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Праблема канфлiкту памiж пакаленнямi:

вясковыя бацькi i iх “гарадскiя дзецi”

(раман “Каранi” Аляксея Карпюка)

Вясковая тэма займае значнае месца у творчасцi Аляксея Карпю-

ка, народжанага, як i большасць беларускiх пiсьменнiкау другой па-

ловы ХХ стагоддзя, у вëсцы, а таму зжытага з ладам i фiласофiяй

сялянскага побыту, непасрэдна уцягнутага у разнастайную працу на

гаспадарцы. Вiдавочна, пiсьменнiк ахвотна звяртауся да матэрыялу,

яму асабiста блiзкага, добра вядомага. Тэма вëскi распрацоувалася

пiсьменнiкам у шматлiкiх творах: у аповесцях i раманах “Данута”,

“Пушчанская адысея”, “Вершалiнскi рай”, “Каранi”, у апавяданнях

“Мая Джамалунгма”, “Гома сапенс”, “Першы дзень у школе”, “Зай-

чык” i iнш.

Большасць беларускiх майстроу слова у асноуным настальгiрава-

ла па родных мясцiнах i iдэалiзавала вëску. Для кожнага з iх малая Ай-

чына увасабляла адвечныя маральныя каштоунасцi. Раман “Каранi”

напiсаны А. Карпюком у 1984–1986 гадах, калi у агульным асэнсаваннi

вясковай тэмы вызначалiся новыя падыходы. Так, пiсьменнiк выпуклiу

увагу на спажывецкiх адносiнах да жыцця дзяцей вëскi, iх эгаiзме, зне-

важальных адносiнах да вясковай культуры.

Галоуны герой рамана сямiдзесяцiпяцiгадовы Лаурэн Маркевiч усë

жыццë пражыу на хутары Зялëная Далiна. Мiнула два гады, як ëн

аудавеу i яго час пачау вымярацца прыездамi сыноу з горада, якiм ëн

рыхтавау гасцiнцы са сваëй гаспадаркi. Па словах Серафiма Андраю-

ка, А. Карпюку (...) блiзкi яго герой – i не толькi узростам; ëн блiзкi
асабiстай зацiкауленасцю да усяго, што адбываецца у жыццi, блiзкi
асноватворнымi маральнымi прынцыпамi i нормамi. Прычым пiсьмен-
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нiк не прыузнiмае яго да свайго iнтэлектуальнага вопыту, да сваiх
ведау. Наадварот, адчуванне такое, што сам ëн неяк хоча наблiзiцца
да узроуню, зместу жыццëвай мудрасцi, якой надзелены яго герой. Бо
той – ад зямлi, ад народа, ад гiсторыi. Нясе у сабе векавы духоуны
вопыт1.

Раман “Каранi” пачынаецца з трывожных прадчуванняу Лаурэна,

што, магчыма, звязана з прыездам сыноу гэтым разам чамусьцi нанач

i як бы без вiдавочнай патрэбы. Тым болей, што Павел i Уладзiслау вi-

давочна усë не асмельваюцца сказаць Лаурэну штосьцi важнае. Напру-

жанне узрастае, калi Кiра, жонка Уладзiслава, перасцерагае братоу,

што лëс пакарае iх за тое, што хочуць зрабiць. Павел прызнаецца, што

прыехау без жонкi, бо Галя, (...) калi пачула пра наш намер, узняла
таксамо велькi гвалт2. Урэшце, пасля гаворкi аб тым, як цяжка жыць

аднаму старому бацьку на хутары, Уладзiк заяуляе, (...) мы вырашылi
– нашу хату к чортавай мацеры трэ прадаць! (19). Знайшоуся ужо

нават добры купец – тутэйшы чалавек, якога бацькi вывезлi адгэтуль

малым дзiцëм.

Рашэнне сыноу аказваецца такiм нечаканым, што спярша да

Лаурэна не даходзiць, у чым справа. Ëн не мог зразумець, чаму (...) сы-
ны яго – уся апора i надзея – бэсцяць родную хату, з якой абодва
вылупiлiся (19). Ëн успамiнае, колькi яму каштавала пабудова хаты,

як клапацiуся пра кожнае бярвенца, пра кожны мяшок цэменту, як

сам фармавау дахоуку. У дом была укладзена мара пра забеспячэн-

не жыллëм свайго роду на доугiя гады: Яны ж з Нiнай вылiчылi,
што iхняя будынiна паслужыць яшчэ i унукам iхнiх унукау, i ужо ча-
го-чаго, а клопату пра жытло яны не спазнаюць. А тут спадчыннiкi
аб’яуляюць дом старым i зусiм нiкудышным (20).

