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Рэкамендацыйны паказальнік літаратуры падрыхтаваны да 75-годдзя вызвалення
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і прапануе ўвазе чытачоў біяграфічныя звесткі
пра некаторых беларускіх пісьменнікаў, што ваявалі на франтах Вялікай Айчыннай, і
анатаваны спіс іх твораў, прысвечаных падзеям вайны.
Выданне адрасавана работнікам бібліятэк, а таксама вучням старэйшых класаў,
моладзі, усім аматарам чытання, якія цікавяцца тэмай Вялікай Айчыннай вайны.

2019 год – год 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
З кожным днём усё далей і далей адыходзяць у мінулае падзеі Вялікай Айчыннай вайны.
Але цікавасць да гэтай тэмы пастаянна ўзрастае. Сённяшняе пакаленне застаецца
абыякавым да мужнасці і подзвігу савецкіх людзей, якія сталі на абарону сваёй Айчыны
ад фашысцкай навалы.
Вялікую ролю ў праўдзівасці апісання падзей ваеннага ліхалецця адыграла слова
беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, якія з першых дзён вайны знаходзіліся ў адзіным страю
змагароў за свабоду і незалежнасць Радзімы. Рызыкуючы сваім жыццём, яны змагаліся ў
дзеючай арміі, партызанскіх атрадах, падпольных арганізацыях. Менавіта яны данеслі да
нас гісторыю чалавечых лёсаў і учынкаў людзей, ад якіх часам залежала жыццё.
Пісьменнікі-франтавікі праўдзіва апісалі ў сваіх творах атмасферу фронту, партызанскі
рух, цяжар паходаў і жыццё ў тыле ворага, моцную салдацкую дружбу, мужнасць і
гераізм, здраду і баязлівае дэзерцірства.
Гэтыя кнігі і цяпер працягваюць выхоўваюць дух патрыятызму і любові да Радзімы,
вучаць шанаваць блізкіх і родных, берагчы мір на нашай планеце.
Прапануем вашай увазе рэкамендацыйны паказальнік літаратуры “Беларускія
пісьменнікі-франтавікі”, які падрыхтаваны да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў. У ім вы знойдзеце біяграфічныя звесткі пра некаторых
пісьменнікаў, што ваявалі на франтах Вялікай Айчыннай, і спіс іх твораў, прысвечаных
падзеям вайны. Сюды ўвайшлі кнігі, якія знаходзяцца ў дакументным фондзе бібліятэк
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размяшчаецца ў алфавітным парадку аўтараў.
Рэкамендацыйны паказальнік адрасаваны работнікам бібліятэк, вучням старэйшых
класаў, моладзі, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца тэмай Вялікай
Айчыннай вайны.
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АЛЕСЬ АДАМОВІЧ
Алесь Адамовіч нарадзіўся 3 верасня 1927 года (пашпартная дата,
на самай справе – 3 жніўня 1926 года) ў сям’і служачых. Месца
нараджэння – вёска Канюхі Капыльскага раёна Мінскай вобласці. У
1928 годзе бацькі – Міхаіл Іосіфавіч і Ганна Мітрафанаўна, медыкі па
прафесіі – пераехалі з Канюхоў у пасёлак Глуша Бабруйскага раёна
Магілёўскай вобласці. Тут будучы пісьменнік вучыўся з першага па
сёмы клас.
Любіў кнігі, асабліва Пушкіна, шмат разоў перачытваў “Вайну і
мір” Льва Талстога, творы Максіма Горкага. Найвялікшым “мужчынскім” аўтарытэтам для
школьніка былі бацька і дзядзька, брат маці. Бацька, які працаваў урачом, самааддана
адносіўся да сваёй справы, яго паважалі мясцовыя жыхары, сяляне навакольных вёсак. Калі
пачалася Вялікая Айчынная вайна, бацька пайшоў на фронт, а маці стала актыўнай
удзельніцай падполля, створанага ў п. Глуша. Ганна Мітрафанаўна забяспечвала
медыкаментамі партызан, выконвала розныя іх заданні. Тады ж, у 1942, да партызанскай
барацьбы далучыўся і Алесь Адамовіч, якому споўнілася толькі 15 гадоў.
