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Станауленне гiстарычнага жанру у розных лiтаратурах мае пэу-
ныя часавыя межы i асаблiвасцi, абумоуленыя, да прыкладу, агуль-
ным эканамiчным i культурным развiццëм краiны i iншымi фактарамi.
У беларускай лiтаратуры па агульнавядомых аб’ектыуных прычынах
ëн пачау развiвацца значна пазней, чым у еурапейскiх. Цяжка не пага-
дзiцца з выказваннем даследчыцы А. М. Дарагакупец, што гiстарыч-
ная тэматыка у беларускай лiтаратуры канца XIX – пачатку ХХ стст.
развiвалася праз апрацоуку пiсьменнiкамi вобразау вуснай народнай

творчасцi, што сведчыла аб даволi трывалым iснаваннi у ëй трады-

цый рамантызму1.

У 1960–1970-я гады беларуская лiтаратура адчувала вострую
патрэбу у вяртаннi народу яго нацыянальных архетыпау, а гэта маг-
ло адбыцца толькi праз рэканструкцыю гiстарычнага мiнулага. Трэба
зауважыць, што у адзначаны намi перыяд нацыянальная лiтаратура
ужо валодала рэалiстычным метадам адлюстравання рэчаiснасцi, ма-
стацкiмi сродкамi для праудзiвага адлюстравання гiстарычнага пра-
цэсу. Але тагачасны беларускi пiсьменнiк Уладзiмiр Караткевiч, якi
працавау у рамках гiстарычнага жанру, свядома рамантызавау пад-

1 А. М. Дарагакупец, Традыцыi французскага рамантызму у беларускай гiста-
рычнай прозе, [у] Руска-беларускае лiтаратурнае узаемадзеянне: Гiсторыя, сучас-
ны стан, перспектывы: матэрыялы Мiжнароднай навуковай канферэнцыi, Брэст,
18–19 снежня 2003 г. У 2 ч., Брэст 2004, ч. 1, с. 67.



262 NATALLA NALOTOWA

зеi мiнулага i напауняу свае творы адраджэнскiм пафасам, iмкнучы-
ся такiм чынам пауплываць на самасвядомасць суайчыннiкау i дака-
заць iм,што беларусы вядомыя сваiмi гераiчнасцю i мужнасцю.Адсюль
– свядомая паэтызацыя даунiны, адсутнасць строгай дакументальнасцi
i навуковасцi у творах згаданага жанру. У 1980-я гады рамантычную
плынь Уладзiмiра Караткевiча працягнула Вольга Iпатава (“Агонь
у жылах крэменю”, “Чорная княгiня”), для якой не характэрна праз-
мернае захапленне гiстарычнымi звесткамi. Пiсьменнiца прытрымлi-
ваецца агульных правiлау гiстарычнага жанру.

Сучасная беларуская проза пра мiнулае прадстаулена творамi
Леанiда Дайнекi (“Назавi сына Канстанцiнам”), Уладзiмiра Арлова
(“Дзень, калi упала страла”, “Час чумы”, “Сны iмператара”), Вольгi
Iпатавай (“Вяшчун Гедзiмiна”, “Альгердава дзiда”, “За морам Хва-
лынскiм”), Кастуся Тарасава (“Тры жыццi княгiнi Рагнеды”, “Апош-

няе каханне князя Мiндоуга”), Людмiлы Рублеускай (“Шляхецкiя апа-
вяданнi”) i iнш.

