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Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч - вядомы і любімы ў народзе беларускі пісьменнік, паэт і

драматург нарадзіўся 26 лістапада 1930 годзе ў Оршы.

У час Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся ў эвакуацыі з сям'ёй у Пермскай вобласці, а

пасля - ў Арэнбургу.

У 1954 годзе скончыў філалагічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта. Пасля гэтага працаваў

настаўнікам у сельскай школе ў Кіеўскай вобласці, а затым - у родным горадзе Оршы. Пазней

вучыўся на Вышэйшых літаратурных курсах (1960) і Інстытуце кінематаграфіі (1962) у Маскве і

стаў прафесійным пісьменнікам.

У 1958 годзе быў выдадзены першы зборнік паэзіі «Матчына душа», пасля былі

падрыхтаваны да друку яшчэ тры аўтарскія паэтычныя зборнікі: «Вячэрнія ветразі» (1961),

«Мая Іліяда» (1961), «Быў. Ёсць. Буду» (1986).

У 1961годзе выйшаў першы зборнік прозы «Блакіт і золата дня», у які ўвайшлі аповесці

«Сівая легенда», «Цыганскі кароль» і апавяданні. За ім рушылі ўслед зборнікі «Чазенія» (1970) і

«Вока тайфуну» (1974) - першая кніжная публікацыя аповесці «Лісце каштанаў» і гістарычнага

дэтэктыва «Дзікае паляванне караля Стаха».

Асноўная тэма творчасці пісьменніка - гісторыя роднага краю, яе рамантычна-легендарнае

асэнсаванне.



У 1965 годзе часопіс «Полымя» апублікаваў раман «Каласы пад сярпом тваім», адным з герояў

якога быў легендарны Кастусь Каліноўскі. Пасля аўтарскай праўкі (выкліканай у прыватнасці і

цэнзарскімі патрабаваннямі) раман быў выдадзены кнігай у 1968 годзе.

Самы неадназначны твор пісьменніка — раман «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», дзеянне

якога адбываецца ў XVI стагоддзі. Сюжэт рамана заснаваны на рэальных падзеях, запісы аб якіх

захаваліся ў старажытных беларускіх хроніках. Ён быў апублікаваны ў часопісе «Нёман» у 1966

годзе ў скарочаным перакладзе на рускую мову, на беларускай быў выдадзены толькі праз шэсць

гадоў, а фільм, зняты па сцэнарыі Караткевіча ў 1968годзе рэжысёрам В. Бычковым, надоўга лёг на

паліцу.

Легенды і паданні аб замку ў Гальшанах - пасёлку ў Гродненскай вобласці (цяпер ад замка

засталіся адны руіны) натхнілі пісьменніка на стварэнне напісанага ў дэтэктыўным ключы рамана

«Чорны замак Альшанскі» (1980).

Караткевіч таксама напісаў некалькі п'ес, сцэнарыяў для мастацкіх фільмаў, вялікая колькасць

эсэ, нарысаў і артыкулаў.



Асоба варта адзначыць кнігу «Зямля пад белымі крыламі», прысвечаную прыродзе і гісторыі

Беларусі, якая распавядае аб традыцыях і звычаях беларускага народа. Упершыню яна была

выдадзена ў 1972 годзе ў перакладзе на ўкраінскую мову.

Уладзімір Караткевіч быў чалавекам шырокіх ведаў, вызначаўся незалежнасцю меркаванняў і

жыццялюбствам, быў заўзятым падарожнікам. Летам 1984 года ён адправіўся ў сваё чарговае

падарожжа на плыце па Прыпяці з сябрамі. Там на Палессі яму стала кепска, і ён вымушаны быў

вярнуцца ў Мінск, а праз некалькі дзён яго не стала.

25 ліпеня 1984 года, ва ўзросце 53 гадоў, пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр выдатны

беларускі паэт, празаік, драматург і публіцыст, член праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі

Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч.

Многія творы пабачылі свет толькі пасля смерці аўтара. У 1987-1991 гадах у выдавецтве

"Мастацкая літаратура" выйшаў васьмітомны збор твораў, у які ўвайшлі найбольш значныя

тэксты пісьменніка.

У 2012 годзе "Мастацкая літаратура" прыступіла да выдання поўнага збору твораў у 25 тамах.



Караткевіч, У. Збор твораў у 25 тамах / Уладзімір Караткевіч. —

Мінск : Мастацкая літаратура, 2012—2017.