Пачуццë крыуды Лаурэна узмацняецца тым, што ëн пасля смер-

цi жонкi не пагадзiуся з прапановай старшынi сельсавета памяняць

жытло на хутары на хату сярод людзей i атрымаць добры надзел зям-

лi за садок. Лаурэн шкадавау хаты, з якой звязана было так шмат

перажыванняу, якая яму дарагая укладзенай працай, многiмi гадамi

жыцця, якая была сведкай жыцця яго i каханай Нiны. Уся гаспадар-
ка, (...) – ладная хата з хлеучыкам, калодзежам i дагледжаным па-

1 Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4-х тамах, Мiнск 2003, т. 2,
кн. 2, с. 289.
2 Аляксей Карпюк, Каранi, (у:) Аляксей Карпюк, Выбраныя творы. У 2-х тамах,
Мiнск 1991, т. 2, с. 17. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца
старонка.
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дворкам, з роднымi лiпамi, вiнаградам i плотам – планка у планку,
а за iмi – новенькiя вуллi, памаляваныя кожны на свой колер, гатун-
ковыя грушы ды яблынi, тлустазямлiстыя градкi агарода – заселi
назаусëды у кожную клетачку яго спрацаванага цела (26).

У Зялëнай Далiне суседзi шанавалi Лаурэна Маркевiча, нават вы-

бралi яго старшынëй калгаса. Лаурэн, праявiушы свой непахiсны ха-

рактар у змаганнi за калгаснае дабро, даражыу таксама спагадай i па-

шанай начальства. На жаль, сыны не могуць належным чынам ацанiць

i зразумець, што вëска i яе жыхары – увесь бацькау свет, што хата

i родная зямля – жыццëвыя каранi Лаурэна. Для iх галоунае зараз тое,

што Уладзiку патрэбны грошы на машыну, каб (...) ëн быу не горшы
за iншых. Бо што цяпер, тату, значыць чалавек без сваiх уласных
калëс у горадзе? (24)

Лаурэн адчувае сябе бяссiльным перад нахабствам сыноу. Цяпер

яму няма у каго шукаць апоры, падтрымкi. Адным маленькiм суцяшэн-

нем толькi тое, што за частку грошай дзецi хочуць паставiць помнiк па

мацеры. Сыны абяцаюць бацьку, што у iх ëн будзе дагледжаны. Тым

больш, як лiчаць цынiчна сыны, побыт бацькi у горадзе не задоужыцца:

(...) сколькi вам тут шчэ засталося тупаць? (25).

Пасля гэтых амаральных слоу у Лаурэна пахiснууся пад нага-

мi грунт, нiбы абрынууся добра вядомы, бяспечны свет. Было такое
уражанне, бытта няумольная бруя Нëмана iмклiва вымывала з-пад
ног яго апошнi пясок i Лаурэн вось-вось меуся бултыхнуцца з галавой
у глыбокую ямiну – апрануты, не развiтаушыся нi з кiм, не паспеушы
нават уцягнуць у сябе хоць крыху паветра. Яму нагвалт захацелася
знайсцi якi-небудзь ратунак (26).

Ашаломлены Лаурэн згаджаецца з жорсткай прапановай сыноу.

Зразумела, гаспадару шкада пакiдаць сваю хату, а найперш сад i ага-

род, якi завëу на вясну. Аднак ëн i з гэтым мiрыцца: (...) ну i што,
калi есцi будуць iншыя людзi – памiраць збiрайся, а жыта сей (34).

Цэлае жыццë Лаурэна Маркевiча прайшло ад рання да позняга ве-

чара на знясiльваючай сялянскай працы. Выхад на пенсiю аблягчыу

яго спрацаванае цела i дау магчымасць спакойна займацца сваiм ага-

родам. Ды шчасце не трывала доуга: заучасна памерла жонка Нiна.

