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Нацыянальны мiф з’яўляецца асноватворным канструктам нацыi, 

кампаненты якога а) фармiруюцца паступова ў працэсе станаўлення 

нацыянальнай культуры i ў залежнасцi ад пануючага ў супольнасцi пункту 

гледжання на прыроду нацыянальнага; б) адлюстроўваюць найважнейшыя 

культурныя каштоўнасцi; в) становяцца асновай для фармiравання цэласнай 

карцiны свету i г) падтрымлiваюць культурную традыцыю. Адметна, што 

даследчыкi катэгорыi нацыянальнага (мiфa, вобраза, iдэнтычнасцi, iдэi, 

(сама)свядомасці) i нацыяналiзму ў даволi шырокiм спектры гуманiтарных 

навук арыентуюцца, галоўным чынам, на лiтаратурныя крынiцы − схоўнi 

калектыўнага досведу нацыi. Стварэнне нацыянальнай мiфалогii, модны 

зараз пошук нацыянальнай iдэi па-за гэтым кантэкстам, без апiрышча на 

замацаваныя ў традыцыi сiмвалы ёсць шляхам не толькi нeпрадуктыўным, 

але i, як нам уяўляецца, тупiковым. Толькi ў мастацкай літаратуры можа 

быць дасягнута цэласнасць нацыянальнага мiфа.  

Нацыя iснуе праз яе аповедную рэпрэзентацыю, то-бок праз так званы 

нацыянальны наратыў. Нацыянальная iдэя (iдэнтычнасць) можа разглядацца 

як форма наратыву, то-бок ствараемага нацыянальнага калектыўнага 

аповеду, уяўлення пра сябе i iншых. Калектыўны аповед на нацыянальнай 

мове, як сцвярджае амерыканскi культуролаг Хомi Бхабха ў прадмове да 

зборнiка “Нацыя i нарацыя” [13], стварае вобраз нацыi i праз яго − яе саму. 

Развiваючы iдэю Жака Лакана пра тое, што самасвядомасць асобы 

грунтуецца на бачаннi сябе ў люстэрку iншага, Хомi Бхабха прыходзiць да 

высновы, што адзiн з найважнейшых шляхоў пабудовы нацыянальнага 

наратыву – апiсанне кантакту з iншым этнасам, якi i выступае як калектыўны 

“іншы” [3;13]. Расказваючы пра iншага, нацыя выбудоўвае вобраз сябе 

самой. Па сутнасцi, iдэя Хомi Бхабхы моцна знiтаваная з папулярнай у 

гуманiтарыстыцы канцэпцыяй нацыi як “уяўнай супольнасцi” Б. Андэрсана 

[1]. Думкi пра тoе, што нацыя можа быць вызначана як пiсьмова зафiксаваная 

нарацыя, прытрымлiваўся i Э. Гэлнер у кнiзе “Нацыi i нацыяналiзм” [4]. 

Удзельнiк летняй школы “Нацыя як нарацыя: досвед амерыканскай i рускай 

лiтаратуры” С. Сакалоўскi развiвае гэтую iдэю: “Станаўленне i icнаванне 

нацыi як уяўнай супольнасцi неадрыўнае ад дыскурсiўных працэсаў − у 



прыватнасці, ад нарацыi (расказвання, аповеду) − ад гiсторыi цi гiсторый, 

выдуманых цi тых, што прэтэндуюць на даставернасць, якiя 

распаўсюджваюцца праз агульнадаступнае, масава ўзнаўляльнае друкаванае 

слова, замацоўваючыся, такiм чынам, у грамадскай свядомасцi” [9, с. 5]. 

Прыгожаму пiсьменству, такiм чынам, у акрэсленым рэчышчы адводзiцца 

магiстральная роля ў працэсе нацыягенезу. Гісторыя беларускай літаратуры, 

на нашу думку, − выдатная ілюстрацыя гэтага працэсу. 

Уяўленні пра нацыянальную культуру ў большасці сучасных беларусаў 

складваюцца дзякуючы школьнай сістэме адукацыі, у прыватнасці, дзякуючы 

дзвюм дысцыплінам – беларускай мове і літаратуры, – якія засталіся, па 

сутнасці, галоўным, калі не адзіным транслятарам нацыянальнай традыцыі, 

беларускага вобраза свету, ладу мыслення, мадэляў паводзінаў і г. д. Пры 

гэтым школьная праграма па беларускай літаратуры дастаткова даўно і 

надзвычай паспяхова фарміруе ў беларускіх дзяцей трывалы стэрэатып, што 

“белліт” з яе бясконцай вайной і не надта зразумелай сучаснаму пакаленню 

тэмай вёскі – “музейная каштоўнасць”, абсалютна не сумяшчальная з 

сённяшнім днём. У падобнай сітуацыі функцыю, якую павінна выконваць 

нацыянальная літаратура, бярэ на сябе, здавалася б, блізкі прадмет – 

літаратура руская, якая адначасова навязвае беларусам нацыянальныя 

ўяўленні іншай краіны, з дзяцінства робячы іх “малодшымі братамі”, для якіх 

паэзія – гэта выключна Пушкін, а цэнтр сусвету – Масква.  

Паводле В. А. Цiшкова, “нацыя – вынiк агульнага гiстарычнага досведу 

i мэтанакiраваных намаганняў палiтычнай i iнтэлектуальнай элiты па 

сцвярджэннi ўяўленняў пра народ як пра нацыю, яе каштоўнасцi, сiмвалы, 

памкненнi” [11, c.81]. Разгледзім мэтанакіраваныя намаганні беларускай 

інтэлектуальнай эліты па стварэнні высокага (шляхецкага) і нізавога 

(сялянскага) варыянтаў нацыянальнага міфа і акрэслім прычыны замацавання 

ў нацыянальнай свядомасці менавіта апошняга.  

