
Раздзел І. «Донжуанскі спіс» Караткевіча



Ад аўтара

Агульнавядома, што большая частка твораў сусветнай
літаратуры стваралася мужчынамі. Прызнанне творчых
здольнасцей жанчын (Жорж Санд, Шарлота Брантэ, Маргарэт
Мітчэл і іншых) з’яўляецца хутчэй выключэннем, чым
правілам. Але прыхільнікі літаратурнага «патрыярхату»
забываюць, што ўсе найлепшыя «мужчынскія» творы былі
напісаны пра жанчын і дзеля жанчын. Іх партрэты і вобразы,
узаемнае каханне ці халодная абыякавасць натхнялі
пісьменнікаў на стварэнне шэдэўраў.

Так, славутых муз мінулых вякоў даўно няма на свеце. А
каханыя шэрагу вядомых творцаў ХХ стагоддзя набліжаюцца да
восені свайго жыцця. Але пісьменнікі зрабілі ім самы лепшы
падарунак: пакінулі для нашчадкаў іх прыгажосць, радасць і
ўсмешкі. А таксама ўзялі за сабой у вечнасць гераінь,
прататыпамі якіх сталі музы. Цяпер наша задача — пакінуць у
чытацкай памяці іх сапраўдныя імёны і жыццёвыя лёсы.

Тэмай «Донжуанскага спісу» я зацікавіўся даўно, калі яшчэ
быў ліцэістам. Аднойчы за лета прачытаў запар два творы
Караткевіча: спярша аповесць «У снягах драмае вясна», а
потым раман «Леаніды не вернуцца да Зямлі» («Нельга
забыць»). Заўважыў, што ў абодвух творах дзейнічаюць гераіні
з аднолькавымі імёнамі (Алёнка) і, самае цікавае, супадае шэраг
дэталей і сітуацый. Паколькі аўтар двойчы напісаў пра адно і
тое ж, узнікла здагадка: а раптам гэтыя падзеі адбываліся з
Караткевічам у рэальным жыцці? У выніку захацелася
даведацца, якія асобы былі прататыпамі Алёнак, таму пачаў
разблытваць гэтую гісторыю. Вынікам пошукаў зрабіўся мой
першы артыкул «Паляванне на Алёнку», надрукаваны ў



часопісе «Маладосць» у верасні 2004 года. Патрэба адказаць на
пытанне, ці існавала нейкая рэальная асоба, якая хавалася за
імем Алёнка, стала першым штуршком да даследавання. Потым
гэтая тэма адышла на другі план.

Яшчэ адным штуршком стала інтэрв’ю Ніны Молевай,
прататыпа галоўнай гераіні рамана «Леаніды не вернуцца да
Зямлі», змешчанае ў 2009 годзе ў газеце «Комсомольская
правда в Белоруссии». Некаторыя факты пра Караткевіча,
выказаныя Молевай, відавочна не адпавядалі рэчаіснасці, што
не магло не выклікаць пратэст.

А трэцюю падказку я атрымаў у 2010 годзе, калі ўпершыню
трапіў у Кіеў, дзе Караткевіч вучыўся ва ўніверсітэце. У яго
паэзіі, асабліва ў зборніку «Матчына душа», прысутнічала
шмат вобразаў гэтага горада, згадак пра пэўныя мясціны. Раней
яны ўспрымаліся як абстракцыя. Але, убачыўшы ўсё на
ўласныя вочы, літаральна натхніўся духам Кіева і вырашыў
працягнуць сваё даследаванне.

Між тым набліжалася 80-годдзе з дня нараджэння
Караткевіча. Таму ўзнікла ідэя ўдакладніць звесткі, змешчаныя
ў «маладосцеўскім» артыкуле, і па магчымасці знайсці новыя
факты. Шукаючы падрабязнасці пра лёс «Алёнкі», завітаў у
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва, дзе
захоўваліся лісты Караткевіча да Юрыя Гальперына. Іх урыўкі
на пачатку 1990-х гадоў друкаваліся ў часопісе «Нёман», але
большасць фактаў былі невядомыя для чытачоў.