У пачатку 1943 года ўся сям’я Адамовічаў пайшла ў партызанскі атрад імя Кірава 37-й
брыгады імя Пархоменкі Мінскага злучэння. Радавым байцом ваяваў Алесь у партызанскім
атрадзе, які дзейнічаў у Бабруйскім і Акцябрскім раёнах. У канцы 1943 года частка атрада
злучылася з часцямі Савецкай Арміі.
У самым пачатку 1944 года па камандзіроўцы Цэнтральнага штаба партызанскага руху
17-гадовы юнак паехаў на Алтай, у горад Ленінагорск. Вучыўся ў Ленінагорскім горнаметалургічным тэхнікуме і адначасова працаваў. Але яго ўвесь час цягнула дамоў, нясцерпна
хацелася даведацца, хто з блізкіх застаўся жывы. Вярнуўшыся ў 1945 на Беларусь, Алесь
Адамовіч экстэрнам здаў экзамены за сярэднюю школу і паступіў на філалагічны факультэт
БДУ. Стаў камсамольцам. Скончыўшы ў 1950 годзе ўніверсітэт, у 1953 аспірантуру пры ім,
два гады працаваў на кафедры беларускай літаратуры БДУ. Абараніў кандыдацкую
дысертацыю. З 1954 – навуковы супрацоўнік, з 1976 – загадчык сектара ўзаемасувязяў
літаратур Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР. Пасля абароны доктарскай
дысертацыі (1962) вучыўся на Вышэйшых сцэнарных курсах у Маскве, адначасова выкладаў
беларускую літаратуру ў МДУ. З 1987 – дырэктар Усесаюзнага навукова-даследчага
інстытута кінамастацтва Міністэрства культуры СССР (Масква).
Літаратурную
дзейнасць
пачаў
як
крытык,
літаратуразнавец
у 1950.
Апублікаваў пятнаццаць манаграфій, шмат літаратуразнаўчых і крытычных артыкулаў. Ён
адзін з аўтараў “Гісторыі беларускай савецкай літатуры”. Часта выступаў з лекцыямі і
дакладамі перад насельніцтвам, неаднойчы – за мяжой на міжнародных навуковых з’ездах і
канферэнцыях. Яго выступленні прасякнуты антываенным пафасам; гэтым пафасам
насычаны і мастацкія, мастацка-дакументальныя творы. Большасць з іх прысвечаны падзеям
Вялікай Айчыннай вайны, партызанскай барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. Кнігі
раскрываюць вытокі мужнасці, няскоранасці савецкіх людзей, іх маральную перавагу над
ворагам.
Па сцэнарыю Алеся Адамовіча на кінастудыі “Беларусьфільм” у 1970 г. была знята
кінадылогія “Партызаны”. Па матывах кнігі “Я з вогненнай вёскі...” Віктар Дашук зняў
дакументальны фільм “Суд памяці”. У 1985 г. кінарэжысёрам Э. Клімавым у сааўтарстве з
Адамовічам знята мастацкая кінастужка “Ідзі і глядзі”, у аснову якой пакладзена “Хатынская
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аповесць”. Фільм атрымаў першую прэмію на Сусветным кінафестывалі ў Маскве (1985) і
ўзнагароджаны залатым прызам, з поспехам дэманструецца на экранах многіх краін свету.
Алесь Адамовіч актыўна ўдзельнічаў і ў грамадскім жыцці. Быў членам Прэзідыума
праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, намеснікам старшыні па справах ЮНЕСКА пры
Савеце Міністраў СССР, членам рэдкалегіі часопіса “Неман”, членам рэдсавета кінастудыі
“Беларусьфільм”. У 1982 як член дэлегацыі БССР удзельнічаў у рабоце 37-й сесіі
Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у Нью-Ёрку. У складзе дэлегацый СП
СССР неаднойчы выязджаў за мяжу для творчых сустрэч з замежнымі чытачамі.
Узнагароджаны ордэнамі і медалямі.
Памёр Влесь Адамовіч 26 студзеня 1994 года. Пахаваны ў п. Глуша, непадалёк ад магіл
бацькі, маці, брата, бабулі.