У знакамiтым даследаваннi беларускай ментальнасцi “Код адсутнасцi” 

(2007) В. Акудовiч, параўноўваючы постацi Францiшка Багушэвiча i Адама 

Мiцкевiча, закранае пытанне нiзавога (сялянскага) i высокага (шляхецкага) 

мiфа, тлумачачы прычыны замацавання ў культурнай традыцыi менавiта 

першага несфармiраванасцю беларусацэнтрычнай шляхецкай элiты ў XIX 

стагоддзi i арганiчнай упiсальнасцю сялянскага мiфа ў iдэалагiчную 

дактрыну савецкай дзяржавы − краіны рабочых i сялян. Праз сiстэму 

сярэдняй адукацыi мiф пра нямоглых беларусаў, якiя на худых плячах нясуць 

сваю крыўду i дбаюць пра тое, каб людзьмi звацца, замацаваўся ў свядомасцi 

беларусаў. Адметна, што творчасць беларуска-польскix рамантыкаў, 

фiламатаў i фiларэтаў, у якой краявiды Беларусi, яе гiсторыя, легенды i 

паданнi паўставалi ў рамантычна-гераiчным арэоле, перакладалася адносна 

мала і да апошняга часу не ўключалася ў канон беларускай лiтаратуры. 



Аднак менавiта ў ХІХ стагоддзі фармiруецца беларуская нацыянальная 

iдэя, палiтычнай манiфестацыяй якой становiцца паўстанне 1863 – 1864 

гадоў. Пасля паразы паўстання і фактычнага знішчэння ці выраджэння 

шляхты, пры адсутнасці/несфарміраванасці сярэдняга класу буржуазіі, які 

цэментуе нацыю, літаратура канцэнтруецца на “нізавым” варыянце 

нацыянальнага міфа. Беларусы − менавіта сяляне: Аліндаркі, якім ад 

нараджэння “кепска будзе”, “дурныя, як варона”, “паны сахі і касы”.  

Беларускі сялянскі, “нізавы” міф будуецца вакол вобраза мужыка і 

зямлі як увасаблення беларускай мары, што выразна прасочваецца пры 

аналізе “Новай зямлі” Якуба Коласа, “Бацькаўшчыны” Кузьмы Чорнага ці 

“Палескай хронікі” Івана Мележа. У другой палове ХХ стагоддзя сена, як 

трапна заўважыў Міхась Стральцоў, трапляе на асфальт: беларус пераязджае 

ў інтэрнацыяльны па сваёй прыродзе горад, і ўсе яго намаганні зводзяцца, па 

сутнасці, да таго, каб пазбыцца сваёй беларускасці − перастаць быць 

“калхознікам”, чалавекам другога гатунку.  

Варта адзначыць, што пісьменнікі першай паловы ХХ стагоддзя, 

творчасць якіх стала беларускай класікай, дастаткова хутка заўважылі 

асноўную хібу “сялянскага” варыянта нацыянальнага міфа – катастрафічную 

прывязанасць “тутэйшага” да месца, дому, страта якога тоесная Апакаліпсісу 

(“Раскіданае гняздо” Янкі Купалы), і адначасова бездапаможную 

неўпісанасць яго ў час. Сялянская гісторыя заўсёды “няпісаная”: гісторыя 

народа ў ёй зводзіцца да гісторыі сям’і, што сягае ў мінулае максімум на 

чатыры пакаленні. Вырашэнню праблемы падобнай агістарычнасці − пошуку 

“роднага карэння” – былі прысвечаныя самыя амбітныя і, заўважым, 

нерэалізаваныя праекты беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: “Камароўская 

хроніка” Максіма Гарэцкага, раманны цыкл Кузьмы Чорнага, дзясяткі тамоў 

гістарычнай прозы Уладзіміра Караткевіча. 

Так, Кузьма Чорны ў задуманым цыкле раманаў магiстральнай робiць 

тэму трох пакаленняў, сям’і, якая з’яўляецца найлепшай схоўняй памяці пра 

свой род – народ – бацькаўшчыну, яго сістэму каштоўнасцяў і жыццёвых 

прыярытэтаў. Заўважым, што сталiнская рэпрэсiўная машына была 

скiраваная найчасцей не толькі на выкрыццё асобна ўзятых “ворагаў народа”, 

але і на знiшчэнне цэлых сям’яў і нават народаў. Дзеля захавання жыцця 

дзецi мусiлi публiчна адмаўляцца ад сваiх бацькоў, жoнкi − ад мужоў, браты 

− ад сёстраў. У катэгорыях нацыянальнага мiфа апазiцыя “сваё – чужое” 

рэалiзоўвалася не ў бок асваення чужога (што вядзе да росквiту), але да 

адчужэння свайго (што прывяло да вайны). Гэты феномен выдатна апiсаны, 

напрыклад, Кузьмой Чорным у рамане “Пошукі будучыні”, Васiлём Быкавым 

у апавяданнi “Сваякi”, аповесцях “Знак бяды”, “Аблава”. 

У 1920-я гады ў нацыянальнай літаратуры пачынаюцца пошукі 

альтэрнатывы беларускаму “сялянскаму” міфу. Асэнсаванню дваістасці 

беларускай ідэнтычнасці, яе разарванасці паміж Усходам і Захадам 



прысвечана знакамітае эсэ Ігната Абдзiраловiча (Канчэўскага) “Адвечным 

шляхам. Даследзіны беларускага светагляду” (1921), у якім аўтар заклікае 

шукаць адметную, беларускую форму быцця і, адпаведна, творчасці. 