З архіўных матэрыялаў пачалі ўсё больш поўна і рэльефна
высвятляцца пэўныя абставіны біяграфіі пісьменніка. Стала
зразумела, што не здолею абмежавацца адным артыкулам пра
«Алёнку» (надрукаваны ў лістападзе 2010 года ў нумары газеты
«Літаратура і мастацтва», што быў прысвечаны 80-годдзю з дня



нараджэння Караткевіча). У лютым наступнага года на старонках
таго ж выдання з’явіўся цыкл публікацый, прысвечаных
складаным узаемаадносінам Уладзіміра Караткевіча і Ніны
Молевай. А калі ўзнікла ідэя скласці кнігу, спецыяльна для
выдання дапісаў раздзелы пра іншых асоб, у якіх быў закаханы
пісьменнік, каб атрымаўся цэласны, завершаны твор.

У маі 2012 года выйшла кніга «“ Донжуанскі спіс”
Караткевіча». Попыт на выданне сярод чытачоў, а таксама
новыя звесткі з біяграфіі класіка беларускай літаратуры
паспрыялі з’яўленню новай кнігі, якая грунтуецца на
матэрыялах першай, але істотна дапоўнена новымі матэрыяламі.

Асобныя часткі кнігі, а таксама артыкулы, змешчаныя ў
другім раздзеле, друкаваліся на старонках штотыднёвіка
«ЛіМ», часопісаў «Маладосць», «Роднае слова» і «Полымя»,
на сайце грамадскай культурніцкай кампаніі «Будзьма
беларусамі!». Аўтарскі пераклад на рускую мову першага
раздзела кнігі выйшаў у часопісе «Нёман». Аўтар выказвае
шчырую ўдзячнасць тагачасным галоўным рэдактарам выданняў
Алесю Карлюкевічу, Раісе Баравіковай, Міхасю Шавыркіну,
Міколу Мятліцкаму і Алесю Бадаку за публікацыі,
супрацоўнікам і рэдактарам Ціхану Чарнякевічу, Міраславе
Шавыркінай, Ігару Запрудскаму, Алене Мальчэўскай і Віталю
Рыжкову — за падрыхтоўку матэрыялаў да друку.
Электронныя версіі артыкулаў размяшчаліся на асабістым сайце
аўтара www.martsinovich.of.by, некаторыя з’яўляліся на
галоўнай старонцы партала TUT.BY. Вялікі дзякуй яго
супрацоўнікам, асабліва — Наталлі Ціплаковай.

Даследаванне ніколі не ажыццявілася б без працы
папярэднікаў на ніве караткевічазнаўства і захавальнікаў
спадчыны пісьменніка. Аўтар абапіраўся на працы доктара



філалагічных навук Адама Мальдзіса і кандыдата філалагічных
навук Анатоля Вераб’я. Шэраг матэрыялаў, знойдзеных у
фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і
мастацтва (дырэктар Ганна Запартыка) і ў аддзеле рэдкіх кніг і
рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (загадчык Аляксандр
Сцефановіч), апублікаваны на старонках перыёдыкі і ў кнізе
ўпершыню.

Цікавасці да кнігі паспрыялі рэцэнзіі і інтэрв’ю з аўтарам,
якія з’явіліся ў друкаваных ці электронных версіях айчынных
газет. Мая ўдзячнасць Івану Арлову («Вечерний Брест»),
Сяргею Астраўцу (Радыё “ Свабода”), Расціславу Бензеруку
(«Літаратура і мастацтва»), Аксане Бязлепкінай («Звязда»),
Марыне Весялусе («Літаратура і мастацтва»), Андрэю Дынько
(«Наша Ніва»), Алене Карп («Літаратура і мастацтва»), Алене
Кавальчук (t-styl.info), Георгію Каржанеўскаму («Народныя
навіны Віцебска»), Ганне Кісліцынай («Звязда» і bookster.by),
Марыне Кузьміч («Народная газета»), Яўгеніі Масквіной
(«Віцебскі кур’ер»), Таццяне Мацвеевай (TUT.BY), Янку
Натаўцу («Літаратура і мастацтва»), Анастасіі Панкратавай
(«Культура»), Людміле Рублеўскай («СБ. Беларусь сегодня»),
Ганне Севярынец (velvet.by), Якубу Сушчынскаму (Беларускае
Радыё Рацыя), Сяргею Трафілаву («Культура»), Галіне
Шаблінскай (першы канал Беларускага радыё), Ніне
Шчарбачэвіч («Звязда»), Галіне Юркевіч («Телеком-экспресс»).
Інфармацыя пра кнігу таксама з’явілася на сайтах газеты
«Народная воля» і кампаніі «Будзьма беларусамі!»