Творы Алеся Адамовіча
Адамович, А. М. Сыновья уходят в бой : роман-дилогия / Алесь
Михайлович Адамович ; предисловие М. Тычины. – Москва : Молодая
гвардия, 1987. – 588 с. : ил. – (Библиотека юношества).
Наймагутны раман пра вайну, матчыну любоў і любоў да Радзімы, пра
самаахвяраванне і пра веру ў перамогу. Кніга распавядае аб гераічным і
трагічным лёсе падпольшчыцы, партызанкі, якая ідзе насустрач смяротнай
небяспекі разам са сваімі дзецьмі. Яна – і баец, і заўсёды – маці. Маці не
толькі сваім сынам, але і ўсім, хто разам з імі, у каго вайна адабрала цяпло і
ласку блізкіх. Аўтар перадае не прыдуманую складанасць жыцця і
барацьбы на акупаванай беларускай зямлі, дзе гераічнае і будзённае было непаўторна
пераплецена.
Адамовіч, А. Хатынская аповесць / Алесь Адамовіч ; [прадмова М. А. Тычыны].
— Мінск : Мастацкая літаратура, 1989. — 237 с. : іл. — (Школьная бібліятэка).
Дзеянне “Хатынскай аповесці” адбываецца праз дваццаць пяць гадоў пасля
заканчэння Вялікай Айчыннай вайны. Перад поглядам героя твора – былога
партызана – паўстаюць карціны жорсткіх, кравапралітных баёў з гітлераўцамі,
страшнай трагедыі Хатыні – беларускай вёскі, спаленай акупантамі. У кнізе
сабраны аповеды цудам ацалелых жыхароў беларускіх Хатынь, якія сталі
ахвярамі фашысцкага генацыду ў Вялікую Айчынную вайну.
Адамовіч, А. Я з вогненнай вёскі… / Алесь Адамовіч, Янка Брыль, Уладзімір
Калеснік . – Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. – 448 с. з іл.
Вялікая Айчынная вайна закранула кожны дом, кожную сям’ю. Пісьменнік,
імкнучыся замацаваць у народнай памяці трагедыю кожнага чалавека, аб’ездзіў
(разам з Я. Брылём і У. Калеснікам) амаль усю Беларусь, запісаў звыш 300
жахлівых маналогаў-успамінаў ад удзельнікаў і ахвяр фашызму. Гэта кніга –
дакумент, сведчанні ўцалелых жыхароў з сотняў беларускіх вёсак, спаленых
фашыстамі разам з людзьмі.
Адамович, А. Каратели: [повесть] / Алесь Адамович. - Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2010. - 318, [1] с.. - (Победа).
Дзеянне разгортваецца ў 1942-1943 гадах на тэрыторыі акупаванай Беларусі.
Карны батальён пад камандаваннем Штурмбанфюрера СС Оскара Дзірлевангера
знішчае адну за адной мірныя вёскі. У склад нейкай каманды, акрамя фашысцкіх
салдат, увайшлі крымінальнікі, здраднікі, дэзерціры розных нацыянальнасцей і
веравызнання. З шакавальнай шчырасцю і псіхалагічнай пераканаўчасцю аўтар
прасочвае гісторыю іх ператварэння ў забойцаў і катаў.
3

ВАСІЛЬ БЫКАЎ
Васіль Уладзіміравіч Быкаў нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 года
ў вёсцы Бычкі Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Навучаўся на
скульптурным аддзяленні Віцебскага мастацкага вучылішча. У
1940 гoдзe aдмянiлi cтыпeндыi, i гэтaя aкaлiчнacць вяpнyлa
бyдyчaгa пicьмeннiкa знoў y вёcкy. Дaвялocя дaвyчвaццa ў
cяpэдняй шкoлe, якyю ён зaкoнчыў нaпяpэдaднi вaйны. Пepaд
caмaй вaйнoй Быкaў aпынyўcя нa Укpaiнe. Ён збipaўcя пacтyпaць
y iндycтpыяльны iнcтытyт y г. Шocткa Сyмcкaй вoблacцi. Алe
пaчaлacя вaйнa. Бyдyчы пicьмeннiк быў мaбiлiзaвaны нa
aбapoнчыя paбoты ў iнжынepны бaтaльён. Пoтым былi бai нa
Пaўднёвa-Зaxoднiм фpoнцe, пяxoтнae вyчылiшчa ў Сapaтaвe.