Асоба i самаахвярная дзейнасць Кастуся Калiноускага, кiраунiка
паустання 1863–1864 гадоу у Беларусi i Лiтве, рэвалюцыянера-народ-
нiка, распрацаваны вядомымi беларускiмi пiсьменнiкамi ХХ стагоддзя
у творах сярэдняй эпiчнай формы – аповесцях “Сярэбраны яздок”
(1967–1976) Сакрата Яновiча, “Кастусь Калiноускi” (1971) Алеся Якi-
мовiча. Зварот тагачасных айчынных майстроу слова менавiта да асо-
бы Кастуся Калiноускага тлумачыцца iмкненнем нагадаць беларусам
пра самаахвярную дзейнасць iх земляка, таленавiтага кiраунiка-пау-
станца i дзеяча культуры у барацьбе за нацыянальнае i сацыяльнае
вызваленне у складаных грамадска-палiтычных умовах другой па-
ловы XIX стагоддзя. Няма сумнення у тым, што напiсанне падоб-
ных творау адносiцца да пераломных перыядау у грамадстве, калi
востра адчуваецца патрэба нагадаць сучаснiкам пра iх велiчнае мi-
нулае i пауплыць на фармiраванне у iх пэуных каштоунасцей (так
рэалiзуецца адна з функцый лiтаратуры як вiда мастацтва – аксiя-
лагiчная).

Названыя вышэй беларускiя аповесцi 1970-х гадоу выразна iлю-
струюць сiнтэз гiстарычнай факталагiчнасцi i мастацкай фальсiфi-
кацыi. Трэба адзначыць, што праблема узаемадзеяння гiстарычнага
факта i мастацкага вымыслу аутара у творах пра мiнулае знаходзiц-
ца у цэнтры увагi сучаснага айчыннага лiтаратуразнауства. У сувязi
з гэтым варта прыгадаць, напрыклад, такiх беларускiх даследчыкау
лiтаратуры, як В. К. Шынкарэнка, А. М. Дарагакупец, Н. Б. Лысова,
I. I. Дамарад, Г. В. Навасельцава i iнш.
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Згодна з меркаваннямi В. П. Рагойшы, пад аповесцю маецца
на увазе апавядальны мастацкi твор, у якiм з дапамогаю шэрагу
эпiзодау, больш цi менш разгорнутых апiсанняу выяуляюцца сутна-

сць нейкай падзеi, станауленне характару адной цi некалькiх дзейных

асоб у iх развiццi2. Тыпалагiчна яна аддзялiлася ад рамана толькi у па-
чатку XIX стагоддзя i, у адрозненне ад яго (апроч адналiнейнага сю-
жэта), канцэнтруецца не на хуткiм, а на павольным развiццi дзеяння,
на эпiчнай фiксацыi быцця, мае адносна простую кампазiцыю. У той
жа час, у параунаннi з апавяданнем, аповесць мае больш разгорнуты
сюжэт, шырэйшы ахоп падзей, звязаных з жыццëм галоунага перса-
нажа (персанажау), характар якога (якiх) раскрываецца шматгранна,
у эвалюцыi. Думаецца, што гэта найбольш прыдатная эпiчная форма
для мастацкага адлюстравання характару, грамадскай i культурнай
дзейнасцi Кастуся Калiноускага.

У аповесцi “Сярэбраны яздок” беларуска-польскага пiсьменнiка
Сакрата Яновiча засяроджваецца увага на падзеях, якiя адбывалiся
пасля Студзеньскага паустання 1863 года у Беларусi i Лiтве, калi
беларусы чакалi вясны, каб, узяушы самаробную зброю, а таксама

косы i сякеры, зноу iсцi ваяваць. За волю – за Беларусь без цара

i паноу3. Намаганнi следчых органау царскай Расii былi скiраваны на
тое, каб расканспiраваць паустанцкi цэнтр i iх кiраунiка у Беларусi
i Лiтве. Абаронцы царскага трона выкрываюцца вачыма iх аднадум-
ца – палкоунiка Лосева, чалавека занадта культурнага i iнтэлiгент-

нага (4), самаупэненага (3), якi добра разбiраецца у чалавечай псiха-
логii. Так, яны падаюцца ва унутраных маналогах Лосева: з тупымi
тварамi i хiтрунскiмi усмешкамi, якiя сэнс чалавечага жыцця бачы-

лi у грошах i салодкай разбэшчанасцi. Праца уяулялася iм пакутаю,

i таму, iдучы на службу у палiцыю, яны спадзявалiся перш за усë

лëгкага хлеба (4), нячыстымi на руку ды з апаганеным сумленнем (4),

цвердалобымi ... з быдлячымi характарамi (6), палiцэйскiмi дурыла-

мi (7), таму выклiкаюць у высокапастауленага чыноунiка пачуццë ня-
навiсцi i агiды.

