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Усе ведаюць, што такое духоўная літаратура, ведаюць, што яе асновай 
з’яўляецца Біблія. Але Біблія аказала ўплыў не толькі на духоўную літаратуру, 
але і на свецкую. Уся беларуская класіка ад старажытнасці да сучаснаці звязана 
з Кнігай кніг, абапіраецца на яе маральныя і мастацкія каштоўнасці, суадносіць 
з ёй свае ідэалы, прыводзіць яе выказванні, прытчы, легенды. У Якуба Коласа 
райскія матывы ёсць у лірычных адступленнях і эпічных карцінах паэмаў 
“Новая зямля” і “Сымон-музыка”. У М. Багдановіча гэта цыклы вершаў пад 
назвай “У зачарованым царстве”. У Янкі Купалы – паэма “Яна і я”. Першы 
паэтычны зборнік Уладзіміра Караткевіча “Матчына душа” мае арыентацыю на 
хрысціянскія ідэі.

Уладзімір Конан у сваім артыкуле “Біблейскія і хрысціянскія матывы” 
сцвярджае, што “шматграннасць біблейскіх уплываў на беларускую літаратуру, 
фальклор, філасофію да 1990-х гадоў не даследавалася. Навязаны ў СССР 
ваяўнічы атэізм як афіцыйная дзяржаўная дактрына не спрыяў гэтаму кірунку 
гуманітарнай навукі, біблеістыка не развівалася. Традыцыі нацыянальнай 
культуры, прафесійнай літаратуры нярэдка скажаліся аж да фальсіфікацыі, з 
твораў літаратуры выкідваліся біблейскія і наогул рэлігійныя тэмы, вобразы і 
матывы. Толькі за апошняе дзесяцігоддзе апублікаваны шэраг нарысаў і 
артыкулаў, прысвечаных аналізу біблейскіх і хрысціянскіх матываў у 
беларускай народнай творчасці і мастацкай літаратуры”.

У чым жа актуальнасцьвыбранай тэмы? У апошні час мы назіраем 
цікавасць і актыўнае імкненне да новага вывучэння тых маральных 
хрысціянскіх каштоўнасцей, якія па многіх прычынах доўгі час былі 
незапатрабаванымі. Гэта знаходзіць адлюстраванне ва ўсіх сферах 
жыцця нашага грамадства. Асабліва цесна звязана праваслаўная духоўная 
культура з узнікненнем і развіццём літаратуры. І зварот да яе вывучэння 
дапамагае нам больш поўна разумець творчасць ужо добра вядомых паэтаў і 
пісьменнікаў.

Супрацьстаянне дабра і зла, адлюстраванае яшчэ ў Бібліі, заўсёды 
вызывала цікавасць у людзей. Гэтую праблему спрабавалі асэнсаваць філосафы, 
дзеячы навукі ў гісторыі, літаратуры, медыцыне. Асаблівую цікавасць дадзеная 
праблема вызывала ў чалавецтва ў пераломныя эпохі, калі адбываўся злом 
старых законаў і парадкаў, а таксама ў гады крывавых войнаў. Не стала 
выключэннем і 20 стагоддзе. Трагічныя падзеі гэтага стагоддзя прымусілі 
звярнуцца да праблемы барацьбы дабра і зла многіх пісьменнікаў. Лепшыя 
прадстаўнікі мастацтва шукалі адказ на пытанне: чым уратуецца свет і 
чалавецтва? Адкуль чэрпалі свае веды і веру пісьменнікі? У першую чаргу ад 
продкаў, ад роднай зямлі. Перачытваючы аповесць В.Быкава “Сотнікаў”, мы 
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знаходзім шматлікія доказы таго, што толькі хрысціянскія запаведзі, 
хрысціянскае выхаванне дапамагала Сотнікаву падняцца на Лесвіцу жыцця. 
Пісьменнік сцвярджае, што вытокі ўсяго людскага ў чалавеку – у яго сям’і, 
укладзе жыцця, прыкладзе бацькоў. У сям’і Сотнікава панавалі лад, 
узаемаразуменне, давер і любоў. У сям’і Сотнікава была Біблія. Яна 
неаднаразова ўпамінаецца на старонках аповесці. Аповесць была надрукавана ў 
1970 годзе. Неабходна была вялікая смеласць, каб у савецкі час адкрыта 
заявіць, што героя выхоўвалі згодна хрысціянскіх законаў [1].

Напэўна, аўтар у нейкай ступені праводзіць паралель паміж Сотнікавым і 
Хрыстом. Калі адзін узыходзіў на Галгофу, каб быць распятым, дык другі 
падымаўся на вісельніцу. 

Праяўленне бездухоўнасці ў людзях трывожыла і Уладзіміра Караткевіча, 
які валодаў непаўторным і дзівосным талентам, здольнасцю бачыць ідэальнае і 
гарманічнае ў чалавеку, жыцці і прыродзе. Аўтар абуджаў у чалавеку добрае і 
чалавечнае. Пісьменнік быў непрымірымы да зла ва ўсіх формах яго 
праяўлення, ён змагаўся за чалавека, хацеў бачыць яго лепшым і 
прыгажэйшым. Ці не пазіцыя чалавека-хрысціяніна?

Уладзімір Караткевіч у сваёй творчасці не раз звяртаўся да біблейскага 
жанру прытчы. Бясспрэчнай заслугай У.Караткевіча з’яўляецца тое, што 
ўпершыню ў беларускай літаратуры ён стварыў такі глыбокі і змястоўны 
філасофска-гістарычны твор, як раман-прытчу пра жыццё на Беларусі ў ХVI
стагоддзі – “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. Пісьменнік вельмі арыгінальна 
глянуў на падзеі гістарычнай даўнасці. Прыгодніцкі сюжэт ён напоўніў 
сацыяльна-філасофскім і псіхалагічным зместам, багата выкарыстаў матэрыялы 
летапісаў, а таксама біблейскія тэксты. У рамане, як і ў Бібліі, сцвярджаюцца 
высокія гуманістычныя ідэалы праўды, справядлівасці, дабра. І ў гэтым яго 
агульначалавечая і мастацкая каштоўнасць [2].

Зварот пісьменнікаў да біблейскіх матываў можна растлумачыць 
клопатам і хваляваннем пра будучыню. Хрысціянскае вучэнне мае важнае 
значэнне ў жыцці і творчасці беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. У разгледжаных 
мною творах яны паставілі важныя маральныя і філасофскія пытанні, 
адказ на якія знайшлі, звярнуўшыся да хрысціянскіх матываў, вобразаў і 
сімвалаў. 
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