Шчыры дзякуй кіраўніку Мінскай пісьменніцкай арганізацыі
Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхасю Пазнякову за прапанову
ажыццявіць выданне першай кнігі, дырэктару выдавецтва



«Чатыры чвэрці» Ліліяне Анцух — за ідэю другой кнігі,
Андрэю Янушкевічу і Сяргею Макарэвічу, дырэктару і
супрацоўніку выдавецтва «Янушкевіч» — за ідэю перавыдання
кнігі. А родным і блізкім людзям — за натхненне і разуменне.



Уводзіны, або Навошта нам «Донжуанскі спіс»?

«Донжуанскі спіс»… Якая ў вас, шаноўны чытач,
асацыяцыя з гэтым словазлучэннем? Мяркую, большасць
адразу згадае асобу Аляксандра Пушкіна і доўгі спіс з 37
жаночых імёнаў, напісаных паэтам на старонцы альбома яго
даўняй знаёмай Лізаветы Ушаковай. Разгадаць таямніцу асоб,
якія хаваюцца за сціслымі запісамі, ужо не адно стагоддзе з
пераменным поспехам імкнуцца пушкіністы ўсяго свету.

У чым бачыцца станоўчая роля такога дакумента? Ён
прыцягвае ўвагу да асобы аўтара, дапамагае высветліць
прататыпы герояў у празаічных і паэтычных творах.
Удакладніць, хто натхняў паэта на стварэнне таго ці іншага
шэдэўра. Пазнаёміць чытачоў з лёсамі жанчын, якіх кахаў
пэўны творца. А таксама вызначыць храналагічныя этапы ў
пісьменніцкай творчасці. Нездарма сярод мастацтвазнаўцаў ёсць
традыцыя вылучаць у біяграфіі некаторых творцаў пэўныя
перыяды, якія наўпрост звязаны з іх асабістым жыццём.
Напрыклад, менавіта так многія даследчыкі ўспрымаюць
мастацтва Пабла Пікасо. Акрамя таго, Караткевіч — рамантык,
таму разглядаць яго творчасць без уплыву на яе жанчын мы не
можам.

Імкненнем вырашыць усе гэтыя задачы і тлумачыцца
стварэнне аўтарам гэтых радкоў даследавання пад назвай
«“ Донжуанскі спіс” Караткевіча». Паколькі тэма асабістага
жыцця кожнага творцы з’яўляецца надзвычай далікатнай, я
карыстаўся двума падыходамі. Першы, «дакументальны»,
заснаваны на ўспамінах і эпісталярнай спадчыне, якія не
выклікаюць ні ў каго пярэчанняў.

Другі падыход можна ўмоўна назваць метадам уважлівага



чытання тэксту, калі ўвага звяртаецца на біяграфіі галоўных
герояў і іх падабенства ці супадзенне з жыццёвымі рэаліямі
аўтара. Рызыка, вядома, тут надта вялікая: паспрабуй
зразумець, што тут праўда, а што праява багатай фантазіі. Адна
памылка можа скіраваць ход даследавання не ў той бок. Такім
чынам, другі падыход пераўтвараецца для некаторых аматараў
прыгожага пісьменства ў сапраўдную гульню, своеасаблівае
разгадванне рэбусаў ці крыжаванак. Адначасова гэта сапраўднае
паляванне за прататыпам галоўнага героя ці гераіні з
абавязковымі для гэтага жанра элементамі: высочваннямі,
засадамі і пагонямі. Каб не заблукаць на такім паляванні, аўтар
гэтых радкоў імкнуўся па магчымасці супастаўляць два
падыходы.

Заўважым, што «Донжуанскі спіс» Пушкіна складаўся з
двух слупкоў. Паводле меркаванняў даследчыкаў, першы з іх
уключаў імёны жанчын, якіх паэт кахаў моцна, другі — тых,
якімі захапляўся. На маю думку, «Донжуанскі спіс»
Караткевіча мусіць выглядаць наступным чынам:

1. «Нонка»;
2. Кацярына;
3. «Алёнка»;
4. Святлана;
5. Раіса;
6. Ніна;
7. Навэла;
8. Натэла;
9. Валянціна;
10. Л.;
11. Н. Д.;
12. Нэла (?)



