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РЭФЕРАТ 
Ярывановіча Івана Юр’евіча 

 
ТВОРЧАЯ СПАДЧЫНА К. КАЛІНОЎСКАГА 

І РЭЦЭПЦЫЯ АСОБЫ ЗМАГАРА Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІРЫЦЫ 
Агульны аб’ём дыпломнай работы – 55 старонак, спіс выкарыстанай 

літаратуры складаецца з 33 найменняў, дадаткі – 11 пазіцый.  
Ключавыя словы: Каліноўскі, паўстанне 1863–1864 гг., публіцыстыка, 

«Мужыцкая праўда», гутарка, грамадзянская лірыка, праблематыка, 
рэцэпцыя, эпісталярны жанр, споведзь, лірычны герой, традыцыя. 

Аб`ектам даследавання з’яўляецца творчая спадчына К. Каліноўскага, 
вершы беларускіх паэтаў, прысвечаныя рэвалюцыянеру, матэрыялы 
каліноўсказнаўства.   

Мэта дыпломнага даследавання – вывучэнне творчай спадчыны 
К. Каліноўскага і асэнсаванне спецыфікі мастацкага адлюстравання вобраза 
рэвалюцыянера ў беларускай лірыцы XX-XXI стагоддзяў. 

Метады даследавання: апісальны, біяграфічны, гісторыка-літаратурны, 
літаратурна-крытычны, культуралагічны, параўнальна-супастаўляльны. 

У дыпломнай рабоце падкрэсліваецца, што чыннасць і творчая спадчына 
К. Каліноўскага найбольш прадуктыўна вывучаліся ў 60–80-я гг. ХХ ст., а ў 
незалежнай Беларусі стаўленне да асобы і светапогляду рэвалюцыянера 
вызначаецца дыяметральна процілеглымі ацэнкамі. У даследаванні робіцца 
спроба паказаць, што тэксты «Мужыцкай праўды» і «Пісьмаў з-пад 
шыбеніцы» маюць значны пазітыўны патэнцыял, абумоўлены высокай 
літаратурнай культурай іх аўтара. З пункту гледжання праблематыкі ў іх 
вырашаліся не мастацкія, а сацыяльна-палітычныя задачы, але ў аснове 
аргументацыі Яські-гаспадара з-пад Вільні знаходзіліся этычныя і, у пэўнай 
ступені, эстэтычныя катэгорыі «праўды», «справядлівасці» і «свабоды». 
Аналіз паэтыкі публіцыстыкі К. Каліноўскага дазваляе зрабіць вывад, што 
яна ўяўляе сабой своеасаблівы мастацкі феномен у гісторыі беларускай 
літаратуры ХІХ ст. У ім назіраецца сінтэз рэвалюцыйнага і гуманістычнага 
зместу, што мела важнае значэнне для выпрацоўкі пазнейшай мастацкай 
традыцыі.  

Вывучэнне адлюстравання вобраза К. Каліноўскага ў беларускай лірыцы 
дазволіла вылучыць розныя этапы ў гэтым працэсе, што было звязана з тым, 
што мастацкі зварот да асэнсавання чыннасці рэвалюцыянера ў айчыннай 
гісторыі быў абумоўлены пошукамі нашчадкамі адказаў на ўласныя 
актуальныя пытанні сучаснасці. Успрыняцце асобы К. Каліноўскага ў 
беларускай лірыцы ХХ–ХХІ стст. трэба звязваць з палітычнай і сацыяльна-
культурнай сітуацыяй, якая складвалася ў Беларусі ў розныя перыяды яе 
гісторыі. 



 

 

 