Сакрат Яновiч, несумненна, праудзiва адлюстравау у аповесцi гi-
старычныя падзеi 1863–1864 гадоу на Беларусii Лiтве. Iм адзнача-

2 В. П. Рагойша, Уводзiны у лiтаратуразнауства: вучэбны дапаможнiк. У 2 ч.,
Мiнск 2011, ч. 1, с. 199.
3 С. К. Янов iч, Сярэбраны яздок: аповесць, апавяданнi, замалëукi, гумарэскi,
Мiнск 1978, с. 11. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца ста-
ронка.
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ецца, што царскiмi служкамi пры дасягненнi пастауленай мэты бы-
лi выкарыстаны нават несумленныя i антыгуманныя спосабы атры-
мання iнфармацыi ад мясцовага насельнiцтва, сярод якiх – катаванне
i данасiцельства. Напрыклад, шляхцiца Уладка Прончыка спрабуюць
схiлiць да тайнага супрацоунiцтва з палiцыяй. Пiсьменнiк падкрэс-
лiвае: iнтарэсы рускага цара абараняе крывадушная мясцовая шлях-
та, якая iмкнецца падмануць мужыка дзеля сваëй карысцi. Так, пры
спробе завербаваць Уладка Прончыка за грошы палiцмайстар iранiч-
на парауноуваецца з дабрадушным святаром у часе споведзi (18), якi
добра разбiраецца у псiхалогii людзей. Палiцмайстар знарок успамiнае
пры Прончыку, жанатым чалавеку, пра ганебны учынак п’яных пау-
станцау-шляхцюкоу з атрада Духiнскага – спробу згвалцiць дзяучыну.
Усе дзеяннi царскага служкi падначалены адной мэце – схiлiць на свой
бок патрэбнага яму чалавека, каб атрымаць карысную iнфармацыю
пра месцазнаходжанне паустанцау: Бандыты будуць схоплены... Леп-
шыя людзi з народа дапамогуць нам, палiцыi, у выкананнi ускладзеных

на нас грамадствам адказных абавязкау захавання ладу ды бяспечна-

сцi... (19). Але, на самай справе, за гэтымi патрыятычнымi словамi
хаваецца звычайнае жаданне “выслужыцца” перад начальствам, не
разбiраючыся у патрабаваннях паустанцау. I, сапрауды, пасля такiх
слоу палiцмайстара Прончык на пэуны час губляе пачуццë самавало-
дання, выкрыкваючы фразу: Бандытау – лавiць i вешаць! (19) i аж-
но здзiуляецца сваiм паводзiнам. Але Прончык аказауся сумленным
чалавекам, па-сапрауднаму адданым справе паустання i не згадзiуся
супрацоунiчаць з чыноунiкам.

Адданымi паустанню паказаны паплечнiкi Кастуся Калiноускага:
ляснiк Адам Вальдовiч, Андрушка Гiмiк iМарыя Грыгатовiч. Пiсьмен-
нiкам зауважаецца, што сярод аднадумцау Калiноускага былi i тыя,
хто не да канца застауся верным iдэалам паустання цi слабавольныя,
якiя не вытрымлiвалi палiцэйскiх допытау. Так, пры дапамозе мастац-
кага прыëму рэтраспекцыi аутар адлюстроувае здраднiцтва Вiтаута
Парфiяновiча, аднаго з арганiзатарау паустання на Мiншчыне, анты-
пода Калiноускага. Парфiяновiч падаецца чалавекам са слабай псiхi-
кай: Дарэчы, Парфiяновiч зноу неяк зацяуся i толькi плакау... Асобы

з такiм характарам, з перавагай эмацыянальнасцi над разважлiвас-

цю, не дабiваюцца многага у сваiм асяроддзi; яны, як правiла, плот-

кi! (10) Цi iншае: ... працiунiк пахiснууся у сваëй устойлiвасцi, i таму

не варта трацiць сiлы на яго дабiванне: сам павалiцца! (8). Аутар
не здраджвае гiстарычнай дакладнасцi i тады, калi гаворка у аповес-
цi iдзе пра здраднiцтва несвядомых у палiтычным плане беларускiх
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сялян, якiя дапамагалi мясцовым органам улады, выдаючы паустан-
цау-шляхцiцау.