13. Галіна;
14. Г. (?)
15. Валянціна.
Двукоссе азначае, што дакладнае імя і прозвішча дзяўчыны

невядомае, таму ўжываецца імя гераіні, праз вобраз якой яна
выведзена ў творах. Калі пасля імя або першай літары імя
стаіць пытальнік, мы пакуль не можам дакладна сказаць, якімі
былі адносіны Караткевіча да гэтых асоб.

На маю думку, «Нонку», «Алёнку», Святлану, Ніну і
другую з Валянцін трэба аднесці да першага слупка (асобы, якіх
Караткевіч моцна кахаў); Кацярыну, Раісу і першую з Валянцін
— да другога слупка (асобы, якія падабаліся Караткевічу). Што
датычыцца Навэлы, Натэлы, Л., Н. Д., Нэлы, Галіны і Г.,
пытанне пакуль застаецца адкрытым.

Хоць, калі кіравацца храналогіяй, паслядоўнасць
«Донжуанскага спіса» павінна быць наступнай: «Алёнка» —
«Нонка» — Кацярына — Святлана — «Алёнка» — Святлана
— Раіса — Ніна — Навэла — Натэла — першая Валянціна —
Н. Д. — Галіна — другая Валянціна (час узаемаадносін з Л.
пакуль невядомы, адносіны з Нэлай і Г. пакуль застаюцца пад
пытаннем).

Зразумела, той-сёй з чытачоў можа абвінаваціць аўтара гэтых
радкоў у празмерным інтарэсе да асабістага жыцця пісьменніка.
Шэраг аргументаў на карысць такога даследавання былі агучаны
вышэй. Дадам, што ўся кніга засноўваецца менавіта на
дакументальных, архіўных матэрыялах, тут няма нейкіх
мастацкіх фантазій. Акрамя таго, шэраг матэрыялаў, што былі
выкарыстаны пры даследаванні, ужо надрукаваны. Перапіска
паміж Я. Брылём і У. Караткевічам выходзіла ў зборніку
«Шляхам гадоў»; фрагменты ліставання з Ю. Гальперыным



друкаваліся ў «Нёмане» яшчэ ў 1990-я гады; успаміны
ўкраінскага пісьменніка М. Амельчанкі пра Навэлу і Натэлу,
гераінь «Донжуанскага спіса», з’явіліся ў часопісе «Полымя»;
у тым жа выданні можна знайсці ўспаміны Валянціны Паповай
(Чакалавай). Калі з’явіцца Збор твораў У. Караткевіча ў 25
тамах, што выходзіць з 2012 года, туды будзе ўключана ўсё яго
ліставанне з Гальперыным. То бок, значная колькасць фактаў не
з’яўляюцца таямніцай і знаходзяцца ці неўзабаве будуць
знаходзіцца ў адкрытым доступе.

Спадзяюся, што кніга выкліча цікавасць як у чытачоў, так і
ў прафесійных даследчыкаў Караткевіча, дапаможа разгадаць
белыя плямы ў яго біяграфіі. А таксама падштурхне да
стварэння паўнавартаснага жыццяпісу нашага класіка, які
пакуль адсутнічае.

А цяпер запрашаю чытачоў у падарожжа па «Донжуанскім
спісе».



Частка 1

У Кіеве ды Оршы

Асобы дзяўчат, якіх кахаў Караткевіч у гады юнацтва і
маладосці (у спісе яны хаваюцца пад нумарамі 1, 3 і 4), нам
дапамогуць расшыфраваць два лісты пісьменніка да сябра
Юрыя Гальперына, адпраўленыя ў студзені 1955 года і лютым
1957-га. У іх Караткевіч згадвае тры гісторыі кахання. У лісце
ад 27 студзеня 1955 года ён пісаў: «Скоро там Стась и Валька
(сябры пісьменніка па Оршы. — Д. М.) поженятся? Повезло
им. А я вот никак не могу отыскать такую девушку, чтоб
решиться потерять свободу. Были три. Из них одна уехала, 2-
я — не любила меня (а может и да, но получилась какая-то
ерунда), об этой истории Валька хорошо знает, мы с ним
дружить начали из-за ссоры по этому поводу; 3-я — э да
ладно, чего толковать. Пока что жениться не на ком»
(БДАМЛМ. Ф. 56. Воп. 2. Спр. 11. Арк. 6 адв.). Больш
падрабязная інфармацыя змешчана ў лісце ад 5 лютага 1957
года: «Я дважды любил взаимно — одна уехала, другая —
умерла, и я не знал обеих так, как желал. А в других случаях
те, кто любили меня, были мне безразличны, а те, которых
любил я, наверное, не любили меня. И была одна в Киеве».
Паспрабуем разабрацца ў асобах, пра якіх вядзецца гаворка.