Восенню 1943 г. Быкаву прысвоена званне малодшага лейтэнанта.
Удзельнічаў у баях за Крывы Рог, Александрыю, Знаменку. Ваяваў на Другім і Трэцім
Украінскіх франтах, прайшоў па тэрыторыі Румыніі, Балгарыі, Югаславіі, Аўстрыі, двойчы
быў паранены. Перамогу ён сустрэў у Аўстрыі. Бацькам Быкава некалькі разоў прыходзілі
пахаванкі на сына, але маці заўсёды ведала – жывы Васіль, хутка вернецца дадому.
Упершыню творы Васіля Быкава былі апублікаваныя ў 1947 годзе. Асноўны жанр яго
творчасці – франтавыя і партызанскія аповесці, ў якіх паказаны маральны выбар чалавека ў
найбольш драматычныя моманты жыцця. Першым творам, дзе пісьменнік звярнуўся да
ваеннай тэмы, стала аповесць “Жураўліны крык” (1959). Вядомасць Васілю Быкаву
прынесла аповесць “Трэцяя ракета”, напісаная ў 1962 годзе. Затым ён публікуе аповесці
“Альпійская балада”, “Мёртвым не баліць”, “Сотнікаў”, “Абеліск”, “Дажыць да світання”,
“Пайсці і не вярнуцца”. Гэтыя творы паставілі Васіля Быкава ў адзін шэраг з выдатнымі
майстрамі ваеннай прозы ХХ стагоддзя.
Baeнныя aпoвecцi Baciля Быкaвa – гэтa выcoкaмacтaцкiя твopы, з якix cклaдaeццa
гepaiчны эпac пpa Bялiкyю Айчыннyю вaйнy. У ix aўтap cцвяpджae выпpaбaвaныя ў пoлымe
бapaцьбы з фaшызмaм iдэйныя i мapaльныя якacцi: вepнacць aдвeчным aгyльнaчaлaвeчым
кaштoўнacцям, iнтэpнaцыянaлiзм, любoў дa poднaй зямлi, выcoкyю гoднacць чaлaвeкaпpaцaўнiкa i вoiнa.
У 1974 годзе Васіль Быкаў быў узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй СССР (за аповесць
“Дажыць да світання”, 1973). У 1980 годзе атрымаў званне Народнага пісьменніка Беларусі,
а ў 1986 годзе – быў узнагароджаны Ленінскай прэміяй за аповесць «Знак бяды».
Творы Васіля Быкава
Быкаў, В. У. Збор твораў. У 6 т. / В. У. Быкаў. — Мінск :
Мастацкая літаратура, 1992.
Васіль Быкаў ніколі не прыхарошваў ваенную і даваенную
рэчаіснасць. Многія творы яго гучалі і гучаць як набат, як папярэджанне
пра трагедыі, якія могуць спасцігнуць чалавецтва на зямлі. I ён мае права
на такую жорсткую і бязлітасную праўду. Ён яе выпакутаваў на вайне,
перажыў сам, калі служыў у пяхоце і артылерыі, калі ратаваўся ад
пякельнага агню снарадаў і куль. Таму для яго ружовая і падфарбаваная,
падсалоджаная праўда непатрэбная. Ён смела ішоў на абвастрэнне з
уладамі, якія не заўсёды прымаюць такую праўду, якая так яскрава
адлюстравана ў яго творах.
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Быкаў, В. У. Альпійская балада. Дажыць да світання : аповесці / В. У.
Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. – 333 с. – (Бібліятэка
школьніка).
Аповесць Васіля Быкава “Альпійская балада” – аб інтэрнацыянальным
брацтве народаў у барацьбе з фашызмам. У цэнтры твора – драматычныя
падзеі: пабег з палону савецкага салдата Івана, яго каханне да італьянскай
дзяўчыны Джуліі, якая таксама ўцякла з палону. За тры дні, у час якіх
разгортваецца дзеянне, героі перажываюць вельмі многа і пакутнага, і
шчаслівага.