Да канца жыцця верным iдэалам паустання на Беларусi застауся
выхадзец з Гродзеншчыны Кастусь Калiноускi, названы у аповесцi ка-
ралëм Беларусi (61). Так, перад намi паустае назiральная, самакры-
тычная, самаахвярная асоба, якая марыць аб свабодзе свайго наро-
да. Невыпадкова у аповесцi Сакрат Яновiч выкарыстоувае мастацкую
дэталь – сярэбраную манету Вялiкага Княства Лiтоускага, з адцiсну-
тым на ëй гербам Пагонi, якую Макарэвiч (канспiрацыйнае прозвiшча
Калiноускага) дае Марыi Грыгатовiч перад яе сакрэтным выездам на
Гродзеншчыну.

Пры дапамозе прыëму рэтраспекцыi узнауляецца эпiзод атакi
паустанцкага лагера Калiноускага, падчас якога паранены кiраунiк
паводзiць сябе мужна i годна: Ëн не стагнау, калi быу пры памяцi...
Вiдаць, што добры ëн чалавек, ахвярны для справы... (19).

Характар галоунага героя як абачлiвага арганiзатара паустання
раскрываецца дзякуючы унутраным маналогам:Жанчына не вытрым-
лiвае канспiрацыi. Ëй патрэбны спакой, хоць на тры – пяць месяцау.

Але перад гэтым выканае адно заданне. Яго выкананне можна да-

ручыць толькi ëй. Вытрымае (11). Гуманiстычны пафас твора яскрава
выяуляецца у словах каханай Кастуся Калiноускага – Марыi Грыга-
товiч: Божа, чаму гэта так трэба, каб людзi гiнулi за прауду?! Чаму
гэта столькi бязлiтасцi у прауды? Чаму свет належыць да забойцау?

Божа, чаму?.. (11). Хаця i кiраунiк паустання у Лiтве i Беларусi быу
пакараны смерцю, але памяць пра яго захавалася у аповядзе пра Ся-
рэбранага Ездака, народнага вызвалiцеля i абаронцы. Сакрат Яновiч,
несумненна, высока ацэньвае значэнне асобы Калiноускага у нацыя-
нальна-вызваленчай барацьбе беларусау, пра што яскрава сведчыць
канец аповесцi: На шыбенiцу – другога па богу у покуце мужыцкай Бе-
лай Русi. На шыбенiцу яе будучыню, каб больш нiколi не мела яе... (61).

Такiм чынам, у аповесцi “Сярэбраны яздок” Сакрат Яновiч звярнууся
да адлюстравання паражэння нацыянальна-вызваленчага паустання
1863–1864 гадоу на Беларусi i Лiтве. Трэба падкрэслiць, што пры
мастацкiм адлюстраваннi названых падзей пiсьменнiк не супярэчыць
агульнавядомым фактам i прытрымлiваецца, такiм чынам, гiстарыч-
най дакладнасцi.

Вобраз Кастуся Калiноускага – вядомага грамадскага i культурна-
га дзеяча, кiраунiка паустання 1863–1864 гадоу у Беларусi i Лiтве рас-
крываецца у вышэйпрааналiзаванай аповесцi вачыма яго паплечнiкау,
праз унутраныя маналогi i станоучую аутарскую характарыстыку.
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Так, перад намi паустае народны герой-дэмакрат, самаахвярны аба-
ронца правоу нiжэйшага саслоуя грамадства, якi не здрадзiу iдэалам
паустання нават перад пагрозай смерцi.

