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М.Р. Прыгодзіч (Мінск) 

З ГІСТОРЫІ АДНОЙ ПУБЛІКАЦЫІ ПРА У.А. КАРПАВА 

 З прафесарам Уладзімірам Аляксандравічам Карпавым, тады яшчэ 
пачынаючым выкладчыкам, упершыню мне прыйшлося сустрэцца ў 
1973 годзе, калі трапіў у групу па вывучэнні балгарскай мовы. Ужо тады нас 
здзіўляла яго ўменне спрагназаваць бытаванне таго ці іншага слова ў 
славянскіх мовах, імкненне адчуць сістэмнасць нашай роднай мовы. З той 
групы Уладзіміра Аляксандравіча найлепшых поспехаў у балгарыстыцы 
дасягнуў Васіль Сахарчук, які стаў пазней членам пісьменніцкай арганізацыі,  
выдаў зборнік перакладаў балгарскіх паэтаў. 
 У тым жа 1973 годзе мы сустрэліся з ім у славутай Рудабелцы – 
Акцябрскім раѐне Гомельскай вобласці, калі Ул. Карпаў працаваў камісарам 
занальнага штаба студэнцкіх будаўнічых атрадаў. Наш жа СБА “Буравеснік” 
імя В.І. Казлова тады дыслацыраваўся ў в. Буда на беразе ўслаўленай Янкам 
Купалам ракі Арэсы. Будаўнічы рух у пэўнай ступені зблізіў нас, пазней 
сюды дабавіліся навуковыя клопаты, партыйна-прафсаюзныя справы, урэш-
це – трывога за лѐс унікальнай структуры ў  навукова-даследчай дзейнасці 
факультэта і універсітэта – лабараторыі тэарэтычнай і прыкладной лінгвіс-
тыкі.  
 Не ўсе сѐння ведаюць, але гэта была ЯГО лабараторыя – выпакутава-
ная, “выбітая” ў выніку шматлікіх хаджэнняў па чыноўніцкіх кабінетах, у 
многіх з якіх адмахваліся ад Уладзіміра Аляксандравіча як ад надакучлівай 
мухі. Але ѐн не здаваўся, іншы раз насуперак рэзкім вокрыкам ганіцеляў 
слова, зноў і зноў пісаў пісьмы, абгрунтаванні, уносіў прапановы ў Саўмін і 
Мінадукацыі... 
 Многія з нас пабывалі ў яго хатняй “штаб-кватэры”, дзе ўпершыню 
ўбачылі ў электронным выглядзе яго шматлікія напрацоўкі. І... магчыма, не 
заўсѐды ўсѐ разумелі, бо не кожнаму дадзена прадбачыць ход навуковай 
думкі, будучую запатрабаванасць інавацыйных тэхналогій, як гэта адбываец-
ца ў нашы дні, і як гэта ўжо тады добра разумеў Уладзімір Аляксандравіч. 
 Менавіта жаданне паспрыяць далейшай працы вучонага і яго вучняў і 
стала прычынай публікацыі ў “Звяздзе” 20 студзеня 1994 года артыкула пад 
назвай “Хто дапаможа? Дэпутат? Спонсар?”. Прыводжу тэкст гэтага 
артыкула цалкам. 
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Магчыма, гэтая публікацыя, а хутчэй імклівыя перамены ў грамадскім і 
навуковым жыцці краіны палепшылі клімат і ў працы Ул.А. Карпава. 
Незадоўга да смерці 23 студзеня 2006 года ў часопісе “Роднае слова” сталі 
публікавацца яго навукова-папулярныя артыкулы па сістэмнасці мовы 
(пераклад Л.Сагановіч), рыхтавалася кніга для юнага лінгвіста. На жаль, 
многае з задуманага не здзейснілася. Сѐнняшнія чытанні, несумненна, гэта 
даніна глыбокай пашаны да вучонага, удзячная памяць аб яго выключнай 
празарлівасці і лінгвістычнай геніяльнасці. 
 Апошні раз мы з Уладзімірам Аляксандравічам бачыліся ў кастрычніку 
2005 года. Ён неаднойчы напамінаў пры сустрэчах аб сваім прэзенце – 
саджанцах буйнаплодных парэчак з уласнага гадавальніка. І сѐння на 
Стаўпеччыне ў мяне між  яблынь і вішань у другі раз зацвітуць яго парэчкі. 
Як напамін пра вучонага, шчырага суразмоўцу, клапатлівага і КАРПАтлівага 
філолага-дарадцы, нашага Настаўніка. 
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