«Нонка»

Дзяўчына з такім імем (Нонка Юніцкая) з’яўляецца галоўнай
гераіняй аповесці У. Караткевіча «Лісце каштанаў». Сябры і
знаёмыя, якія добра ведалі пісьменніка, адзінагалосна
сцвярджалі пра аўтабіяграфічны характар твора. Даследчык
Анатоль Верабей пісаў у сваёй працы «Абуджаная памяць», што
аповесць была адным з «самых аўтабіяграфічных твораў»
Караткевіча. Васіль Быкаў адзначаў у прадмове да
караткевічаўскага двухтомніка: «Гэта адзін з самых
аўтабіяграфічных твораў пісьменніка, напісаны на
матэрыяле першых пасляваенных гадоў, праведзеных ім у
Кіеве. Дакладна і лёгка выпісаныя вобразы юнакоў і дзяўчат
вялікага горада з яго нялёгкім пасляваенным бытам
грунтуюцца на пэўных прататыпах, і нават трагічны фінал
аповесці ўзяты з жыцця, пабудаваны на аснове канкрэтнага
факта». На карысць гэтага сведчаць шэраг супадзенняў паміж
біяграфіямі аўтара і героя. Напрыклад, у аўтабіяграфіі «Дарога,
якую прайшоў» Караткевіч пісаў: «А потым пачалася вайна.
Бамбёжкі. Эшалоны. Пачуццё бездапаможнасці падлетка…
Бунтаваў супраць гэтага пачуцця. Некалькі разоў уцякаў з
інтэрната на фронт. Затрымлівалі, вядома. А з інтэрната
таму, што здарылася звычайная на вайне рэч: доўгі час не
ведаў, дзе бацькі і ці жывыя яны наогул, а калі жывыя, то
дзе, за лініяй фронту або паспелі эвакуіравацца.

Быў спачатку ў Маскве, потым на Разаншчыне. Пасля
давялося ўцякаць і адтуль. На Урал, у наваколле Кунгура.
Выпадкова даведаўся, што бацькі ў Арэнбургу. З вялікімі
цяжкасцямі (без пропуска і білета) дабраўся да іх. У



Арэнбургу скончыў шосты клас. Потым нядаўна вызвалены
Кіеў (Беларусь яшчэ была акупіраваная)».

А вось урывак з аповесці «Лісце каштанаў»: «Інтэрнат на
Урале, некалькі беспаспяховых уцёкаў. Урэшце, уцёк зусім і
некалькі месяцаў беспрытульнічаў. Краў, што праўда, толькі ў
чужых гародах. Даходзіла да таго, што пасвіў у паўночным
Казахстане вярблюдаў — хочаце верце, хочаце не. Дзівам
адшукаў бацькоў… Пасля былі вызвалены два невялічкія лапікі
Беларусі, і “продка” майго паслалі на вызваленую
тэрыторыю, некуды пад Лёзна.

… Якраз у гэты момант праязджаў праз наш горад мой
дзядзька, якога перавялі з Далёкага Усходу на фронт, і ўзяў
нас з сабою ў вялікі паўдзённы горад, ад якога немцы
адкаціліся куды далей, чым ад Лёзна». Заўважым, колькі ў
абедзвюх цытатах агульнага! Значыцца, асноўныя падзеі
аповесці былі ўзятыя з жыцця.

Акрамя таго, галоўны герой «Лісця каштанаў», Васілька
Стасевіч, чыім прататыпам з’яўляўся сам Караткевіч, жыў у
тым жа доме, што і Уладзімір у 1944 годзе. Дарэчы, будынак на
цяперашняй вуліцы Багдана Хмяльніцкага, 52 (былыя назвы
Фундуклееўская і Леніна) захаваўся дагэтуль. Цяпер у моцна
перабудаваным доме знаходзіцца офіс кампаніі «Люфтганза».