Том 1. Паэзія, 1950—1960

Том 2. Паэзія, 1961 -1984

Том 3. Апавяданні. Казкі, 1946—1981

Том 4. Аповесці. Легенда, канец 1940 — 1958

Том 5. Легенды. Навела. Паэма. Аповесць, 1960—1972

Том 6. Леаніды не вернуцца да Зямлі

Том 7. Каласы пад сярпом тваім. Кніга 1

Том 8. Каласы пад сярпом тваім. Кніга 2. Зброя

Том 9. Хрыстос прызямліўся ў Гародні: Евангелле ад Іуды

Т. 10. Чорны замак Альшанскі.

Т. 11. П’есы.

Т. 12. Публіцыстыка. Эсэ-нарысы.

Т. 13. З жыццяпісу. Адказы на пытанні. Эсэ-партрэты. Эсэ-артыкулы.

Эсэ-фельетоны

Т 14. Першы раздзел публіцыстыка. Эсэ-рэцэнзіі, эсэ-лісты, матэрыялы

для газеты «Баявая вахта», інтэрвію і артыкулы, напісаныя ў

суаўтарстве. Другі раздзел тома складаюць літаратуразнаўчыя

даследванні пісьменніка.

Т. 15. Пераклады і аўтапераклады.



Караткевіч, У. Збор твораў у 8 тамах / Уладзімір Караткевіч.

—Мінск : Мастацкая літаратура, 1987—1991.

Том 1. Вершы, паэмы

Том 2. Аповесці, апавяданні, казкі

Том 3. Раман. Аповесці

Том 4. Каласы пад сярпом тваім: Раман, кніга першая

Том 5. Каласы пад сярпом тваім: Раман, кніга другая. Зброя:

Аповесць

Том 6. Хрыстос прызямліўся ў Гародні: Раман

Том 7. Дзікае паляванне караля Стаха: Аповесць. Чорны замак

Альшанскі: Раман

Том 8, кніга 1. П'есы. Нарыс

Том 8, кніга 2. З жыццяпісу, нарысы, эсэ, публіцыстыка,

постаці, крытычныя творы, інтэрв'ю, летапіс жыцця і

творчасці



Караткевіч, У. Аповесці. Вершы: для дзяцей сярэдняга школьнага

ўзросту / Уладзімір Караткевіч ; маст. П. М. Драчоў. — Мінск : Мінская

фабрыка каляровага друку, 2000. — 368 с.

У кнігу ўвайшлі вершы пісьменніка, напісаныя ім на працягу

розных гадоў.



Караткевіч, У. Вока тайфуна : апавяданні, аповесці / Уладзімір

Караткевіч. —Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. — 352 с.

Кнігу складаюць апавяданні на сучасныя тэмы, аповесць

«Лісце каштанаў» - аб жыцці і прыгодах падлеткаў у гады Айчыннай

вайны і гістарычны дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Стаха».



Караткевіч, У. Дзікае паляванне караля Стаха : аповесць на бел., рус.,

укр. і анг. мовах / Уладзімір Караткевіч ; уклад. У. Гілена, С. Расолькі ;

прадм. да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча ; маст. Ю. Якавенка. —

Мінск : Беларускі фонд, 2010. — 757 с. : іл.

Гістарычны дэтэктыў «Дзікае паляванне караля Стаха» - адзін з

найбольш папулярных твораў класіка беларускай лiтаратуры Уладзіміра

Караткевіча. Створаная паводле класічных канонаў прыгодніцкай

рамантыкі, гэтая аповесць мае і нешта сваё, адметнае, нейкую

ўласцівую ёй таямніцу-загадку, якую нават цяжка растлумачыць, а

можна хіба адчуць.



Караткевіч, У. З вякоў мінулых : апавяданні, аповесці / Уладзімір

Караткевіч. —Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. — 436 с. : іл.

Кніга “З вякоў мінулых” змяшчае надрукаваныя раней –

гістарычныя творы пісьменніка. Гэта старонкі гісторыі беларускага

народа, дзеянні нашых продкаў, іх мужнасць у барацьбе супраць

прыгнятальнікаў, іх вера ў святую свабоду, іх высокароднасць і духоўная

прыгажосць.



Караткевіч, У. Зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / Уладзімір

Караткевіч ; укладанне : А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік. – Мінск :

Літаратура і мастацтва, 2010. – 368 с.

Кніга «Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы» складаецца з

трох раздзелаў. «Уладзімір Караткевіч, або паэма Гарсія Лойкі», «Белая

песня ў лугах залацістых», «Свет мяне паўторыць».

«Уладзімір Караткевіч, або Паэма Гарсія Лойкі». Гэта эсэ, якое

напісаў Алег Лойка ў 2008 годзе перад смерцю.

