ДУК «Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»
Аддзел абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі
Інфармацыйна-бібліяграфічны сектар цэнтральнай бібліятэкі

«З ЧАСОЎ МІНУЛЫХ
ПОЗІРК ЧЫСТЫ…»
/беларускія гістарычныя творы/

Падрыхтавала А. Н. Гарачова,
гал. бібліёграф цэнтральнай бібліятэкі

Прыкметнае развіццё ў беларускай літаратуры
атрымаў гістарычны жанр. Можна назваць шмат
пісьменнікаў, якія працуюць у гэтым жанры: Уладзімір
Караткевіч, Леанід Дайнека, Уладзімір Арлоў, Вольга
Іпатава, Людміла Рублеўская, Анатоль Бутэвіч, Алесь
Наварыч, Юры Татарынаў, Ян Баршчэўскі і інш.
Мы
прапануем
Вашай
увазе
беларускую
гістарычную прозу, якая ёсць у фондах публічных
бібліятэк г. Пінска.

Арлоў, У. А. Таямніцы полацкай
гісторыі / У. А. Арлоў. — Мінск :
Папуры, 2008. — 608 с.

Шмат цікавага
распавядаюць гістарычныя
эсэ «Таямніцы Полацкай
гісторыі» Уладзіміра
Арлова. Пісьменнік
звяртаецца да найбольш
драматычных момантаў,
што вызначылі лёс гэтай
зямлі.

Баршчэўскi, Ян. Шляхцiц Завальня, або
Беларусь у фантастычных апавяданнях /
Ян Баршчэўскі ; уклад. пер. з пол. мовы,
пасласл., камент. Міколы Хаўстовіча. —
Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2009. —
326 с. — (Школьная бiблiятэка).

Кнігу «Шляхціц Завальня, або
Беларусь у фантастычных
апавяданнях» Яна Баршчэўскага
можна назваць энцыклапедыяй,
даведнікам жыцця беларускага
народу, яго фальклору, культуры,
традыцый. У вельмі даступнай
форме аўтар паказвае вераванні
жыхароў паўночнай Беларусі, іх
спрадвечную прагу да лепшага і
адвечную долю няшчаснікаў.

Бутэвіч,
А. І. Каралева не
здраджвала
каралю,
або
Каралеўскае
шлюбаванне
ў
Новагарадку / А. І.Бутэвіч. — Мінск :
Лiтаратура i Мастацтва, 2010. — 320
с. — (Святло мiнуўшчыны).

У аповесці Анатоля
Бутэвіча «Каралева не
здраджвала каралю, або
Каралеўскае шлюбаванне ў
Навагародку» чытач
даведаецца пра прыгоды і
каханне 17-гадовай
беларускай князёўны Соф’і
Гальшанскай і 70-гадовага
вялікага князя літоўскага і
караля польскага Ягайлы.

Дайнека, Л. М. Жалезныя жалуды
: раман / Л. М. Дайнека. — Мінск :
Юнацтва, 1993. — 301 с. —
(Бібліятэка прыгод і фантастыкі).

У рамане «Жалезныя жалуды»
Л. Дайнека расказвае пра
суровае ХІІІ стагоддзе,
Навагародак і Менск,
кунігасаў Міндоўга і
Войшалка, князёў Ізяслава
Навагародскага і Глеба
Ваўкавыскага, нашых
мужных продкаў, якія стаялі
ля вытокаў толькі што
народжанай балцкаславянскай дзяржавы –
Вялікага княства Літоўскага,
Рускага і Жамойцкага.

Дайнека, Л. М. Меч князя Вячкі :
раман / Л. М. Дайнека. — Мінск :
Юнацтва, 1987. — 302 с. —
(Бібліятэка прыгод і фантастыкі).

Прыгодніцкі раман
Леаніда Дайнекі «Меч князя
Вячкі» пераносіць чытача ў
пачатак ХІІІ ст., калі на
Полацкае княства
абрынулася крыжацкая
навала.

Дайнека, Л. М. Назаві сына
Канстанцінам : раман / Л. М.
Дайнека. — Мінск : Лiтаратура i
Мастацтва, 2010. — 448 с. —
(Святло мiнуўшчыны).

Леанід Дайнека у рамане
“Назаві сына Канстанцінам”
прапануе чытачам завітаць
ў XV-XVI ст., у Рым,
у Вялікае княства Літоўскае,
у Канстанцінопаль, які
штурмуюць туркі-асманы.
Заключныя сцэны рамана —
славутая Аршанская бітва
8 верасня 1514 года, у якой
гетман Канстанцін
Астрожскі разграміў войска
вялікага маскоўскага князя.

Дайнека, Л. М. След ваўкалака :
раман / Л. М. Дайнека. — Мінск :
Юнацтва, 2001. — 348 с.

У творы «След ваўкалака»
дзеянне адбываецца ў ХІ
стагоддзі, у якім аўтар
адлюстраваў самы
трагічны перыяд жыцця
славутага полацкага князя
Усяслава Чарадзея.

