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СТАРАЖЫТНЫЯ   РУНЫ  Ў МАСТАЦКІМ 

СВЕТАЎСПРЫМАННІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

 

 Як вядома, адзін са знакамітых твораў Уладзіміра Караткевіча, а 

менавіта яго п’еса, прысвечаная Кастусю Каліноўскаму, у 

першапачатковым варыянце меў аўтарскую назву «Руна пра Кастуся». 

 Слова «руна»  ўвайшло ў нашу мову з іншанацыянальных культур і, 

відавочна, мае сэнс звярнуцца пры  расшыфроўцы яго зместавага 

напаўнення да спецыяльнай літаратуры. Сучасныя даведачныя слоўнікі 

прапануюць наступнае тлумачэнне тэрмінаў «руна», «руны»: «1. 

Старажытныя пісьмѐны пераважна скандынаваў, якія захаваліся ў надпісах 

на камянях, зброі, іншых прадметах. 2. Старадаўнія народныя эпічныя 

песні ў карэлаў, фінаў, эстонцаў». Пры гэтым слоўнік адпраўляе чытача да 

асэнсавання такой з’явы, як «рунічнае пісьмо» [6, 568]. Зразумела, на 

вывучэнне гэтай праблемы была скіравана  праца не аднаго пакалення   

навукоўцаў, гісторыкаў, лінгвістаў.  

 У апошнія гады мы назіраем  у грамадстве шырокія памкненні да 

спасціжэння   эзатэрычных  ведаў. У гэтым кантэксце  ўспрымаецца як 

новы накірунак і захапленне рунамі.  Цікава прасачыць, як  элементы 

старажытнай культуры ўплятаюцца ў побыт і менталітэт сучаснага 

чалавека.   Сродкі масавай інфармацыі, асвятляючы тэму «Тайныя веды», 

ствараючы рэкламу рознага рода магам,  даюць шырокую характарыстыку 

рунічным надпісам, якія выкарыстоўваюцца як упрыгожанне на асобных 

побытавых прадметах,  адзенні, аксесуарах, як рунічныя татуіроўкі на целе 

чалавека і інш.    Пры гэтым журналісты словамі магаў папярэджваюць: 

«Не карыстайцеся рунамі  як гульнѐй,  яны маюць свой сакральны сэнс…». 

Спажывачу сродкаў масавай інфармацыі  слова «руна»  прапануецца 

ўспрымаць як  паходнае ад старанарвежскага «рун», што ў перакладзе 

азначае «шэпт» або «сакрэт».  Паколькі ў стараанглійскай мове гэта слова 

мела значэнне «таінства», то, у выніку адзначанага, сѐння прапануецца 

ўспрымаць слова «руна»  як «тайну, расказаную шэптам». Спасылаючыся 

на старажытнае паданне пра выратаванне бога Одзіна, у публікацыях 

такога рода зазначаецца, што  руны з’яўляюцца магічнымі аракуламі, што 

кожная руна мае цэлы спектр значэнняў,  ад першаснага прымітыўнага 

побытавага ўзроўню да вышэйшай ступені эзатэрычнай мудрасці.  Руны 

валодаюць такой агромністай энергіяй, што пры правільным карыстанні імі  

чалавек атрымлівае  выключную сілу, славу, становіцца героем:  ѐн 

атрымлівае шанец,  яго імя апавіта любоўю і     г. д. [4, 22].  



 Зварот да творчасці Ул. Караткевіча абавязвае нас найперш 

разглядаць слова «руна» ў літаратуразнаўчым аспекце. Вось як тлумачацца 

руны ў «Краткой литературной энциклопедии»: «Руны – эпічныя песні 

карэла-фінаў… Генетычна яны звязаны з архаічнымі касмаганічнымі 

міфамі. У старажытнасці ў рунах пачалі складвацца вобразы эпічных 

герояў…» [3, 435]. Відавочна, сваѐй касмаганічнасцю, эпічнасцю, героіка-

гістарычным пачаткам і захапіў гэты жанр увагу беларускага пісьменніка.   

Распрацоўваючы нацыянальныя гістарычныя жанры, Караткевіч 

неаднойчы выкарыстоўваў фальклорныя легенды і паданні, узмацняючы 

іхняе мастацкае ўздзеянне на чытача праз увядзенне ў сюжэты ўласных 

твораў -- і раманаў, і п’ес -- прыѐмаў дэтэктыўнага характару. Эпічным 

народазнаўчым зместам, як мы бачылі,  пазначаны і скандынаўскія руны.  