У сакавіку 2012 года я ездзіў у Кіеў і размаўляў з
украінскімі знаёмымі Караткевіча. Дзякуючы гэтаму магу з
пэўнасцю назваць прататыпа аднаго з сяброў Васількі. Ім
з’яўляўся Карла Скрыпчанка, які ў далейшым пераклаў шмат
твораў пісьменніка на ўкраінскую мову. Як лічылі некаторыя
мае суразмоўцы, ён, па сутнасці, манапалізаваў творчасць
Караткевіча (пераклаў «Лісце каштанаў», «Дзікае паляванне
караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», сумесна з іншымі



— «Чазенію», «Зямлю пад белымі крыламі»). Цікава, што ў
творы герой з імем Карл з’яўляўся немцам. Тады ў будучым
неабходна высветліць, пад імем якога героя выступаў у аповесці
Скрыпчанка.

Адна з сюжэтных ліній «Лісця каштанаў» — каханне паміж
Васількам Стасевічам і Нонкай Юніцкай. У творы яе партрэт
выглядае наступным чынам: «…дзяўчо год пятнаццаці.
Схілілася, пачэсваючы вельмі доўгія, падрапаныя ногі
шакаладнага колеру, пасля пацёрла каленкам аб каленка,
ускінула галаву — чорна-бурыя валасы цяжкай хваляй шыбанулі
назад — і ўсміхнулася мне, і я ўбачыў цёмна-сінія вочы з
ненатуральна велічэзнымі, па-вар’яцку вясёлымі чорнымі
зрэнкамі». Пра гаворку гераіні Караткевіч пісаў: «Гэта быў
той паўдзённы жаргон, на якім гамоняць вялікія
чарнаморскія партовыя гарады. Я не маю ні сілы, ні ўмення,
ні, шчыра кажучы, жадання перадаваць усе гэтыя тропы,
ідыёмы, усю безліч жывых інтанацый. Ды гэта і немагчыма,
таму што больш за словы гралі тут паўдзённыя жэсты,
міміка, рухі ўсяго цела. Гэта было — жах як “па-
малдаванску” і дзіўна, жах як прыгожа. Дый тып яе, калі
разабрацца, быў дзіўны. Тут табе і ўкраінская і малдаўская, а
можа, і кропля цыганскай крыві».

Чаму аўтар гэтага даследавання ўпэўнены, што ў Нонкі быў
рэальны прататып? У абодвух лістах, якія цытаваліся вышэй,
фігуруе дзяўчына, якая з’ехала («Из них одна уехала», «одна
уехала»). Для аповесці характэрны менавіта такі фінал. Нонка і
Васіль цудам застаюцца жывымі (астатнія героі з іх кампаніі
падарваліся на мінах: яны шукалі зброю, каб збегчы на фронт) і
з’язджаюць з Кіева. Мяркую, тое ж адбылося з іх прататыпамі.
Караткевіч, як вядома, выправіўся ў Оршу, рэальная Нонка



з’ехала ў невядомым для нас кірунку. Калі б дзяўчына
засталася ў горадзе, яна магла б сустрэцца з Уладзімірам падчас
навучання таго ў Кіеўскім універсітэце. Дарэчы, на маю думку,
Караткевіч мог паступіць туды якраз для таго, каб адшукаць
рэальную Нонку. Бо яна магла вярнуцца ў горад свайго юнацтва.

Для аб’ектыўнасці, у эпілогу твора героі сустракаюцца праз
гады ў Кіеве і бяруць шлюб. Але, хутчэй за ўсё, ён быў
прыдуманы, а пісьменнік і дзяўчына, якая стала прататыпам
Нонкі, ніколі больш не ўбачыліся. Перыяд узаемаадносін
будучага пісьменніка з дзяўчынай можна датаваць 1944 годам,
калі ён жыў у цёткі ў Кіеве.



Кацярына

Вярнуўшыся ў Оршу пасля вайны, Караткевіч пайшоў у 8-ы
клас мясцовай школы № 1. Літаратуру ў яго выкладала
Кацярына Іванаўна Грыневіч, якой на той час споўнілася 28
гадоў. Разам з вучнямі яна выпускала рукапісны літаратурны
альманах, дзе друкаваўся Уладзімір, а таксама арганізавала
драматычны гурток. Адной з пастановак стаў «Рэвізор», у якім
будучы пісьменнік выканаў ролю Добчынскага.