Фактычна, адказам на гэты заклік і адначасова варыянтам “высокага”/ 

“крывіцкага” міфа ў 1923 годзе стала аповесць Вацлава Ластоўскага 

“Лабірынты”, у якой пісьменнік шукае “выйсця крыніц” у дахрысціянскія 

часы, што акурат нівелюе выбар паміж Усходам і Захадам. Змагаючыся з 

комплексам беларускай нацыянальнай непаўнавартаснасці, пісьменнік 

ператварае Крыўю ў калыску еўрапейскай культуры, у край, які ўжо ў 

старажытнасці меў надзвычайна развітую навуку і культуру, сляды якой 

хаваюць полацкія лабірынты. Звернем увагу на тое, што менавiта ў час 

беларускага адраджэння 1990-х гадоў гэтыя творы былi актуалiзаваныя i 

неаднаразова перавыдадзеныя. 

У той час, калi У. Караткевiч прыходзiць у лiтаратуру, у беларускай 

традыцыі моцна ўкаранiўся “сялянскi” варыянт нацыянальнага мiфа, якi 

арганiчна ўпiсваўся ў iдэалагiчную дактрыну савецкай дзяржавы. Пiсьменнiк 

паслядоўна разбурае стэрэатыпы ўспрыняцця беларускай нацыi выключна як 

сялянскай i cтварае цэлы шэраг твораў, якiя мы схiльныя вызначаць як 

нацыятворчыя (“Дзiкае паляванне караля Стаха”, “Ладдзя Роспачы” i, 

вядома, “Каласы пад сярпом тваiм”), хаваючы надзвычай важныя для 

беларускай нацыянальнай свядомасцi аспекты за займальнай iнтрыгай, 

дэтэктыўна-прыгоднiцкiм сюжэтам, рамантызацыяй (паводле I. Навуменкi) 

гiсторыi. 

Як пачынаўся раман, У. Караткевiч расказаў у аўтабiяграфiчным 

нарысе “Дарога, якую я прайшоў” (1966): “Пасля заканчэння ўніверсітэта я 

здаў кандыдацкі мінімум і пачаў быў пісаць дысертацыю пра паўстанне 

1863 г. ва ўсходнеславянскіх і польскай літаратурах, але прыйшлі іншыя 

інтарэсы: з’явілася задумка аб рамане на тую самую тэму. Да рэалізацыі яе, 

праўда, я прыступіў толькі праз дванаццаць год” [6, VIII, кн. 2, с. 8]. Да 

публiкацыi I кнігі рамана ў часопiсе “Полымя” У. Караткевіч працаваў над ёй 

восем год. 

Канструяванне нацыянальнага мiфа немагчымае без “уяўнага 

мiнулага”. Нацыянальны мiф прадугледжвае абавязковасць гiстарычнага 

вымярэння, якое, у сваю чаргу, падводле Л. Хабiбулiнай, “вызначае 

наяўнасць уяўлення пра нацыянальную этыялогiю, аповеду пра 

нацыянальную гiсторыю, абазначэнне адной цi шэрагу нацыянальных 

катастроф i прагноз нацыянальнай эсхаталогii. Гicтарычнае вымярэнне 

нацыянальнага міфа дазваляе разгледзець нацыянальную лiтаратуру як 

метанаратыў, што стварае нацыянальную гiсторыю ў вобразах, сiмвалах, 

падзеях, персанажах”1 [12, с. 186]. 

                                           
1Падрабязна тэорыя нацыянальнага міфа на матэрыяле рускай і англійскай літаратур распрацаваная 

ў манаграфіі Т. Брэевай і Л. Хабібулінай [2]. 



Зразумелы сёння зварот да паўстання 1863 года як адной з 

вызначальных падзей у беларускай гiсторыi быў у 1960-я гады справай 

няўдзячнай i рызыкоўнай, бо Караткевiчава iнтэрпрэтацыя гэтай падзеi (i, 

адпаведна, канцэпцыя рамана) не адпавядала афiцыйнай. Паўстанне 1863 

года ў тагачаснай беларускай навуцы ацэньвалася пераважна з вульгарна-

сацыялагічных пазіцый, разглядалася выключна як сялянскае. Яго 

нацыянальна-вызваленчы кантэкст або замоўчваўся, або прыпiсваўся (і па-

ранейшаму прыпісваецца) выключна польскаму боку. Рэлiгiйны аспект 

увогуле не закранаўся. I, напэўна, пра тое, наколькi разнастайнай была 

рэлігійная палiтра на беларускiх землях ў ХIX стагоддзi, актыўна загаварылi 

толькi ў 1990-я гады. Паўстанне пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага не толькi 

сталася cупольным выступленнем беларусаў, палякаў, лiтоўцаў за 

аднаўленне дзяржаўнасці на землях былой Рэчы Паспалітай, але i 

акцэнтавала канцэптуальна розныя мэты нацыянальна-вызваленчых рухаў у 

Беларусi i Польшчы. З улікам таго, што нацыянальны міф патрабуе 

гістарычнага кантэксту, больш яркай, значнай для станаўлення беларускай 

дзяржаўнасці і адначасова адносна недалёкай ад сучасніка падзеі, больш 

прыдатнага эпізоду нацыянальнай гісторыі адшукаць даволі цяжка. 