Сваѐ разуменне руны як жанру пісьменнік   выказаў у спецыяльна 

напісаных «Заўвагах», адрасаваных акцѐрам-выканаўцам  драматычнага 

твора  пра Кастуся Каліноўскага на тэатральнай сцэне.  «Нягледзячы на 

тое, што гэта – «трагедыя» – «рвать страсть в клочки» не рэкамендуецца. 

Гэта руна, то бок, паданне, песня, а людзі паданняў павінны быць значна 

цішэйшыя, чым жывыя, больш задушэўныя  і стрымана рамантычныя…», – 

характарызаваў Караткевіч  герояў «Руны пра Кастуся» [2, 573].   

 У той жа час, Караткевіч ставіў руну побач з  гістарычнай песняй 

украінцаў, згадваючы, у прыватнасці,  гетмана Украіны Пятра Канашэвіча-

Сагайдачнага. Як драматург ѐн выдатна разумеў  недапушчальнасць 

дыдактызму ў творы, таму імкнуўся насыціць п’есу прыѐмамі гумару. 

Паказальна, што ў «Заўвагах» ѐн спасылаецца менавіта на ўкраінскую 

гістарычную песню жартоўнага характару. Аднак галоўны сэнс украінскага 

фальклорнага твора не ў смешным –  у тютюні і люльці, пирогах із сирам, 

пра якія нібыта клапоціцца воін. Для народнага песеннага мастацтва 

характэрна ліра-эпічная падача змагароў. Галоўная думка закладзена ў 

радку, які неаднойчы паўтараецца як рэфрэн: Там попід горою яром-

долиною козаки йдуть!   

 Ул. Караткевіч  выдатна разумеў  фальклорны прыѐм мастацага 

паралелізму.  Карыстаючыся фарбамі  з палітры   вуснай народнай 

творчасці, пісьменнік ствараў вобраз легендарнага героя. Як і ў паданні, 

легендзе, украінскай думе, з-пад  пяра Караткевіча вырастае вобраз 

нацыянальнага героя. Пісьменнік падкрэсліваў, што ў яго творы, як і ў 

руне, не месца «фальшывай ідэі велічы». З другога боку, пісьменнік  

засцерагаў рэжысѐраў і актораў ад памылковага разумення застою як 

праявы спакою ў грамадстве. І ў гэтым адна з праяў заўсѐднай актуальнасці 

твора драматурга. Галоўнага героя свайго твора Караткевіч (і ў прамым 

тэксце, і праз  падтэкст, з выкарыстаннем прыѐмаў інтэртэкстуальнасці) 

падаваў як  рэальную асобу, як вынік гістарычных варункаў, як сацыяна-



грамадскі прадукт часу. Бо «Руна пра Кастуся» – гэта найперш для 

Караткевіча «гістарычная хроніка». З другога боку, Караткевіч 

падкрэсліваў, што яго п’еса «не трактат, а руна». Таму драматург лічыў  

вельмі важным даць найбольш адэкватнае ў ідэйным плане «ўяўленне» пра 

героя. А героя, зноў-такі,  у руне, у думе падаюць праз асабліва важкія 

ацэначныя характарыстыкі.  «Героя ўяўляюць высокім і гожым. Няхай 

будзе так», – выпрацоўваў  уласныя прѐмы фалькларызму Караткевіч.   Ён 

падкрэсліваў, што Каліноўскі і «ваявода, і герой, і талент, але ніяк не 

правадыр, не манумент… Ён чалавек жывы і разнастайны, але недзе, 

падтэкстам, мы павінны ўвесь час адчуваць, што гэта пра такіх, як ѐн, 

сказаў паэт: «Твой сын  живет, чтоб пасть в неравном бою, всю горечь мук 

принять без сожаленья» [2, 575]*.  

 Відавочна, фалькларызм п’есы «Кастусь Каліноўскі» можна 

прасачыць на шматлікіх узроўнях. У творы шырока выкарыстоўваюцца 

сталыя народныя эпітэты і параўнанні, прымаўкі і прыказкі, анекдоты. 

П’еса насычана аўтарскай стылізацыяй  народных песень, галашэнняў, 

праклѐнаў.  Напаўняючы твор элементамі беларускай вуснай народнай 

творчасці, аўтар  паглыбляе народнасць п’есы  праз фармальны элемент. 