У аповесцi “Кастусь Калiноускi” Алеся Якiмовiча гiстарычная да-
кладнасць арганiчна спалучаецца з мастацкiм вымыслам, своеасаб-
лiвай фальсiфiкацыяй. Падзеi у творы разгортваюцца праз два гады
пасля правядзення сялянскай рэформы 1861 года у Расiйскай iмперыi.
Адзначым, што правядзенне рэформы пачалося з “небяспечных” бела-
руска-лiтоускiх зямель, якiя межавалi з Польшчай i Прусiяй, дзе ся-
ляне ужо карысталiся асабiстымi вольнасцямi. Несумненна, перад пiсь-
меннiкам стаяла задача: праудзiва адлюстраваць супярэчлiвыя зме-
ны у жыццi грамадства пасля падпiсання Аляксандрам II 19 люта-
га 1861 года заканадаучых актау, якiя тычылiся адмены прыгоннага
права. Пiсьменнiкам даводзiцца думка, што сялянская рэформа 1861

года праводзiлася выключна у iнтарэсах цара-“вызвалiцеля” i шляхец-
кага саслоуя, пацверджанне таму – прымусовы выкуп зямлi часова-
абавязанымi сялянамi, што юрыдычна было замацавана ва устауных
граматах. Агульнавядома, што памешчыкi наумысна змяншалi сялян-
скiя надзелы, забiралi найбольш урадлiвыя палi сабе i павялiчвалi
паншчыну. Гэта супярэчлiвая рэформа, якая, па сутнасцi, не прынес-
ла жадаемай сапрауднай волi, падрабязна адлюстравана у аповесцi на
прыкладзе становiшча гродзенскага пана Жардзецкага i яго бунтую-
чых сялян. Некаторыя памешчыкi не згаджалiся з праведзенай рэфор-
май i прапаноувалi радыкальныя меры барацьбы з царызмам, сярод
якiх можна назваць Кастуся Калiноускага: Якая мужыку палëгка ад
такой волi? Тут ужо, брат, не гаварыць трэба, каб свайго дабiцца,

а нешта рабiць... I рабiць усiм, цэлаю грамадою. Iначай наша гаворка

нi да паноу не дойдзе, нi да цара не даедзе...4.

У аповесцi пiсьменнiк падрабязна спыняецца на фармiраваннi
рэвалюцыйна-дэмакратычных поглядау у гродзенскага памешчыка.
Так, на думку пiсьменнiка, моцны уплыу на Вiктара i Канстанцiна
Калiноускiх аказалi i знаëмства са студэнтамi з заходнiх губерняу Цар-
ства Польскага, якiя выступалi супраць царскага дэспатызму i пры-
гоннага права, i погляды Бялiнскага, Герцэна, Чарнышэускага, Дабра-
любава, Уладзiслава Сыракомлi. Створаная малодшым Калiноускiм

4 А. I. Як iмов iч, Кастусь Калiноускi: аповесць: для старэйшага школьнага узро-
сту, Мiнск 1994, с. 15. Далей пры спасылцы на гэта выданне у дужках падаецца
старонка.
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i яго паплечнiкамi газета “Мужыцкая прауда” найперш адрасавала-
ся селянiну, каб разбудзiць яго, голасна сказаць яму, што ëн – не хам,

не быдла, якiм лiчаць яго паны, каралi i цары, а такi ж чалавек, як

i усе людзi, што ëн спрадвеку носiць у сэрцы сваю мужыцкую прауду

i павiнен яе нарэшце дабiцца (23). Кiраунiк паустання 1863–1864 га-
доу у Беларусi i Лiтве Кастусь Калiноускi у аднайменнай аповесцi
Алеся Якiмовiча рэпрэзентуецца чалавекам адкрытым i сумленным,

смелым i адважным, якi не рабiу учынкау неабдуманых або легкадум-

ных (32), а таксама любiу i жартаваць, але нiколi не прыкiдвауся iн-

шым, кiм ëн ëсць (32), з задуменным поглядам цëмна-шэрых разумных
вачэй (89). Акрамя таго, гэта самаахвярная асоба, якая ставiць справы
паустання вышэй, чым асабiстыя: На алтар вызвалення трэба ста-
вiць усë – i скарб, i жыццë! (65), адсюль – сiмвалiчная назва другой
часткi аповесцi – “Да апошняга дыхання”, якая падкрэслiвае адданасць
Калiноускага паустанню.