Дзякуючы намаганням С. Шапрана, у часопice “Дзеяслоў” за 2013 год 

прыводзiцца стэнаграма абмеркавання рамана 22 лютага 1967 года. Ужо была 

напісана рэцэнзiя М. Лужанiна, грунтоўная, на 75 старонках машынапiснага 

тэксту, у аснове сваёй адмоўная. Па сyтнасцi, М. Лужанiн (а за iм Л. Салавей 

ды iншыя) прапаноўвалi Караткевічу змянiць канцэпцыю рамана, ад якой 

пiсьменнiк не мог i не хацеў адмовiцца: “Я не магу супраць гістарычнай 

праўды гаварыць, што сялянства было рухаючай сілай паўстання. Пачыналі 

яго не тыя людзі. Іншая справа, што тое ж самае сялянства пасля зразумела 

праўдзівасць тых людзей, якія паўсталі за яго, але я не магу сказаць аб гэтым 

з самага пачатку. Прасвятленне − гэта не такая лёгкая рэч, як вы думаеце. Усё 

было там. За наша прасвятленне прыйшлося слязьмі і крывёю плаціць. А на 

падман вы мяне не штурхняце. Прыйшла чарга сказаць у нашай літаратуры 

самую шчырую праўду. Мы людзі, мы грашым, і падманваем часамі, і робім, 

што хочаце, але ў адным ёсць наша праўда, і мы павінны быць нязломны, і 

ніякія меркаванні кан’юктурнага парадку, ніякія меркаванні грашовыя не 

могуць нас зрушыць. І вось таму я сцвярджаю, што пачынала паўстанне 

шляхта, якая не адрознівалася ад разначынства” [10]. Выступаючы, 

У. Караткевіч згадвае, што Г. Кicялёў у кнiгах “Сейбiты вечнага” i “З думай 

пра Беларусь” прытрымлiваецца падобнай канцэпцыi паўстання, што, 

дарэчы, на пасяджэнні адзначыў сам даследчык: “Калі ў рускіх губерніях усё 

зводзілася ў асноўным да простага супрацьстаяння паміж сялянамі і панамі, 

                                                                                                                                        

 



паміж рэвалюцыянерамі і ліберальнымі прыгоннікамі, то ў Беларусі, як і ў 

Літве, Польшчы, разнастайнасць гістарычных супярэчнасцяў стварала 

надзвычай заблытаны вузел. Гэтыя сацыяльныя супярэчнасці дапаўняліся 

нацыянальнымі, бунтавала польская шляхта, выразней чуўся голас 

беларускага народа, усё больш выразна афармляўся беларускі нацыянальны 

рух. Таму выявіць усё гэта ў рамане было вельмі складана. Усе вы, зразумела, 

ведаеце, што гісторыкі да самага апошняга часу працягваюць спрачацца пра 

гэтыя падзеі, прычым спрачаюцца да таго, што нават не могуць дамовіцца, 

чым жа было паўстанне 1863 года. Адны сцвярджалі, што гэта шляхецкае 

паўстанне, іншыя казалі, што сялянскае. Вядома, найбольш правільная 

ацэнка паўстання 1863 года – погляд на яго як на складанае вязьмо, у якім 

нацыянальна-вызваленчы рух спалучаецца са змаганнем сялян за зямлю і 

волю. Мне давялося падняць нямала матэрыялаў па паўстанні 1863 года 

<…>, і я магу сказаць, што Уладзімір Караткевіч вельмі правільна разабраўся 

ва ўсіх складаных супярэчнасцях гэтай эпохі, якую ён адлюстроўвае. Ён 

добра знаёмы з дакументамі, яму дапамагае ў шматлікіх выпадках выдатная 

інтуіцыя мастака…” [10] 

Наколькі моцны быў сялянскі стэрэатып (дарэчы, вельмі зручны для 

расійскай імперскай пазіцыі старэйшага брата), адчуваецца па лужанінскай 

рыторыцы: “Чытаючы і ацэньваючы раман, не будзем ні на хвіліну забываць 

аўтарскую задачу: напісаць гістарычны твор пра жыццё народу, а не хроніку 

фаміліі князёў Загорскіх. Апошняе было б занадта вузка і не варта 

намаганняў сучаснага мастака, чыя цікавасць і ўмельства не могуць не быць 

скіраваны на жыццё народу, выспяванне рэвалюцыйнай сітуацыі і 

перадумоваў выбуху паўстання <...> Паказ беларускай вёскі, беднай, праз 

якую і адбылося паўстанне – першае, аб чым мусіць быць аўтарскі клопат” 

[8, с. 287]. Больш за тое, М. Лужанін падрыхтоўку паўстання прапануе 

“звязаць з рускім рэвалюцыйным рухам” [8, с. 298], нацыянальнае ўсюды 

зрабіць сацыяльным і з гэтай пазіцыі перапісаць усе размовы Алеся 

Загорскага з Кастусём Каліноўскім. Л. Салавей патрабуе ад У. Караткевіча 

адлюстравання жыцця заняволенага народа, а не нейкай хронікі княскага 

роду Загорскіх “з самым падрабязным пералікам усяго, што думалі і рабілі 

яго прадстаўнікі” [10]. У. Караткевіч, у адрозненне ад свайго апанента, 

цудоўна разумеў, што гісторыя − гэта не адлюстраванне жыцця нейкага 

абстрактнага народа, сялянства, а гісторыя роду, сям’і, выйсце крыніц. 

Сёння выглядае дзiўным, калi не абсурдным той факт, што 

мэтазгоднасць выдання аднаго з самых чытаных раманаў беларускай 

лiтаратуры ў дзяржаўным выдавецтве “Беларусь” была пастаўленая пад 

сумненне, што спатрэбiлася (па просьбе У. Караткевiча) абмеркаванне на 

аб’яднаным пасяджэнні сакратарыята, секцый прозы і крытыкі Саюза 

пісьменнікаў БССР, перш чым раман пасля бурнай палемiкi i шматлiкiх 

аўтарскiх правак быў апублікаваны асобнай кнігай. На жаль, як сцвярджае 



А. Мальдзiс, двухгадовая барацьба за раман, усведамленне таго, што другую 

частку “Каласоў...”, дзе мусiла апiсвацца непасрэдна паўстанне, выдаць будзе 

немагчыма, не дазволi Караткевічу давесцi твор да канца. Такую самую 

думку выказвае А. Верабей: “Думаецца, цяжкасці з выданнем кнігі пэўным 

чынам паўплывалі на яе завяршэнне, перапынілі, збілі творчы імпэт мастака” 

[4]. 

