадаць усе тыя пачуцці, якія перапаўнялі мяне тады.
Эпізоды аповесці былі напоўнены незвычайным прыцягненнем, магнетызавалі свядомасць,
прымушалі заставацца ў нейкай зачараванасці. Яшчэ можна сказаць пэўна, што героі твора,
можа, упершыню прымусілі мяне забыцца, што яны па-мастацку створаныя персанажы. І Янка
Барташэвіч і Данута ўспрымаліся як рэальныя, застаўлялі хвалявацца за іх, недзе злавацца, у
нечым апраўдваць і захапляцца. Яшчэ помніцца, што з'явілася крыўда на аўтара за фінал твора.
Выказала гэта настаўніцы і з юнацкім максімалізмам, нават не даслухаўшы яе тлумачэнняў,
заявіла, што ўсѐ, як у Дуніна-Марцінкевіча, дзе герой захапляецца сялянкай, а на спараве яна
аказваецца панічкай, і лѐс ѐн звязвае з роўнай сабе, усѐ ж не пераступае саслоўную мяжу. А
яшчэ вырашыла, што калі сустрэну аўтара, то выкажу гэта і яму. Але праз некалькі гадоў,
перачытаўшы аповесць, я ўспрыняла фінал па-іншаму, а пасля ў "Маѐй Джамалунгме"

прачытала тлумачэнне, чаму канец у аповесці Карпюк вырашыў даць суровы. Ён напісаў: "К
таму часу мне ўжо вядомы былі і элементарныя законы мастацтва. Напрыклад, каб ажаніў Леў
Мікалаевіч свайго Вронскага з Аннай Карэнінай <...>, каб скончыў на гэтым свой раман, - твор
людзі забылі б яшчэ ў мінулым стагоддзі". А яшчэ пазней, калі мне ў творчым лѐсе пашчасціла
мець такога чулага і таленавітага настаўніка, як Карпюк, калі з другімі слонімскімі літаратарамі
стала прыязджаць у Гародню, аднойчы пры нагодзе (загаварылі пра аповесць) сказала Аляксею
Нічыпаравічу, што неяк не хочацца верыць, што такое завяршэнне аповесці толькі следаванне
законам мастацтва. Ён крыху памаўчаў, пасля сказаў ні то жартам, ні то сур'ѐзна: "Не хочацца
верыць, то і не вер". І адразу стала відавочным, што, ведаючы літаратурныя законы, прыѐмы і
хітрасці, Карпюк не вельмі грунтаваўся на іх. Ён ішоў услед за сваім непаўторным мастакоўскім
бачаннем.
За змагарскі характар, адданасць справядлівасці Карпюка паважалі. У шырокім
пісьменніцкім асяроддзі з большасцю ў яго былі прыязныя адносіны, але, як адзначаў Уладзімір
Калеснік, у коле шчырага сяброўства трымаліся вельмі нямногія, найперш аднадумцы, тыя, каго
ѐн цаніў за чалавечыя якасці, за розум і талент. У сваѐй кнізе “Хадзі на мой голас” на гэты конт
Данута Бічэль напісала: “Карпюк дзяліўся і сябрамі. Калі да яго нехта цікавы прыязджаў, ѐн
збіраў гродзенскіх аўтараў паразмаўляць пра літаратуру і падзеі ў свеце”. Паколькі Карпюк
узначальваў Гродзенскае аддзяленне Саюза пісьменнікаў, то дбаў, каб Гродзеншчыну і
гродзенскіх літаратараў ведалі, а з другога боку справядліва разлічваў, што такія сустрэчы
будуць стымулам і меркай для літаратурнай працы, творчага пошуку як сталых, так і
пачынаючых пісьменнікаў. Калі праводзіліся Дні культуры нейкай рэспублікі, то Карпюк нязменна
дабіваўся, каб некалькі значных мерапрыемстваў праводзілася ў Гродна і каб пісьменнікаўгасцей накіравалі цікавых і вядомых. Дзякуючы яму, дом слыннай Элізы Ажэшкі, дзе знаходзіўся
офіс аддзялення, часта сустракаў гасцей – і геаграфія тут была вельмі шырокая.

Сустрэча беларускіх пісьменнікаў з калегамі з Каўнаса

Шмат
дзейсных намаганняў і
рупнасці скіроўваў Аляксей Карпюк на
дапамогу маладым аўтарам: запрашаў на
імпрэзы, творчыя сустрэчы, пасяджэнні
аддзялення,
абмеркаванні.
Істотна
дапамагалі яму ў гэтай справе
літаратуразнаўцы –- Аляксей Міхайлавіч
Пяткевіч і Ігар Васільевіч Жук, якіх ѐн
вельмі паважаў і цаніў. З імі ѐн
сыходзіўся і ў вызначальным поглядзе,
што далучацца да творчасці мае права
кожны, а быць пісьменнікам – толькі
таленавіты. Яскравым прыкладам тут
можа быць пачатак творчай біяграфіі на
сѐнняшні дзень прызнанага празаіка і драматурга, творы якога ўведзены ў школьныя праграмы
па літаратуры, Уладзіміра Бутрамеева. Карпюк адразу разгледзеў у ім майстра. Маючы звычку
доўга не ўдавацца ў размовы (што некаторыя расцэньвалі як няўвагу і крыўдавалі), з
пачынаючым празаікам ѐн размаўляў зацікаўлена.
Клапаціўся не толькі пра творчыя стасункі, але і пра ўмовы для творчасці, пра жыццѐвую
ўладкаванасць. Даведаўшыся, што, прыехаўшы з сям'ѐй у Слонім, Бутрамееў - па адукацыі
настаўнік геаграфіі - не змог знайсці працу па спацыяльнасці і ўладкаваўся на папяровую
фабрыку, ѐн, як тады казалі, "дайшоў да начальства", дабіўся, каб Валодзю прызначылі
настаўнікам ў школу рабочай моладзі, пасля ў Слонімскі тэатр. Гэта спрыяла творчасці. А пасля
выхаду першай кнігі ("Любіць і верыць") у 1986 годзе маладога аўтара Карпюк рэкамендаваў да
прыняцця ў Саюз пісьменнікаў.
З далечыні гадоў усѐ з большай удзячнасцю ўспрымаецца той шчыры клопат, які мы, тады
пачаткоўцы, адчувалі ў дачыненні да сябе. Карпюк быў уважлівы, добразычлівы, але такое
стаўленне ніколі не ператваралася ў згубную паблажлівасць. Наадварот, ѐн быў нязменна
адкрытым, удумліва-патрабавальным, а таму так светла ўспамінаецца і ўсѐ выразней бачыцца,
што сустрэчы і размовы з ім былі шчодрымі дарункамі лѐсу і пакінулі ў душы самыя лепшыя
пачуцці.
Выкарыстаны фота з архіва аўтара.