Пiсьменнiк прытрымлiваецца гiстарычнай дакладнасцi пры ад-
люстраваннi поглядау Калiноускага на паустанне, якiя, вядома, супя-
рэчылi плану Цэнтральнага нацыянальнага камiтэта. Так, ëн не падзя-
ляе рашэнне аб неадкладным паустаннi у Каралеустве Польскiм i Лiт-
ве, выказваецца за самастойнасць Белай Русi, а не як правiнцыi Лiтвы.
З кантэксту аповесцi вынiкае, што падобныя iдэйныя разыходжаннi,
iнтрыгi, хiстаннi у поглядах i нават здраднiцтва паустанцау прывя-
лi у вынiку да iх паражэння: Да ладу белыя з чырвонымi так i не

прыйшлi. Сëння той цi iншы паляк лiчыу сябе чырвоным, а назаутра

раптам бялеу. Або наадварот... I што нi галава, то розум: кож-

ны лiчыу, што толькi ëн ведае сакрэты i можа даваць разумныя

парады (132).

Сярод здраднiкау называецца i Вiтальд Парфiяновiч, камiсар Ма-
гiлëускага ваяводства, паплечнiк i маральны антыпод Калiноускага.
Так, пры стварэннi вобраза Парфiяновiча пiсьменнiк найперш зася-
роджвае увагу на такой яго рысе характару, як палахлiвасць: блед-
ны перапалоханы твар, з неспакойнымi вачыма (228), рукi i ногi яго

дрыжалi як у лiхаманцы (228), з перасохлымi ад страху губамi (229),

нi жывы нi мëртвы ад страху (229), не стрымауся i расплакауся

наузрыд (230), у той час як Кастусь падчас следства i перад пака-
раннем смерцю трымауся годна, не выкрыу сваiх паплечнiкау, а са-
мо паустанне характарызавау як не вартае увагi Расiйскай iмперыi.
Пiсьменнiк зазначае, што пры дасягненнi пастауленай мэты палiцыя
ужывала правакацыйныя сродкi, яскравым доказам чаго з’яуляецца су-
стрэча Калiноускага са сваëй каханай Марыяй Грыгатовiч.
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Трэба зазначыць, перад кожным аутарам, якi працуе у рамках
гiстарычнага жанру, стаiць складаная задача: праудзiва адлюстра-
ваць падзеi мiнулага, а гэта немагчыма без спасылкi на дакументы,
агульнавядомыя факты. Так, своеасаблiвым адлюстраваннем поглядау
Калiноускага на iснуючую сацыяльную няроунасць у тагачасным гра-
мадстве з’яуляюцца нумары выдадзенай iм i яго паплечнiкамi “Му-
жыцкай прауды”, у якiх закраналiся актуальныя праблемы: зямлi
i волi, нацыянальнага самавызначэння i iнш. З другога боку, апо-
весць як разнавiднасць мастацкай лiтаратуры патрабуе ад аутара
пэунага “дадумвання”, напрыклад, характару, мовы, спосабу мыслен-
ня герояу i г.д., г.зн. мастацкага вымыслу.

Адным з мастацкiх прыëмау стварэння характарыстыкi галоунага
героя з’яуляецца унутраны маналог. Так, павешанне вядомага у Еуропе
ваеннага i палiтычнага дзеяча Зыгмунта Серакоускага, свайго блiзка-
га сябра i палiтычнага настаунiка, Калiноускi ацэньвае як радыкаль-
ную меру барацьбы з паустанцамi: А дзе ж нарэшце цар-iмператар?
Няужо ëн дазволiць гэтае злачынства у сваëй неспакойнай iмперыi,

даючы лiшнi козыр Англii i Францыi, якiя так i востраць на яго зубы?