Апублікаваны ў 1968 годзе асобнай кнігай раман быў значна 

скарочаны. Між тым, у ім усё ж захаваліся такія важныя для фарміравання 

нацыянальнага міфа рэчы, як: 

1) адсылка (хаця і ў значнай ступені скалечаная скарачэннямі) да 

ўніверсальнага біблейскага кантэксту, пастаяннае суаднесенасць 

нацыянальнага з універсальным, якая найбольш ярка праступае ў вобразе 

белага жарабяці; 

2) адлюстраванне традыцыйных вераванняў беларусаў (абрад 

дзядзькавання, гістарычная аснова якога ставіцца навукоўцамі пад сумненне, 

але ў якую сілай свайго таленту прымушае паверыць У. Караткевіч), пострыг 

Алеся ў юнакі, вера ў белае жарабя; 

3) пастаяныя адсылкі да народнай сімволікі (жывая вада, рака, дрэва), 

якія ў розных кантэкстах прачытваюцца ўсімі беларусамі; 

4) пошук героямі нацыянальнай ідэнтычнасці, прычым лакальная 

ідэнтычнасць Вежы супрацьпастаўляецца беларускай ідэнтычнасці, мору 

Алеся. Паказальны ў гэтым сэнсе дыялог Данілы Вежы з Алесем: “Што ж, 

тады выходзіць, што мы жыхары Белай Русі?” – “Яшчэ чаго. Мы – 

прыдняпроўцы” [7, VII, c. 288] Аднак, паколькі ў скарочаным варыянце 

рамана наогул адсутнічае Раўбічава ідэя Ракі (канчатковай мэтай паўстання, 

якое рыхтаваў Яраш Раўбіч, было якраз стварэнне Рэспублікі Вялікай Ракі), у 

пазначаным кантэксце ідэнтычнасці абсалютна не прачытваецца апазіцыя 

“рака старэйшага пакалення: Раўбічаў, Загорскіх – мора Алеся” 

(нацыянальнае, лакальнае – універсальнае); 

5) адсылка да рэалій беларускага жыцця і гісторыі (суіснаванне 

праваслаўнай і каталіцкай веры ў межах адной сям’і, схаванае ад чужых 

вачэй уніяцтва), не заўжды зразумелых прадстаўнікам іншых нацый. 

6) паэтызацыя і, адпаведна, пэўная міфалагізацыя гістарычных асоб 

Кастуся Каліноўскага, Уладзіслава Сыракомлі, Вінцэнта Дуніна-

Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, Станіслава Манюшкі. Па сутнасці, 

У. Караткевіч распачынае неабходную для любой нацыі традыцыю 

замацавання і паэтызацыі ў нацыянальнай літаратуры найбольш значных 

постацяў айчыннай гісторыі. Спадкаемцы караткевічаўскай традыцыі: 

Л. Дайнека, К. Тарасаў, В. Іпатава, У. Арлоў, А. Наварыч, Л. Рублеўская, 

А. Федарэнка, А. Пашкевіч − па гэтым шляху пойдуць значна пазней, 

уплятаючы ў мастацкі кантэкст усё новыя постаці і эпізоды беларускай 

гісторыі. 



Мяркуючы па адноўленым у дваццаціпяцітомным зборы твораў тэксце 

рамана, выкраслены былi не столькі няўдалыя, колькі канцэптуальныя для 

разумення рамана рэчы, у прыватнасцi: 

1) быў значна збеднены хрысціянскі кантэкст твора, зададзены 

эпіграфамі з Евангелляў паводле Лукі і Мацея. Выразаныя моманты, якія 

задавалі паралeлi ў вобраза Алеся Загорскага, які хоча “выкупіць грахі ўсіх, 

сваёй крывёю здабыць вызваленне для ўсіх, загінуць за ўсіх” [7, VIII, c. 457], 

i Хрыста.  

б) ледзь не цалкам у савецкіх выданнях рамана адсутнічала і канцэпцыя 

беларускай дзяржаўнасці – Рэспубліка Вялікай Ракі, што арганічна 

ўпісвалася ў зададзеную ў тэксце водную сімволіку, дакладней, сімволіку 

жывой вады (выйсце крыніц, Дняпро, рака для старэйшага пакалення, мора – 

для Алеся).  

Паспрабуем, зыходзячы з арыгінальнага тэксту рамана і прапанаваных 

складнікаў нацыянальнага міфа, рэканструяваць Караткевічаву канцэпцыю 

героя і яго ідэю нацыянальнай дзяржавы. 

Мiф аднаўляе сувязь чалавека з Унiверсумам. Традыцыйна ў мiфе 

Унiверсум падаецца ў выглядзе кантынуума, утворанага сiстэмай апазiцый: 