Аднак два гады падтрымлiвала i грэла яго надзея – прыйдзе пара
i, як ва узнагароду за цярпенне ды вернасць, прыедуць, абавязкова
з’явяцца яго хлопцы з нявесткамi i унукамi, напоуняць сялiбу гома-
нам, мiтуснëй i мiльганнем родных тварау, мускулiстых малых рук
i ног.
А во – адымалi бязлiтасна у яго i гэта (36).
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Нiна i Лаурэн былi вельмi дружнымi. За усë супольнае жыццë яны

расставалiся толькi два разы. Першы раз, калi Лаурэна мабiлiзавалi

у польскае войска у 1939 годзе, другi – у 1944, калi у войска паклiкалi

саветы.

I добра у iх з Нiнай усë iшло. Ох, як па-людску. Часамi, бы у тых
блiзнят, iм нават аднолькавыя сны бачылiся. Нездарма некаторыя зай-
здросцiлi iм, пускалi аб iх плëткi. Затое iншыя бегалi па параду. Зрэшты,
паступова i ëн сам прызвычаiуся бегчы да Нiны са сваiмi болькамi. (...)
Толькi аж цяпер ëн разумеу па-сапрауднаму, як усë тое было важным, бо
мужчына з жанчынай створаны не толькi для таго, каб жыць каля сябе,
а – з сабою (41–42).

Перажытыя Лаурэнам i Нiнай гады нягод i радасцей, цяжкасцi

i iмкненне да лепшага, каханне, спрэчкi – усë гэта нельга уявiць без

сувязi з прасторай i духоунымi традыцыямi Зялëнай Далiны. Прадаць

сваю хату i выехаць – гэта значыць пакiнуць месца, з якiм звязаны

самыя найпрыгажэйшыя i найдаражэйшыя успамiны. На хутары трэ-

ба пакiнуць сваë сэрца. Пасля ад’езду сыноу прыгнечаны Лаурэн iдзе

у нядзелю на могiлкi, каб пажалiцца жонцы: Маë усë дауно мiнуло!
Але ж куды, Нiнка, сама падумай, адрывацца мне ад сваiх каранëу?!
Скажы, што твае хлопцы прыдумалi? Куды яны мяне валачы збiра-
юцца? Хiбо абодва павар’яцелi i ужо забылiса, што старыя дзеравы
не перасаджваюць?! Яны ж не прыжываюцца нават i на добрай глебе!
Нi-iнка, ты ж iм адтуль хоць у сне скажы пра гэто i накiвай гэтым
дурням! (43)

Галоуны герой рамана А. Карпюка ставiць шмат пытанняу, якiя

узнiкаюць у стане адчаю. Сам жа Лаурэн мусiць адказаць на iх. Вi-

давочна, аутар твора прымушае i чытача прызадумацца над iмi. Не

знаходзячы адказу, прыгнечаны сiтуацыяй Лаурэн не хоча жыць. На
памяць прыйшлi выпадкi, якiя раней не месцiлiся у галаве (53).

Псiхалагiзм, эмацыянальнасць у найбольшай ступенi уласцiвы пер-

шай частцы “Каранëу”. С. Андраюк адзначае, што гэтая частка напi-

сана найбольш густа. Яе фiласофска-трагiчны змест, яе эмацыяналь-
на-трывожны тон вызначаюць логiку разгортвання падзей, агульную
танальнасць усяго твора3.

Няпроста будзе Лаурэну прыстасавацца да побыту у сына. Най-

перш Уладзiслау загадау бацьку нiчога у кватэры не рабiць, нават вяд-

ро са смеццем забаранiу выносiць, каб за гэты момант бацька не зрабiу

3 Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4-х тамах, т. 4, кн. 2, с. 291.
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чаго-небудзь не так, каб суседзi не вытыкалi, што старога загналi да

такой бруднай работы. Вядома, для Лаурэна такая сiтуацыя азнача-

ла пазбауленне радасцi быць патрэбным, карысным другому чалавеку.

Душу Лаурэна зноу апякла крыуда на сыноу. Страшэнна захацелася
апынуцца зараз на вëсцы, паувiхацца за каровамi альбо ссумаваушымi
па рабоце рукамi сцiснуць матыку ды грэбацца у вывернутай плугам
баразне да ламаты у спiне i гэтаксама поунымi ноздрамi удыхнуць
пах свежай зямлi i бульбы, а шпарамi босых ног адчуваць яе сыры
i прыемны халадок (63).