РЕФЕРАТ 
Яривановича Ивана Юрьевича 

 
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ К. КАЛИНОВСКОГО 

И РЕЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ БОРЦА В БЕЛОРУССКОЙ ЛИРИКЕ 
 Общий объем дипломной работы – 55 страниц, список использованной 
литературы состоит из 34 наименований, приложения – 11 позиций. 
 Ключевые слова: Калиновский, восстание 1863–1864 гг., публицистика, 
«Мужицкая правда», беседа, гражданская лирика, проблематика, рецепция, 
эпистолярный жанр, исповедь, лирический герой, традиция. 
 Объектом исследования является творческое наследие 
К. Калиновского, стихотворения белорусских поэтов, посвященные 
революционеру, материалы калиновсковедения. 
 Цель дипломного исследования — изучение творческого наследия 
К. Калиновского и осмысление специфики художественного отражения 
образа революционера в белорусской лирике XX–XXI веков. 
 Методы исследования: описательный, биографический, историко-
литературный, литературно-критический, культурологический, 
сравнительно-сопоставительный.  
 В дипломной работе подчеркивается, что деятельность и творческое 
наследие К. Калиновского наиболее продуктивно изучались в 60–80-е гг. ХХ 
века, а в независимой Беларуси отношение к личности и мировоззрению 
революционера определяется диаметрально противоположными оценками. В 
исследовании делается попытка показать, что тексты «Мужицкой правды» и 
«Писем из-под виселицы» имеют значительный позитивный потенциал, 
обусловленный высокой литературной культурой их автора. С точки зрения 
проблематики в них решались не художественные вопросы, а социально-
политические задачи, но в основе аргументации Яські-гаспадара з-пад Вільні  
находились этические и, в определенной степени, эстетические категории 
«правды», «справедливости» и «свободы». Анализ поэтики публицистики 
К. Калиновского позволяет сделать вывод, что она представляет собой 
своеобразный художественный феномен в истории белорусской литературы 
XIX века. В ней наблюдается синтез революционного и гуманистического 
содержания, что имело важное значение для выработки более поздней 
художественной традиции. 
 Изучение воплощения образа К. Калиновского в белорусской лирике 
позволило выделить различные этапы в этом процессе, а это было связано с 
тем, что художественное обращение к осмыслению деятельности 
революционера в отечественной истории было обусловлено поисками 
потомками ответов на собственные актуальные вопросы современности. 
Восприятие личности К. Калиновского в белорусской лирике ХХ – ХХI вв. 
надо связывать с политической и социально-культурной ситуацией, 
складывавшейся в Беларуси в разные периоды ее истории. 



 

 

 

ABSTRACT 

Ivan Yaryvanovich 

 

HERITAGE OF K. KALINOUSKI 

AND UNDERSTANDING OF THE IDENTITY OF THE FIGHTER IN THE 

BELARUSIAN LYRICS 

 Total volume: 55 pages, bibliography consists of 33 items, the application – 
11 positions. 
 Key words: Kalinouski, an uprising of 1863–1864, Journalism, 
"Muzhyckaya prauda" conversation, Civilian lyrics, problems, epistolary genre, 
confession, the lyrical hero, traditions. 
 Object of research:  the creative legacy of K. Kalinouski, poems of 
Belarusian poet’s dedicated to revolutionary. 
 Purpose of research is to study the creative heritage of K. Kalinouski and 
understanding of the specificity of reflection of a revolutionary in the Belarusian 
XX–XXI centuries lyrics. 
 Methods of research:  descriptive, biographical, historical – literary, literar – 
criticism, cultural studies, comparativele. 
 Results obtained and their novelty. In the work it is emphasized that the 
activities and the heritage of K. Kalinouski was most productively studied in 60–
80’s of  twentieth century.  In the independent Belarus regarding to personality  
and outlook of the revolutionary determined diametrically opposed to the 
assessments. The study attempts to show that the texts "Muzhyckaya prauda" and 
"Pisem z-pad shybienicy" have a significant positive impact due to high literary 
culture of their author. From the perspective of mainstreaming socio-political goal 
was solved nor then artisticle  problems, but at the heart of the argumentation of 
the “Yaska – haspadar z-pad Vilni” were ethical and, to a certain extent, the 
aesthetic category of "truth", "justice" and "freedom". Analysis of publicist of  K. 
Kalinouski suggests that it is a kind of artistic phenomenon in the history of  
Belarusian literature of the XIX century. It is observed synthesis of revolutionary 
and humanistic content that was important for the later development of artistic 
tradition. 
 By studying  influence of K. Kalinouski in Belarusian lyrics it made possible 
to distinguish different stages. Relation to the fact that the artistic appeal to the 
understanding of revolutionary’s activity in the country's history was driven by the 
search for answers to their own descendants topical issues. To understand   
K. Kalinouski personality in the Belarusian XX–XXI century lyrics it is necessary 
to link to the political and socio–cultural situation prevailing in Belarus in different 
periods of its history. 
 