верх – нiз (неба – зямля), правы – левы, мужчынскi – жаночы, сакральнае – 

прафаннае, − у якую з цягам часу дадаецца адна з вызначальных пры 

станаўленнi супольнасцi апазiцыя “свой – чужы”. Разгортванне зместу мiфa 

адбываецца праз паступовае зняцце зыходных супрацьлегласцяў за кошт 

паслядоўнага пошуку i знаходжання своеасаблiвых медыятараў 

(нацыянальных герояў, у больш даўнiя часы – багоў), якiя сiмвалiчна 

спалучаюць у сабе рысы супрацьлеглых палюсоў. Гэта ўжо не толькi добра 

асэнсаваная ў айчыннай навуцы (I. Чарота, Т. Шамякiна) тыпова беларуская 

сiтуацыя пераходнасцi, памежнасцi, што сiмвалiзуе сабой вечнае 

станаўленне, але i момант дасягнення абсалютнай гармонii, цэласнасцi, 

росквiту i залатога веку. У. Караткевіч знаходзіць такога медыятара ў вобразе 

Алеся Загорскага, які здольны пераадолець дыягназаваную Максімам 

Гарэцкім нацыянальную хваробу беларусаў – “двухдушнасць” (“наш ды не 

зусім” [7, VII, с. 17]. Ён “князь, але і мужык”, здатны зразумець і паяднаць у 

сабе рысы і патрэбы дзвюх раней супрацьпастаўленых адна адной 

супольнасцяў. Невыпадкова, два важныя для станаўлення асобы Алеся 

Загорскага героі маюць адно і тое ж імя: Даніла Кагут, які, як наказ, спявае 

Алесю песню пра жарабя Святога Міколы, і Даніла Вежа, у бібліятэцы якога 

Алесь адкрые для сябе мора − Беларусь. 

Падобная ўніверсальнасць вобраза Алеся падкрэсліваецца і на ўзроўні 

мастацкай сімволікі рамана. З аднаго боку, герой верыць у жарабя Святога 

Міколы – сялянскую ідэю найвышэйшай справядлівасці, бо разам з ім на 

Зямлю другі раз “надыдзе Пан Бог у слове / Ратаваць свае белыя землі” 

[7, VII, c. 28]). Заўважым, што ў фінале ІІ часткі рамана пасля чытання 



царскага маніфеста аб адмене прыгоннага права сяляне ўспрымаюць 

з’яўленне Алеся на кані як знак, сігнал да бунту. З другога боку, Алесь на 

кані, які, да прыкладу, ратуе Раўбіча ад Корчака, увасабляе сабой Барвянага 

Уладара – вершніка “Пагоні”. 

У. Караткевіч стварае вобраз ідэальнага героя, які яднае ў сабе 

супярэчнасці паміж сваім і чужым: “Нават немагчымае належала Алесю. Ён 

быў гаспадаром часу, вякоў, абшараў, бо ўсе людзі вялікай ракі і ўсе Людзі, 

увесь Род – гэта ён, а ён – яны” [7, VII, с. 254], − які, паводле задумы аўтара і 

гістарычнай праўды, мусіў, як Хрыстос, быць прынесены ў Ахвяру, “каб на 

руінах маіх выкуплення зярняты ўзраслі” [7, VIII, с. 458]). Звернем увагу на 

тое, што радкi “З мовай памерла. Для заўтрашнiх дзён не ўваскрэсла, / Каб на 

руiнах маіх выкуплення зярняты ўзраслі” ў савецкiх выданнях былi заменены 

на “У бiтвах скрываўлена, каб чалавецтва ўваскрэсла, / Каб на палетках 

ягоных воля і мова ўзраслі” [6, V, c.415]. 

Ці не ўпершыню ў беларускай (савецкай) літаратуры ў рамане “Каласы 

пад сярпом тваім” ідэальным нацыянальным героем становіцца прадстаўнік 

шляхецкага, панскага (чытай: знішчанага Кастрычніцкай рэвалюцыяй) 

саслоўя, за што У. Караткевіч быў бязлітасна раскрытыкаваны 

М. Лужаніным, які ўвогуле прапаноўваў у якасці галоўнага героя паказаць 

Віктара Каліноўскага, прыпісаўшы яму і заключны верш А. Загорскага. Ужо 

сама парада сведчыць пра тое, што М. Лужанін (і не ён адзін) не разумеў ці 

не жадаў разумець канцэпцыю Караткевічава рамана, у якім нацыянальнае 

было пастаўлена над сацыяльным. Больш за тое, пачынаючы з “Ладдзі 

Роспачы” У. Караткевіч паслядоўна стварае пазітыўны вобраз беларуса. 

В. Адамчык адзначае гэтую выключную здольнасць пісьменніка: “... не 

толькі ў гэтым рамане, але і ва ўсёй яго творчасці ўздымаецца беларус, ён не 

паказваецца так прыніжана. Я заўсёды думаў, што ў нашай літаратуры ёсць 

той недахоп, што мы паказваем свайго чалавека неяк прыніжана. Тут справа 

ідзе аб тым, каб узняць нашага чалавека” [10].  

Крытыка адмаўляла У. Караткевічу ў аб’ектыўным адлюстраванні 

гуманістычных памкненняў беларускай шляхты, якая ўспрымалася ў 

савецкім грамадстве выключна як клас прыгнятальнікаў. У выступленні з 

нагоды абмеркавання рамана А. Мальдзіс падкрэслівае тыповасць 

гуманістычных ідэалаў для пэўнай часткі беларускай шляхты: “Гісторыя 

ведае на тэрыторыі Беларусі, дзе былі многія такія роды, як Загорскія, многія 

дваранскія роды, у якіх з пакалення ў пакаленне перадаваліся гуманныя 

погляды, і сялянству было не ўсё роўна быць прыгонным Загорскага або 

Кроера, у якога ён павінен быў працаваць зусім у іншых умовах. Мы ведаем 

на тэрыторыі Беларусі многіх прадстаўнікоў буйной шляхты, якія самавольна 

вызвалялі сялян наперакор царскім уладам (Храптовічы, Манюшкі і інш.), і, 

заўважым, што сярод буйной шляхты было больш адукаваных людзей, якія 

разумелі немінучасць гібелі прыгоннага права. Вазьміце ўдзельнікаў 



паўстання 1863 года. Многія з іх – прадстаўнікі той самай буйной шляхты. 

Іменна сярод гэтай шляхты і былі вельмі пашыраны прагрэсіўныя 

антыпрыгонніцкія, антыцарскія погляды. Адтуль выйшлі найбольш 

паслядоўныя ўдзельнікі паўстання 1863 года” [10]. 