Як узгадваў Леанід Крыгман, аднакласнік Караткевіча, «усе
юнакі нашага класа былі закаханыя ў нашу настаўніцу
літаратуры. Але наймацней Валодзя. Аднойчы мы з Юрыкам
(Юрый Падва, іх аднакласнік. — Д. М.) залезлі на адрын, дзе
Валодзя звычайна пісаў і хаваў свае творы. Мы знайшлі яго
сшытак з вершамі і ўзялі яго. Там былі рамантычныя вершы,
прысвечаныя Кацярыне Іванаўне. Справа амаль дайшла да
бойкі, калі Валодзя даведаўся аб крадзяжу. Ён не размаўляў з
намі цэлы месяц. Але потым мы зноў сталі неразлучнымі
сябрамі».

Мяркую, тут можна казаць хутчэй пра юначае захапленне,
чым каханне. Аднак той жа Пушкін без ваганняў уключыў у
свой «Донжуанскі спіс» жонку Мікалая Карамзіна. Таму, на
маю думку, імя Кацярыны Іванаўны таксама мусіць быць
унесена ў спіс. Як сведчыць Л. Крыгман, Караткевіч
перапісваўся са сваёй настаўніцай да канца жыцця. У аддзеле
рэдкай кнігі і рукапісаў ЦНБ захоўваюцца тэлеграма і паштоўка
ад Кацярыны Іванаўны, якія датуюцца прыкладна 1980 годам.
У тэлеграме яна віншуе свайго былога вучня з выхадам
чарговай кнігі і выказвае ўдзячнасць за падарунак (хутчэй за



ўсё, Караткевіч адправіў ёй асобнік) (АРКіР. Ф. 11. Воп. 2.
Адз. зах. 676. Арк. 1), у лісце віншуе са святам 1 Мая (АРКіР.
Ф. 11. Воп. 2. Адз. зах. 676. Арк. 2). На пачатку 1990-х гадоў
Кацярына Іванаўна жыла ў горадзе Мантурава Кастрамской
вобласці. Далейшы яе лёс, а таксама іншыя падрабязнасці
біяграфіі пакуль застаюцца невядомымі.



«Алёнка»

Дзяўчына, якую клікалі Алёнка, дзейнічае адразу ў двух
празаічных творах Караткевіча. Гэта аповесць «У снягах драмае
вясна» і раман «Леаніды не вернуцца да Зямлі». У гэтай частцы
гаворка пойдзе толькі пра Алёнку з рамана (прычыны будуць
патлумачаны ў наступным раздзеле).

Згодна з сюжэтам твора, галоўны герой Андрэй Грынкевіч
быў знаёмы з Алёнкай Століч яшчэ ў дзяцінстве. Потым яны
вельмі доўга не бачыліся і сустрэліся ўжо маладымі людзьмі.
Закахаліся і вырашылі пабрацца шлюбам. Але іх шчасце было
нядоўгім, бо дзяўчына загінула ў аўтамабільнай катастрофе.

У паэме «Плошча Маякоўскага», што была ўключана ў
раман «Леаніды не вернуцца да Зямлі», Караткевіч пісаў:

«Любая, ты памятаеш, была вясна.
Вясна на гэтай зямлі?
Проста ў машыну ляцела сасна,
У неба ўзняўшы крылы галін».

Пэўны час я лічыў такі сюжэтны паварот твора
літаратурным прыёмам, які абгрунтоўваў, чаму Грынкевіч да
сустрэчы з маскоўскай выкладчыцай Ірынай Горавай жыў «як у
сне» і нікога не кахаў. Тым больш жахліва было ўбачыць радок
у лісце Караткевіча да Янкі Брыля ад 29 лютага 1960 года:
«Ведаеце, мне ніколі не шанцавала з вялікім каханнем. Два
разы прыйшло да мяне сапраўднае. І аднойчы яно загінула
падчас аўтакатастрофы на шашы Мінск—Орша». У рамане
трагедыя адбываецца якраз на гэтай магістралі.

А цяпер звернемся да двух лістоў Караткевіча, адрасаваных