Іпатава, В. М. За морам Хвалынскім
: аповесці і апавяданні / В. Іпатава.
— Мінск : Мастацкая літаратура,
1989. — 351 с.

Вострасюжэтная
аповесць Вольгі
Іпатавай «За морам
Хвалынскім» напісана
па гістарычным
матэрыяле
старажытнай
Полаччыны.

Іпатава, В. М. Прадыслава :
аповесць / В. Іпатава. —
Мінск : Сталія, 2003. — 80 с.

Прадыслава – свецкае
імя беларускай святой
Еўфрасінні
Полацкай. Менавіта ёй
прысвечана кніга Вольгі
Іпатавай «Прадыслава».
Гістарычная аповесць –
спроба
паказаць беларускую
святую звычайным
чалавекам.

Караткевіч, У. С. З вякоў мінулых :
апавяданні, аповесці / У. Караткевіч.
— Мінск : Народная асвета, 1990. —
432 с. — (Школьная бібліятэка).

У кнігу Уладзіміра
Караткевіча «З вякоў
мінулых» увайшлі
вострасюжэтныя творы на
гістарычную тэму, якія
расказваюць пра жыццё
нашых продкаў, іх
высакароднасць і душэўную
прыгажосць, мужнасць у
барацьбе супраць
прыгнятальнікаў.

Караткевіч, У. С. Каласы пад сярпом
тваім : раман / У. С. Караткевіч. —
Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2008. —
814 с. — (Бiблiятэка школьнiка).

Цэнтральнае месца ў
творчасці Уладзіміра
Караткевіча займаюць
"Каласы пад сярпом
тваім" - фактычна першы
беларускі гістарычны
раман.
Твор
прысвечаны адной са
старонак беларускай
гісторыі — перыяду
падрыхтоўкі паўстання
1863 г.

Караткевіч, У. С. Хрыстос прызямліўся ў
Гародні : Евангелле ад Іуды: раман / У.
С. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая
лiтаратура, 2007. — 589 с. — (Бібліятэка
школьніка).

Раман выдатнага беларускага
пісьменніка ХХ стагоддзя
Уладзіміра Караткевіча «Хрыстос
прызямліўся ў Гародні»
ўваскрашае падзеі далёкага
сярэднявечча, расказвае пра
змаганні беларускага народа
супроць антычалавечых
феадальных парадкаў і царкоўнага
дагматызму. Займальны сюжэт,
вобразная, перасыпаная
народным гумарам мова твора якасці, якія, без сумніву,
прывабяць чытача.

Караткевіч, У. С. Чорны замак
Альшанскі : раман / У. С. Караткевіч. —
Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. —
381, [1] с. — (Школьная бібліятэка).

Повязь розных часоў
увасоблена яшчэ ў адным
творы Уладзіміра
Караткевіча вострасюжэтным
дэтэктыўна-прыгодніцкім
рамане "Чорны замак
Альшанскі", у якім цесна
перапляліся дэтэктыўная
інтрыга, сацыяльнапсіхалагічныя і гістарычныя
аспекты, каларытныя
чалавечыя характары.

Наварыч, А. Літоўскі воўк :
гістарычны раман / Алесь
Наварыч. — Мінск : Мастацкая
літаратура, 2005. — 285 с. —
(Беларуская
проза
XXI
стагоддзя).

У гістарычным рамане
Алеся Наварыч «Літоўскі
воўк» падзеі разгортваюцца
вакол паўстання 1863 г.
Дзеянне ў творы
адбываецца на Палессі.
Пісьменнік расказвае пра
тое, як рыхтавалася
паўстанне, як па-рознаму
адносіўся да яго мясцовы
люд.

Рублеўская, Л. І. Авантуры Пранціша
Вырвіча, шкаляра і шпега : раман
прыгодніцкі і фантасмагарычны /
Людміла Рублеўская. — Мінск :
Рэдакцыя газеты "Звязда", 2012. —
269, [1] с. — (Святло мінуўшчыны).

У прыгодніцка-гістарычным рамане
Людмілы Рублеўскай "Авантуры
Пранціша Вырвіча, шкаляра і
шпега” вы апанеццеся ў XVIII
стагоддзе... Час авантурыстаў і
алхімікаў, чароўных дам і адважных
рыцараў, палацавых інтрыгаў і
крывавых войнаў... Яскравы
партрэт эпохі, дзе ёсць месца і
сляпому лірніку, і вялікаму гетману,
найміту-забойцу і італьянскаму
опернаму спеваку, сястры
ўсемагутнага магната і прадажнаму
суддзі...

Татарынаў, Ю. А. Княгіня
Мянжынская : трылогія / Ю.
А. Татарынаў. — Мінск :
Мастацкая літаратура, 2005.
— 286 с.

Дзеянне трылогіі «Княгіня
Мянжынская» пераносіць
чытача на некалькі
стагоддзяў назад на
тэрыторыю цяперашняй
Гродзенскай вобласці. Уклад
тагачаснага жыцця, норавы
мясцовай эліты і сялян — пра
ўсё гэта расказвае Юрый
Татарынаў.