Такім чынам, ідэальнасць вобраза Алеся Загорскага, за якую ўшчувалі 

У. Караткевіча нават такія таленавітыя творцы, як І. Мележ, абумоўлена 

задумай аўтара а) стварыць пазітыўны вобраз беларускай шляхты; б) 

паказаць Алеся Загорскага ў якасці медыятара, пасярэдніка, здольнага 

паяднаць супярэчнасці. Адзначым, што ідэалізацыя нацыянальнага героя, які 

выступае за ўвесь (на)род, з’яўляецца распаўсюджанай практыкай сусветных 

міфалогій. Выдатна ўпісваецца яна і ў рамантызацыю твора і, адпаведна, 

героя, на якую, напрыклад, звяртаў увагу І. Навуменка. 

Вышэй адзначалася, што паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся 

Каліноўскага разглядалася У. Караткевічам і як спроба сцвярджэння 

беларускай незалежнасці і таму, натуральна, аўтар дае сваё міфалагізаванае 

бачанне беларускай дзяржаўнасці. Адметна, што прадстаўнікі старэйшага 

пакалення шляхты ў рамане не маюць адзінага погляду на будучыню свайго 

краю, на яго палітычныя перспектывы.  

Прысяга, якую ў дзень пострыгу ў юнакі прыносіць Алесь Загорскі 

свайму васьмісотгадоваму роду, пэўным чынам адлюстроўвае погляд 

старэйшага пакалення яго сям’і на магчымасць аднаўлення/дасягнення 

незалежнасці. У прамове, якую князь Юры Загорскі агучвае ад імя 

супольнасці, безыменнага “мы”, тлумачыцца, чаму “ў нас ёсць толькі магілы” 

(паказальна, што большая частка дадзенай прамовы не ўвайшла ў савецкае 

выданне рамана): “Калісьці мы, напэўна, маглі быць вялікія, але не здолелі. 

Чаму так здарылася з намі? Напэўна, таму, што мы занадта рана растрацілі 

свае сілы. Мы першыя вызначыліся непакорлівасцю і вечнымі войнамі з 

Кіевам. Мы не захацелі татар і зрабілі ўсё, каб іх не было. Страцілі на гэтым 

апошнюю кроў. Потым, пасля гэтага, мы толькі часам абуджаліся, зноў 

пралівалі апошнюю кроў і зноў засыналі. З тых часоў наша палітычнае быццё 

скончылася. Ёсць край, які нікому не належыць, і – больш за ўсё, − сваім 

жыхарам. І ёсць абыякавыя бадай што да ўсяго, як гэтыя камяні, людзі… У 

іншых ёсць кнігі, правадыры, у іншых ёсць магутныя войскі, у іх ёсць імя. У 

нас – толькі магілы. Толькі адны магілы, раскіданыя па гэтай зямлі. Курганы 

на беразе Дняпра, капцы на сялянскіх могілках, твая і мая магільня, сыне… І 

толькі за гэтыя магілы мы і можам біцца… Да канца”. [7, VII, с. 80]. 

У адрозненне ад Вежы ці пана Юрыя, якія прымаюць Расійскую 

імперыю як дадзенасць і гатовыя цярпець яе, група шляхты, аб’яднаная вакол 

Яраша Раўбіча, мэтанакіравана рыхтуе паўстанне, вынікам перамогі якога 

мусіць стаць стварэнне Рэспублікі Вялікай Ракі. Паказальна, што ў аснову 

дадзенай назвы пакладзена не этнічная, а прыродная, лакальная 

ідэнтычнасць. Яраш Раўбіч падрабязна акрэслівае тэрыторыю будучай 



дзяржавы, як у далейшым зробіць гэта Мацей Бурачок у “Прадмове да “Дудкі 

беларускай”: “Бачыце, што палучаецца, − ціха сказаў Раўбіч. – Востраў. З 

сотнямі рэк і азёр, з тысячамі вёсак, з дзясяткамі гарадоў. Тут, дзе Дуброўна, 

Ворша, Талачын, Шклоў, Горкі, Дрыбін, Мсціслаў, Чавусы і Быхаў. Дзе 

Крычаў, і Прапойск, і Сухадол, і Карма, і Чачэрск, і Гомель, і Лоеў. 

Найлепшы на зямлі край. Не таму, што сапраўды найлепшы, а таму, што 

наш…” [7, VII, с. 464] 

Заўважым, аднак, што прадстаўнікі старэйшага пакалення шляхты ў 

рамане не здатныя ўзняцца на якасна новы ўзровень ідэнтычнасці − узровень 

імя. На дадзеным фоне становіцца зразумелым пачуццё абранасці, якое 

перажывае Алесь, калі адкрывае для сябе мора – Беларусь, а пасля першай 

сустрэчы з Кастусём Каліноўскім – абурэнне ад таго, што нехта іншы ведае 

яго таямніцу. Пра паступовае пашырэнне беларускай супольнасці сведчыць і 

існаванне “Братэрства чартапалоху і шыпшыны”, і рэакцыя гімназістаў на 

бойку Алеся з мазунчыкамі, у якой “беларуса б’юць за тое, што беларус” 

[7, VII, с. 414] і якая выяўляе падаўленыя нацыянальныя супярэчнасці, што 

абвострана выявяцца акурат падчас паўстання 1863 года. 