Працалюбiвы Лаурэн разважае, што шэсць дзëн нiчога не рабiць
звычайны чалавек не можа, а тут трэба бiмбiкi бiць – усе сем.
Нармальны чалавек мусiць заусëды мець нейкi занятак, яму трэ-
ба цалкам акунуцца у клопаты. Работа павiнна чалавека безупын-
на хваляваць i нават – ноччу снiцца. Калi iншы жыве не так, ëн –

нешчаслiвы (134). Вiдавочна, А. Карпюк услауляе працаунiкоу-сялян,

сапраудных сыноу кармiцелькi-зямлi. Жыхары вëскi узносяцца пiсь-

меннiкам да ролi ахавальнiкау маральнай чысцiнi, а праз сваю праца-

вiтасць гарантуюць адраджэнне чалавечага у чалавеку.

Праз гiсторыю Лаурэна А. Карпюк паказвае трагедыю шматлi-

кiх вяскоуцау-пенсiянерау, амаль сiлай прывезеных дзецьмi у горад.

Пiсьменнiк падкрэслiвае, як бяздумна дзецi упарадкоуваюць жыццë

бацькоу супраць iх волi. Сапрауды, хаця цяпер Лаурэн жыве з сынам

i яго сям’ëй, але ж адчувае сябе страшэнна адзiнокiм. Ëн змушаны

бяздзейсна сядзець у кватэры, у маленькiм куточку пад акном у дзi-

цячым пакоi. Маркевiч адчувае сябе цалкам iзаляваным з соцыуму.

Так паступалi, на жаль, з бацькамi дзецi вëскi, пра якiх пiша Ула-

дзiмiр Калеснiк: Грамадства урбанiзавала iх, навучыла круцiць ба-
ранкi, забяспечыла жыллëм, добрымi зарплатамi (...). Урбанiзацыя
дасталася маладым лëгка, бо яны плылi у гарады касякамi, утваралi
там свае асяродкi жыхароу рассеяных вëсак. Для iх гэта быу пера-
ход з нiжэйшага класа земляробау у вышэйшы рабочы клас, якi тага-
часная сацыялогiя iдэалiзавала. Iдэалагiчны туман падняу iх амбiцыi
i пашкодзiу генетычныя каранi4.

У рамане “Каранi” выяуляецца рэзкае супрацьпастауленне адносiн

да жыцця вясковага i гарадскога чалавека. Лаурэн не можа без скрухi

глядзець на паводзiны гараджан. Ëн абураецца, калi бачыць смецце

4 Уладзiмiр Калесн iк, Плëн творчасцi – дослед жыцця, (у:) Аляксей Карпюк,
Выбраныя творы. У 2-х тамах, Мiнск 1991, т. 1, с. 17.



244 АННА САКОВIЧ

на вулiцы. Жыхары горада звычайна не звяртаюць увагi на раскi-

даныя кубачкi па марожаным, а Лаурэн мусiць прыбраць iх i кiнуць

у адпаведнае месца. Пра гарадскiх юнакоу i дзяучат, якiя у сярэдзiне

дня без прычыны шпацыруюць каля фантана, Лаурэн з непрыемнасцю

падумау:

Усë швэндаеце? Усë красуецеся, марожанае ды цукерачкi лiжаце?
А калi ж вы працуеце?!(82) Столькi народу праходзiць сюдой кажнюткi
дзень, i няма нiкому дзела! – прабурчау з прыкрасцю, бытта у яго хтосьцi
украу нешта, – I куды толькi павернуты у вас вочы?! Рукi у вас адпалi б,
калi б анучку адкiнулi? Нiчога з iмi не здарылосо б! Вы ж амаль усе му-
жыцкiя дзецi ды унукi, вы ж павiнны ведаць усяму гэтаму цану, чаму ж
хутко так папанелi?! (83).

Спосаб жыцця у горадзе не адпавядау карэннаму вяскоуцу. Лаурэ-

на асаблiва хвалявала марнатрауства ежы i матэрыялау, з якiх можна

яшчэ нешта зрабiць – напрыклад, жалеза. На вëсцы астаткi са стала

аддавалi жывëлiне або рабiлi кампост. Усе жалезныя прылады трэ-

ба было абавязкова здаць у адпаведнiя пункты. Дабра гэтаго з адной
вулiцы хапiла б на пракорм цэлай свiной ферме! (...) Калi у Зялëнай
Далiне старшыня калгаса заржавелыя рэшткi трактара, палама-
ныя плугi, не дай Бог, не здасць на металалом, яго адразу штра-
фуюць (232).

На думку селянiна, гарадская распуста да дабра не давядзе.