«Белая песня ў лугах залацістых» — вершы і паэмы Караткевіча,

адрасаваныя яго выкладчыцы гісторыі мастацтваў Ніне Молевай, а

таксама іх ліставанне.

«Свет мяне паўторыць» — паэтычныя і празаічныя прысвячэнні

пісьменніку.



Караткевіч, У. Зямля пад белымі крыламі : нарыс : для сярэдняга і

старэйшага школьнага ўзросту / Уладзімір Караткевіч. — 2-е выд. — Мінск

: Мастацкая літаратура, 1992. — 192 с. : іл.

Нарыс Уладзіміра Караткевіча прысвечаны Беларусі. Аўтар

запрашае маладога чытача ў падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць

хараство роднай прыроды, прывіць любоў да роднае зямлі, зацікавіць

гісторыяй беларускага народу.



Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. : Кн. 1 : для

старэйшага школьнага ўзросту / Уладзімір Караткевіч ; уступ. артыкул Я.

Гарадніцкага ; маст. У. Сытчэнка — Мінск : Юнацтва, 1981. — 381 с. : іл. —

(Школьная бібліятэка).

Першая кніга “Каласы пад сярпом тваім” – раскрывае перад

чытачом маленства і юнацтва будучых герояў паўстання 1863-1864 гг.,

малюе іх душэўныя парывы і мары, свет іхняга кахання і сяброўства.



Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман у 2-х кн. : Кн. 2 :

для старэйшага школьнага ўзросту / Уладзімір Караткевіч ; маст. Г. С.

Хінко-Янушкевіч — Мінск : Юнацтва, 1995. — 415 с. : іл. —

(Школьная бібліятэка).

Другая кніга “Сякера пры дрэве” – працяг рамана У.

Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”.



Караткевіч, У. Ладдзя роспачы : навела : Першае непадцэнзурнае

выданне : аналіз аўтарскіх і цэнзарска-рэдактарскіх правак / Уладзімір

Караткевіч ; уклад., ідэя, камент., аналіз Глеба Лабадзенкі. — Мінск :

Медысонт, 2010. — 148 с.

Кніга адметна тым, што яна інтэрактыўная: кожны хто яе

чытае, робіцца даследчыкам творчасці аўтара.



Караткевіч, У. Сівая легенда / Уладзімір Караткевіч. — Мінск :

ТДА “Сталія”, 2004. — 135 с.

Кніга "Сівая легенда" змяшчае гістарычныя творы пісьменніка.

Гэта старонкі гісторыі беларускага народа.



Караткевіч, У. У снягах драмае вясна : аповесці : для старэйшага

школьнага ўзросту / Уладзімір Караткевіч ; паслясл. А. І. Мальдзіс ; маст.

В. І. Валынец. —Мінск : Юнацтва, 1989. — 172 с. : іл.

"У снягах драмае вясна" - адзін з ранніх празаічных твораў

Уладзіміра Караткевіча. Аповесць - пра студэнцкія гады, пра першае

каханне, пра станаўленне характару маладога чалавека.



Караткевіч, У. С. Хрыстос прызямліўся ў Гародні : Евангеле ад

Іуды / Уладзімір Караткевіч ; маст. Міхаіл Басалыга. — Мінск :

Беларусь, 2017. — 439 с. : іл.

Гістарычна-філасофскі раман пра жыццё ў сярэднявечнай

Беларусі, напоўнены драматызмам і адначасова гумарам і

аптымізмам.



Караткевіч, У. Чазенія : выбраныя творы / Уладзімір Караткевіч ;

укладальнік П. П. Жаўняровіч. — Мінск : Попурри, друк 2015. — 315 с. :

іл. — (Мая беларуская кніга).

Дзеянне аповесці «Чазенія» адбываецца на Далёкім Усходзе, у краі

з унікальнай фаўнай і раслінамі-рэліктамі. На фоне экзатычнай прыроды

разгортваецца гісторыя кахання, падобнай да якой не вычытаеш больш

нідзе.



Караткевіч, У. Чорны замак Альшанскі : раман, аповесць / Уладзімір

Караткевіч. —Мінск : Мастацкая літаратура, 1983. — 359 с. : іл.

“Чорны замак Альшанскі” - адзін з апошніх раманаў беларускага

класіка гістарычнай літаратуры. Уладзімір Караткевіч у адметнай

форме спрабуе прывабіць чытача таямніцамі і легендамі, якімі

поўніцца беларуская зямля.



Складальнік: бібліёграф Талачынскай ЦБС 
Галыга А. Л.