Адзначым таксама, што вобразы Яраша Раўбіча і Алеся Загорскага 

звязаныя ў рамане на ўзроўні нацыянальнай сімволікі – конніка і шыпшыны: 

Раўбіч носіць жалезны бранзалет з выявай конніка і шыпшыны, Алесь 

атрымлівае гэтую сімволіку ў спадчыну ад сваіх дзядоў – Данілы Кагута 

(жарабя Святога Міколы, коннік) і Данілы Вежы (радавы герб): “А на 

шчытах былі тры стралы і шыпшына на кургане, шыпшына з вянком 

чартапалоху вакол яе, старажытны герб Прыдняпроўя ад Ршэ да Сухадолу, 

радавы герб, які пакуль што насіў гаспадар Вежы, а потым, за панам Юрыем, 

павінны быў насіць ён, Алесь” [7, VII, с. 209]. 

У рамане “Каласы пад сярпом тваiм” У. Караткевіч стварае ўласную 

мiфалагiчную канцэпцыю нацыянальнага, якая становiцца моцным сродкам 

уздзеяння на культурную (нацыянальную), навуковую i нават на палiтычную 

свядомасць. Трансляцыя нацыянальнай канцэптасферы, косма-псіха-логасу ў 

нацыянальным міфе вызначаецца а) гісторыяй (паўстанне Кастуся 

Каліноўскага, мастацкае ўвасабленне цэлага шэрагу беларускіх альбо 

звязаных з Беларуссю гістарычных постацяў), б) рэлігійнай сферай (як на 

ўзроўні абраднасці, народных вераванняў, так і праз паказ складанага 

ўзаемадачынення праваслаўя, каталіцтва і ўніяцтва на беларускіх землях), 

в) прыродай (значная роля Вялікай Ракі – Дняпра як на фармальным узроўні 

ў сюжэтабудове твора, так і на праблемна-тэматычным/зместавым пры 

акрэсліванні ідэі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці (Рэспубліка Вялікай 

Ракі); шыпшыны як нацыянальнага сімвала; пастаянныя адсылкі да народнай 

сімволікі (дрэва, жывая вада, выйсце крыніц), г) (этна)псіхалогіяй (пошук 

героямі нацыянальнай ідэнтычнасці і супрацьпастаўленне лакальнай 

ідэнтычнасці ўласна беларускай), д) мовай (усведамленне таго, што 



беларуская мова не ёсць выключна мовай сялянства; паказальным у гэтым 

сэнсе выступае вобраз Алеся Загорскага, які, валодаючы выдатным наборам 

развітых на той час літаратурных моў, паслядоўна карыстаецца беларускай 

не толькі ў штодзённым жыцці і творчасці, але і ў жыцці публічным, 

напрыклад, у выступленнях на сейме). Традыцыйнае для У. Караткевіча 

спалучэнне нацыянальнага і ўніверсальнага грунтуецца на раскрыцці вобраза 

галоўнага героя (своеасаблівага героя-медыятара, здольнага пераадолець 

сацыяльныя, палітычныя, рэлігійныя і іншыя супярэчнасці, якія раздзіраюць 

нацыю, і нацыянальную хваробу − двухдушнасць) адначасова ў беларускім і 

біблейскім кантэксце праз паралелі з вобразам Хрыста (ідэя ахвяравання, 

выкуплення грахоў чалавечых). У падобным кантэксце разгорваецца 

даміноўны вобраз беларускай канцэптасферы – белае жарабя. 

Такім чынам, у рамане “Каласы пад сярпом тваім” Уладзімір 

Караткевіч не проста стварае “высокі”/ “шляхецкі” варыянт нацыянальнага 

міфа, але і праз вобраз свайго ідэальнага героя, Алеся Загорскага, яднае гэты 

варыянт з “нізавым”, “сялянскім”, што дазваляе пераадолець “двухдушнасць” 

і дасягнуць цэласнасці нацыянальнай ідэнтычнасці.  

 

Лiтаратура 

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. – М.: “Канон-пресс-Ц”, “Кучково поле”, 2001. 

2. Бреева Т. Н., Хабибуллина Л. Ф. Национальный миф в русской и английской 

литературе. – Казань: ТГГПУ, 2009.  

3. Бхабха, Х. Местонахождение культуры // Перекрестки. Журнал исследований 

восточнославянского пограничья, 2005. – № 3-4. – С. 161 – 191. 

4. Верабей А. Гармонія праўды і хараства // Верабей А. Уладзімір Караткевіч. Жыццё 

і творчасць. – Мінск: Беларуская навука, 2005.  

5. Геллнер Э. Нации и национализм. – М.: Прогресс, 1991.  

6. Караткевiч У. Збор твораў: У 8 т. – Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1987 –1992. 

7. Караткевіч У. Збор твораў у 25 т. – Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 2012 –. 

8. Лужанiн М. Закрытая рэцэнзiя на раман У. Караткевiча “Каласы пад сярпом тваім” 

// Дзеяслоў, 2013. – №3 (24). – С. 283 – 289.  

9. Соколовский C. Школа как эксперимент // Нация как наррация. Опыт 

американской и русской культуры. Материалы IV Летней Фулбрайтовской Гуманитарной 

Школы в МГУ им.М. В. Ломоносова. – М.: ООО “Аванти”, 2002. – С. 5 – 10.  

10. Стэнаграма аб’яднанага пасяджэння сакратарыяту, секцыяў прозы і крытыкі Саюза 

пісьменнікаў БССР, 22 лютага 1967 г. Уступнае слова і падрыхтоўка тэксту да друку 

Сяргея Шапрана. Дзеяслоў, 2013 № 4 (23). [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: 

http://dziejaslou.by/old/www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/shap2302ec.html?Ope

nDocument. Дата доступу: 22.10.2015. 

11. Тишков В. А. Этническое и религиозное многообразие – основа стабильности и 

развития российского общества. — Academia Москва, 2008. 



12. Хабибуллина Л. Ф. Национальный миф в современной английской литературе // 

Вестник ТГГПУ, 2010. – №. 2 (20). – С.183 – 187. 

13. Bhabha H. Introduction // Nation and Narration. London and New York: Routledge, 

1990. 

 