Супастауленне А. Карпюком прадстаунiкоу вëскi i горада, вiдавочна,

адбываецца на карысць першага асяроддзя. Таму i Лаурэн нiколi не

хацеу, каб сыны жылi у горадзе. Гэта Нiне здавалася (...) нiбы бывае
лëгкае шчасце! Ну, Мiкалай, зразумела, паступiу на важную службу,
i там без яго на моры не могуць абысцiся. А што выйгралi Уладзiк
з Паулам тут, у гэтым цесным горадзе? (...) Фiгу з макам хлопцы
выйгралi (81).

Гарадское жыццë Лаурэна знешне выглядае вельмi прыстойна.

Яму не трэба нi пра што клапацiцца: нi пра ежу, нi пра жытло, нi

пра грошы. Толькi, на жаль, нi сыны, нi нявесткi не хочуць углыбiцца

у псiхiчна-духоуную сферу адчуванняу бацькi. А Лаурэн страшэнна

тужыць па хутары, па сваiм даляглядзе, па аднасяльчанах. Маладому

пакаленню, як адзначае Уладзiмiр Калеснiк, уласцiвы мяшчанскi ка-
рыслiвы погляд на чалавека, звычка лiчыць асобу iнструментам, якi
зможа цi не зможа выконваць нейкую карысную для цябе функцыю5.

5 Тамсама, с. 18.
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Погляды Лаурэна падзяляе сустрэтая у заапарку аднасяльчанка

Сонька. Маркевiч прызнаецца ëй, што яго цягне на хутар, каб босымi

нагамi па зямлi пахадзiць. Затапiу бы у яго шпары (пясок – А.С.) ды
адразу сiлы, бы таму зубру, ад зямлi прыбавiласа б! Якраз самы раз-
гар бабiнага лета. На палях вянуць бадылi бульбоунiку. Снуюць дымкi
вогнiскау. Печанай у прысаку бульбай файно так пахне, i дзецi з неда-
гаркамi лëтаюць. Нядауна глянуу у парку на траву ды сабе падумау
– над Нëманам, напэуно, другую атаву пайшлi касiць у пойму... (106).

Сонька вельмi добра разумее пачуццi Лаурэна, i яна прызнаецца у сваю

чаргу, што таксама сумуе. А часамi збярэцца на душу, то хочацца кi-
нуць усë к чорту i туды на крылах ляцець... (107).

На унутраны стан душы Лаурэна аднак не звяртае увагi сын, бо

ëн засяроджаны на тым, каб стварыць знешняе уражанне перад iншы-

мi, што ëн вельмi клапоцiцца пра бацьку. Уладзiк неаднойчы гаворыць

Лаурэну, каб не кампрамiтавау яго перад суседзямi, бо калi згадзiуся

жыць у горадзе, дык трэба трымаць фасон: Дом – кааператыуны,
усе тут з грашыма. А ведаеш, якiя вакол нас вядомыя людзi жы-
вуць! I дырэктары, i начальнiкi, i дактары – не тыя, у каго лечацца,
а – што усë нешта пiшуць! (122). Уладзiк сваiмi паводзiнамi пазбавiу

актыунасцi бацьку, якi цэлае жыццë быу за нешта адказным.

Пiсьменнiк, верны праудзе характару, згадвае i аб тым, што некалi

малады Лаурэн не мог сабе уявiць, што у старасцi чалавеку таксама

шмат чаго патрэбна. Раней яму здавалася: (...) станеш адзервянелым
паленам – да усяго нячулым. Глупства. Цяпер, вядома, стамляешся
хутчэй. Часамi i там заломiць, i там забалiць, стрэльне цi закруцiць,
здранцвее адна альбо другая нага (145). I толькi з гадамi прыйшло

усведамленне, што старэйшага чалавека пры жыццi трымае думка,

што ëн неабходны i патрэбны блiзкiм, а адчуванне сябе лiшнiм адбiрае

сiлы i увогуле сэнс жыцця.

Пiсьменнiк выразна спачувае бездапаможным старым i абвiнавач-

вае iхнiх гарадскiх дзяцей у абыякавасцi:

(...) замала мы пранiкаем у сэрцы i думкi старых, таму i не ведаем, ды
i многiм з нас нават у галаву не прыйдзе,што людзi старыя надта часта не
знаходзяць месца для духоунага прытулку. Некаторыя з iх валендаюцца,
бы лунацiкi, ад сквера да сквера, ад лавачкi да лавачкi, ад двара да двара,
ад пад’езда да пад’езда, ад Пышак да Мелавых гор i мастоу – старога
i новых, ад форта аднаго да другога (198).