Толькi сляпы страх перад крушэннем iмперыi, вiдаць, штурхае сама-

дзержца i яго генерала-вешацеля на такi неразумны учынак (186).

На падставе праведзенага параунальнага аналiзу дзвюх аповесцей
можна зрабiць выснову, што мастацкае адлюстраванне нацыяналь-
на-вызваленчага паустання 1863–1864 гадоу у Беларусi i Лiтве i асобы
Кастуся Калiноускага у Сакрата Яновiча i Алеся Якiмовiча у асноуных
рысах супадае. Напрыклад, Кастусь Калiноускi надзелены выключна
станоучымi рысамi характару: сумленнасцю, мужнасцю, самааддана-
сцю, разважлiвасцю, самаахвярнасцю i iнш. Сакрат Яновiч i Алесь Якi-
мовiч высока ацэньваюць яго значэнне у нацыянальна-вызваленчай ба-
рацьбе беларусау i лiтоуцау. Думаецца,што згаданыя намi пiсьменнiкi,
звяртаючыся да фактычнага матэрыялу, ставiлi перад сабой наступ-
ныя задачы:
1) папулярызаваць гiстарычныя факты;
2) даць ацэнку паустанню 1863–1864 гадоу у Беларусi i Лiтве i суад-
несцi яго з агульным кантэкстам развiцця самасвядомасцi нашага
народа;

3) асэнсаваць значэнне грамадска-палiтычнай i культурнай дзейнасцi
Кастуся Калiноускага у нацыянальнай гiсторыi;

4) аказаць уплыу на самасвядомасць суайчыннiкау.
Трэба адзначыць i прынцыповае адрозненне памiж падыходам

пiсьменнiкау да iнтэрпрэтацыi падзей: Сакрат Яновiч кiравауся фак-
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тамi i уласнымi меркаваннямi, а Алесь Якiмовiч знаходзiуся пад уплы-
вам iдэалагiчных схем часу, таму у яго шляхцiц Калiноускi пасту-
пова становiцца змагаром за народныя iнтарэсы пад уплывам рускiх
дэмакратау, рэпрэзентуецца iх таленавiтым вучнем.
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S UMMARY

ARTISTIC INTERPRETATION OF KASTUS KALINOUSKI’S PERSONALITY
AND ACTIVITY IN THE BELARUSIAN NOVEL IN THE 1970S

The article analyzes personality and activity of Kastus Kalinouski – famous
revolutionary populist, leader of the 1863–1864 Uprising in Belarus and Lithuania.
Contrastive analysis is based on novels written in the 1970s. It is argued that the
artistic image of this person in analyzed works coincides. The authors appreciate
his contribution and role in the national liberation struggle. The article indicates
fundamental differences in the interpretation of this image by Belarusian and Bela-
rusian-Polish writers.

Key words: artistic interpretation, the Belarusian novel, Kastus Kalinouski, na-
tional history.
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S T R E S Z C Z E N I E

ARTYSTYCZNA INTERPRETACJA OSOBOWOŚCI I DZIAŁALNOŚCI
KONSTANTEGO KALINOWSKIEGO W BIAŁORUSKIEJ POWIEŚCI

LAT 1970-TYCH

W artykule przeanalizowano osobowość i działalność Konstantego Kalinow-
skiego, słynnego rewolucjonisty, przywódcy powstania 1863–1864 roku na Białorusi
i na Litwie. Podstawę analizy porównawczej stanowi proza lat 1970-tych. Autorka
artykułu uważa, że artystyczny obraz postaci w analizowanych dziełach jest zbież-
ny. Pisarze wysoko oceniają jego udział i znaczenie w walce narodowowyzwoleńczej
Białorusinów i Litwinów. W artykule zwrócono również uwagę na zasadniczą róż-
nicę w interpretacji postaci przez białoruskich i białorusko-polskich pisarzy.

Słowa kluczowe: artystyczna interpretacja, białoruska opowieść, Konstanty Ka-
linowski, historia narodowa.