Майстэрскае выкарыстанне  фальклорнага матэрыялу, набыткаў 

беларускай народнай культуры і этнаграфіі – песенныя матывы («Дарота»), 

танцы і гульні («Бітва», «Мяцеліца» і інш.) – у сваю чаргу  ўзмацняе  

ідэйнае гучанне п’есы.  Гэтаму спрыяе і фальклорная практыка звароту да 

вобразаў-сімвалаў: квецень яблыні – як сімвал вясны і  адраджэння 

Радзімы, калыханка, якую спявае Беларусь, – як сімвал еднасці героя і 

Бацькаўшчыны і інш. Фальклорны кампанент дапамагае лагічнаму 

развіццю сюжэтных ліній: гумар Зарубы раскрывае яго сімпатыі да 

простага люду і ратуе яго ад смерці,  вяселле герояў ратуе іх ад пераследу 

ворагаў і г. д. Зрэшты, нельга не ўбачыць, што  зварот да фальклору 

дапамагае Караткевічу ўвасобіць вобраз народа, які ў п’есе з развіццѐм 

падзей становіцца адной з галоўных дзейных асоб.    

    Пытанне «Караткевіч і вусная народная творчасць» настолькі 

аб’ѐмнае, шырокае, што вартае спецыяльнага навуковага даследавання, 

нават дысертацыйнага. Зрэшты, пэўныя цікавыя спробы ў гэтым накірунку 

ўжо зроблены  на старонках  папярэдніх выданняў «Фалькларыстычных 

даследаванняў», што варта спецыяльна адзначыць.  Скажам, нельга не 

пагадзіцца з Э. Дзюкавай, якая выказала думку, што зварот Караткевіча да 

паэтыкі скандынаўскай народнай песні руны  – «гэта форма глыбокага 

пранікнення ў народную памяць. Мэтай Караткевіча былі таксама пошук 

формаў  прабуджэння народнай памяці – гістарычнай, этнічнай, 

нацыянальнай, актыўнае далучэнне чытача да духоўных каштоўнасцей 

роднага народа» [1, 143].  



 Прыгадаем яшчэ адну адметнасць паэтыкі рунаў, якая выяўляецца ў 

спосабе стварэння і выканання іх: «Два спевакі сядалі адзін насупраць 

другога і спявалі руны, акампаніруючы сабе на струнным музычным 

інструменце – кантэле. Калі спявак-імправізатар заканчваў свой радок, яго 

таварыш, злѐгку вар’іруючы, паўтараў яго, даючы тым самым першаму 

час, каб скласці новы» [5, 339]. Несумненна, Ул. Караткевіч, майстар 

алюзій і рэмінісцэнцый, звяртаючыся да руны, меў патаемныя спадзяванні і 

на творчы дыялог у стварэнні нацыянальнага эпасу – тыпу «Калевалы» – з 

пісьменнікамі-наступнікамі. Эпасу, галоўным героем якога будзе той жа 

Кастусь Каліноўскі.    

 На заканчэнне  публікацыі  звернем увагу на падзагаловак 

разгледжанай п’есы  Караткевіча «Кастусь Каліноўскі», першапачаткова 

названай як «Руна пра Кастуся», – «Смерць і неўміручасць». Вось 

фінальны маналог Кастуся Каліноўскага, што заканчваецца фразай, якая 

пабудавана з апорай на сусветна вядомы міфалагічны вобраз-сімвал: 

 

  Вялікі мой народ, зямля мая. 

  Гняздо пакут, змагання і свабоды, 

  Зямля маіх нябѐс, маѐй каханай, 

  Маіх сяброў, маѐй спявучай мовы…  

  Што бачу я ўдалечыні? Пажары, 

  Паўстанні, сечы, зарыва, нашэсці. 

  Меч ворага амаль ля сэрца пройдзе, 

  Ты будзеш паміраць. Ды толькі ведай, 

  Бяссмертны ты, як фенікс, мой народ…[2, 96–97]. 

 

 У  падзагалоўку  да п’есы Ул. Караткевіча прачытваецца сувязь вякоў 

і пакаленняў, адчуваюцца алюзіі на адвечны сэнс старажытных рунаў. І 

назва п’есы, і яе падназва скіроўваюць нас на пошукі   прыхаванага  

зместу. А той, хто спрычыніцца да яго найпаўнейшага спазнання, як і 

прачытання рунічнага пісьма, магчыма, адчуе на сабе  ўплыў энергіі 

сакральнага значэння…   
 

ЗАЎВАГА 

 

 * У тэксце, змешчаным у Зборы твораў Уладзіміра Караткевіча, памылкова 

набрана замест слова «сожаленье» слова «воскресенье». 
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