Абыякавасць “гарадскiх” дзяцей праяуляецца i у тым, якiм чы-

нам яны займаюць час пенсiянерау-вяскоуцау. Вядома, калi хтосьцi
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з дзiцячых гадоу прывык да гарадскога рытму жыцця, той i у ста-

рыя гады застаецца iм верны. Толькi куды сябе падзець тым, хто
змалку не хадзiу – нi да касцëла, нi да царквы, нi да баптыстау, бы
наш зялëнадалiнскi дзядзька? (199). Дзецям жа здаецца, што бацькi

павiнны быць рады жыццю без абавязкау. Яны не усведамляюць, што

родныя не могуць адаптавацца у новай сiтуацыi, бо не магчыма без

псiхiчных страт памяняць у старасцi цалкам лад жыцця.

Лаурэн вольны час часта бавiць на лавачцы пад блокам. Ëн

прыслухоуваецца да размоу iншых вясковых бабулек i дзядоу, якiх дзе-

цi прывезлi у горад. Пенсiянеры бязлiтасна асуджаюць маладое пака-

ленне. Самым вялiкiм закiдам з’яуляецца адсутнасць пашаны да свайго

роднага куточка, а затым i да сваiх мацярок i бацькоу. Гарадскiя дзе-

цi, нават тыя, хто займае адказныя становiшчы, i у апошнюю дарогу

годна не умеюць адправiць сваiх найблiжэйшых, а самi не даюць пры-

кладу сваiм дзецям, як трэба шанаваць старэйшых.

Макар Апанасавiч сцвярджае, што выбрыкi маладых яго шакi-

руюць i для прыкладу прыводзiць гiсторыю iндзейцау. Часамi гляджу
на iх i, здаецца, пачынаю разумець тых iспанскiх канкiстадорау, што
надта дзiвiлiся з iндзейцау, калi дзiкуны з дзiдамi у руках адзiн пе-
рад адным перлiся мяняць золата на блiскучыя шкелцы. Але успомнiш
сваю маладосць, спахоплiваешся адразу – гэта ж усяго чарговы вы-
верт моды. Яны заусëды алагiчныя i праходзяць у маладых. Як той
насмарк. Сапраудныя вартасцi застаюцца непарушнымi – дауняя свя-
тая iсцiна (234). Так i захапленне дзяцей вëскi гарадскiм жыццëм, мо-

жа, калiсьцi пройдзе, толькi якiм драматычным коштам будзе аплача-

на вяртанне да каранëу.

Пенсiянеры расказваюць аб сваiх снах. Адным снiцца вайна, другiм

– вучнëускiя сшыткi, аднак спалучае iх тое, што ва успамiнах людзi

вяртаюцца у дзiцячыя гады. I Маркевiча не амiнае хваля успамiнау

пра сваë дзяцiнства, пра свой хутар. Ëн увесь час думае, якiя змены

цяпер адбываюцца у прыродзе, у гаспадарцы – набрыняюць, бы вясно-
выя пупышкi на бярозе, жываты у кабыл i кароу (238). Лаурэн цалкам

акунаецца у вобразы-уяуленнi пра дзiцячыя гады, калi вучыуся быць

па-чалавечы добрым i мужным. Праз пяць месяцау побыту у сярэдняга

сына, ëн вырашае з’ездзiць на вëску, у сваю Зялëную Далiну.

Ды аказваецца, што з прагай наведвання роднага куточка змага-

ецца i яго сын Уладзiк. Чэсна гаворачы, тату, – нечакана прызнауся,
– то i мяне самога туды, халера на яго, цягне. I мне часамi надто
хочацца махнуць у Зялëную Далiну, думаеш, не? Толькi – маучу. (...)

Аднойчы Павел наш за чаркай прызнауся – цягне i яго, разумееш?



ПРАБЛЕМА КАНФЛIКТУ ПАМIЖ ПАКАЛЕННЯМI... 247

I, калi хочаш, прызнаюся табе нават – я i з гарадскога маршрута
перайшоу на мiжгароднiя, каб сяды-тады блiжэй каля свайго поля
праехаць! (251).

А. Карпюк тут дакладны у выяуленнi гэтакiх мрой, памкненняу

душы. Кожны чалавек звязаны са сваëй малой Айчынай, з месцам, дзе

нарадзiуся, дзе упершыню ступiу на зямлю, адчуу радасць свету. Род-

ная мясцiна падключае чалавека да невычэрпнага акумулятара дзя-

цiнства i (...) абнауляе нашыя устоi, падагравае сэрцы, напауняючы
iх упэуненасцю, адчуваннем шчасця i усведамленнем тваëй патрэб-
насцi, напауняе новым ладункам аптымiзму (251). У рамане пацвяр-

джае гэтыя словы лëс чалавека, якi набыу хутар Маркевiчау. Ëн со-

рак гадоу пражыу у Карагандзе, але ж, нейкая таямнiчая сiла вя-

ла яго i ëн мусiу вярнуцца на старыя гады да свайго месца на-

раджэння.

Лаурэн пачынае наведваць вëску, i з кожным разам побыт яго

сярод землякоу падаужаецца. Таму Уладзiка i не надта усхвалявала

доугая, у некалькi дзëн, адсутнасць бацькi. Толькi праз тыдзень сын

паехау шукаць яго на вëску. Зайшоу i да цëткi Марысi, якая вы-

гарнула яму прауду у вочы: Нашто з гнязда выдзiралi? Нашто ад-
гэтуль выкарчоувалi? Калупауса б тут сабе да апошняй сваëй га-
дзiны на бацькавай сялiбе, радувауса б сонейкам i дажджам, сваiм
бытаваннем, нiякай нуды не ведаючы, i усе мы спокуй мелi б! (...)

Во што ты, пляменнiчак, навычаупляу! I чалавека – роднаго баць-
ку – пад самы корань секануу, дадзыгауса, а цяпер – радуйса! (317).

Не знайшоушы у вëсцы бацькi, Уладзiк адчуу, што здарылася нешта

кепскае. I толькi тады з’явiлася у яго усведамленне недарэчнасцi про-

дажы хаты.

Цела Лаурэна знайшлi праз тры месяцы – у другой палове сакавi-

ка, калi з палëу сыходзiу снег. Маркевiч ляжау у трыццацi кроках ад

могiлак. Лëс паспрыяу герою у тым, што ëн завяршыу свой жыццëвы

шлях на роднай зямельцы, непадалëк ад магiлы каханай Нiны. Пады-

ход Лаурэна да смерцi быу па-народнаму мудры, што яе не абмiнуць,

(...) а трэба не яе баяцца а пустога жыцця (306). На жаль, такiм яно

стала для галоунага героя рамана у горадзе. Так, сыны звялi бацьку на

той свет не па злой волi, а як зауважае С. Андраюк: Вiна Лаурэнавых
дзяцей не толькi у тым, што яны бацьку вырвалi з роднага гнязда.
Галоуная iх бяда, а заадно i вiна – у душэунай глухаце, адсутнасцi сар-
дэчнай чуласцi, увагi да iншых, жадання i спробы зразумець. I пры-
чына тут не толькi у горадзе: дваюрадны брат Лаурэнавых сыноу,
хоць ëн жыве на вëсцы, такi самы. Усе яны – людзi, якiя пазбаулены
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устойлiвай каранëвай сiстэмы, адзiнага, што можа сiлкаваць чала-
вечую духоунасць i душэунасць6.

Як маральны дакор i папярэджанне сынам гучаць словы капiта-

на мiлiцыi Iвана Касцевiча: Маеце шчасце – для вашага злачынства
покуль што, панiмаеш, закона i прауда не знойдзеш (...). Панiмаеш,

такой народнай закваскi быу чалавек – на такiх зямля трымаецца!
Ды з-за чаго?! Была б прычына як прычына, а то – з-за дурасцi!.. Як
вас толькi зямля на сабе носiць?! (361).

Жыхары вëскi не маюць патрэбы у юрыдычных законах, каб

асудзiць сыноу Маркевiча. Выразна варожа адносяцца яны да братоу

i гучыць бязлiтаснае слова “бацьказабойцы”. Хтосьцi паспускау скаты

у жыгулях Маркевiчау, купленых коштам роднай хаты, коштам род-

ных каранëу. Нарэшце Уладзiк з горыччу усведамляе, што з бацькам

выйшла далëка не так, як планавалi. Вiдавочна пакуль што адно –

брату Мiкалаю ды зялëнадалiнцам яны з Паулам прама у вочы гля-
дзець больш не змогуць. Нават прыехаць у родную вëску у блiжэйшы
час не змогуць! (362).

Раман “Каранi” заканчваецца дакорлiвымi словамi, звернутымi

да усiх сыноу i дачок, што нячула абыходзяцца з бацькамi: Цi яшчэ
доуга, скажыце, так будзе на свеце весцiся, што часамi, каб дзецi
пасталi хоць крыху разумнейшымi, больш чалавечымi i абладаваны-
мi жыццëвай мудрасцю, вопытам i ведамi, бацькам абавязкова трэба
касцьмi легчы? (362) Сапрауды, раман “Каранi”, па словах Ул. Ка-

леснiка, гэта дзiцячая памяць сялянскага сына, гэта (...) родавы код,
голас, закадзiраваны у слове, душы многiх пакаленняу земляробскага
мужыцкага племенi, яго фiласофiя жыцця i духоуная культура (...)7.

Унутраныя калiзii i кантрасты мiж гарадскiм i вясковым жыцця

герояу нагадваюць пра нялëгкiя адносiны памiж двума светамi, а так-

сама пра цяжкасцi тых, чыë жыццë спазнала карэнныя змены пры пе-

расяленнi з аднаго асяроддзя у другое. У рамане “Каранi” А. Карпюка

прадстаулена (...) глыбокая сацыяльна-псiхалагiчная праблема змены
пакаленняу (...)8.

Праз гiсторыю Лаурэна Маркевiча, трагедыю яго сыходу у веч-

насць, А. Карпюк выяуляе драму многiх, падобных галоунаму герою,

вясковых людзей, дарослыя дзецi якiх пераехалi у горад i бескрытычна

6 Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4-х тамах, т. 4, кн. 2, с. 292.
7 Уладзiмiр Калесн iк, Плëн творчасцi – дослед жыцця, с. 21.
8 Тамсама, с. 14.
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прынялi гарадскi спажывецкi лад жыцця. Пiсьменнiк паказвае мараль-

ную дэградацыю урбанiзаваных дзяцей, якая адбылася жахлiва хутка,

ужо у першым пакаленнi. А. Карпюк сведчыць таксама як знiшчаец-

ца любоу да бацькоускай спадчыны, як дэградуе народная вясковая

мараль, пашана да цяжкай сялянскай працы. Раманам “Каранi” пiсь-

меннiк перасцерагае урбанiзаванае грамадства перад небяспекай стра-

ты маральна-этычных каштоунасцей, на якiх трымаецца само жыццë

беларускае.

S T R E S Z C Z E N I E

KONFLIKT MIĘDZYPOKOLENIOWY
W POWIEŚCI „KORZENIE” ALAKSIEJA KARPIUKA

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie konfliktu międzypokoleniowego opi-
sanego w powieści „Korzenie” Alaksieja Karpiuka. Na przykładzie głównego boha-
tera Laurena Markiewicza pokazano los wiejskich „ojców”, którzy zostali przywie-
zieni przez swoje dzieci do miasta. Podkreślono tęsknotę starszych ludzi za rodzin-
nym domem, uczucie duchowej pustki i wyizolowania społecznego.
Alaksiej Karpiuk ukazuje „dzieci” urodzone na wsi, które, wyjechawszy do

miasta, ulegają degradacji moralnej i kultowi konsumpcji już w pierwszym po-
koleniu.

Słowa kluczowe: konflikt międzypokoleniowy, konsumpcyjny styl życia, urbani-
zacja, degradacja moralna, dom rodzinny, starość, język białoruski.

S UMMARY

GENERATION GAP IN ALAKSIEY KARPIUK’S NOVEL “THE ROOTS”

The article is devoted to the analysis of generation gap conflict described in
Alaksiey Karpiuk’s novel “The Roots”. Using the example of the main hero Lauren
Markievich, the fate of rural pensioners who moved to the city is described. The
fact that they were persuaded by their children to leave their homes cannot be
ignored. Their homesickness, the feeling of spiritual emptiness and social isolation
are emphasized.
Alaksiey Karpiuk describes urbanized village children, who leave for the city,

succumb to moral decline and cultural consumption in the first generation.

Key words: the subject of village, generation gap, consumption and life-style,
urbanization, moral decline, family home, old age, Belarusian language, Belarusian
nation.