У аповесці “Дажыць да світання” апісваюцца падзеі восені 1941 года,
калі фашысты ўжо стаялі пад Масквой. У 1974 годзе за гэтую аповесць Васіль Быкаў быў
узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй СССР
Быкаў, В. У. Пакахай мяне, салдацік : аповесці, апавяданні / В. У.
Быкаў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2013. – 572 с.
Дзеянне ў аповесці “Пакахай мяне, салдацік” адбываецца ў апошнія
дні Вялікай Айчыннай вайны ў ваколіцах невялічкага аўстрыйскага
гарадка. Галоўны герой – камандзір узвода лейтэнант Змітрок Барэйка.
Ад яго імя і вядзецца апавяданне. Сустрэўшыся з маладзенькай
зямлячкай Франяй, лейтэнант закахаўся ў яе. Аднак шчырае і чыстае
пачуццё Змітрака трагічна абарвалася з-за забойства Франі.
Прасочваючы лёс Змітрака і Франі, аўтар выступае супраць
неапраўданай помслівасці, жорсткасці і ахвяр, не выкліканых ваеннай
неабходнасцю, гаворыць пра небяспеку і фашызму, і бальшавізму.
Быкаў, В. У. Пайсці і не вярнуцца : аповесці / В. У. Быкаў. – Мінск :
Мастацкая літаратура, 1979. – 264 с., [8] л. іл.
Вайна і мараль, вайна і асоба – вось тыя кардынальныя праблемы,
якія знайшлі ўвасабленне ў аповесці Васіля Быкава. Героі здзяйсняюць
не толькі подзвігі на вайне, але і паказваюць найвыдатнейшыя
маральныя якасці гуманістаў, людзей нашага грамадства.
Быкаў, В. У. Знак бяды ; Ваучыная яма : аповесці / В. У. Быкаў ;
[прадмова М. Тычыны]. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. – 350 с.
– (Школьная бібліятэка).
У аповесці «Знак бяды», за якую ў 1986 г. В. Быкаву была прысуджана
Ленінская прэмія, вайна паказана праз успрыняцце яе мірным жыхаром.
Аўтар піша пра трагічны лес жыхароў хутара Яхімоўшчына – Сцепаніды
i Петрака Багацькаў. У жыцці гэтых людзей адлюстраваліся тыя нягоды,
якія выпалі на долю беларускага народа, яго барацьба з фашысцкімі
акупантамі ў час Вялікай Айчыннай вайны.
Быкаў, В. У тумане : аповесці / В. У. Быкаў ; [мастак Г. П.
Сянькоўскі]. — Мінск : Юнацтва, 1995. — 464 с. — (Школьная
бібліятэка).
Аповесць прысвечана партызанам. Разведчыкі Бураў i Войцік павінны
абясшкодзіць чалавека, які быццам служыць фашыстам. Пра гэты цяжкі
паход i расказваецца ў творы.
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АРКАДЗЬ КУЛЯШОЎ
Аpкaдзь Кyляшoў нapaдзiўcя 24 cтyдзeня 1914 гoдa ў вёcцы
Сaмaтэвiчы Кacцюкoвiцкaгa paёнa Мaгiлёўcкaй вoблacцi. Ягo бaцькi былi
вяcкoвымi нacтaўнiкaмi. Бaцькa, Алякcaндp Мiкaлaeвiч, y мaлaдocцi
нeкaтopы чac жыў y Мacквe, дзe cпявaў y нapoднaй oпepы. Спявaць любiлa
i мaцi — Кaцяpынa Фaмiнiчнa. Іx cxiльнacць дa мyзыкi пepaдaлacя i cынy
Аpкaдзю, штo пaўплывaлa нa cтaнaўлeннe ягo як пaэтa.
З 1921 гoдa Аpкaдзь вyчыццa ў Сaмaтэвiцкaй cямiгoдцы. Пaэтычны
дap aбyдзiўcя ў xлoпчыкa вeльмi paнa. Першыя вершы ён напісаў у
шасцігадовым узросце на рускай мове. У двaнaццaць гaдoў нa cтapoнкax Клiмaвiцкaй
aкpyгoвaй гaзeты “Нaш пpaцaўнiк” ён нaдpyкaвaў cвoй пepшы вepшaвaны твop. А ў 1928
годзе, кaлi юнaмy пaэтy былo чaтыpнaццaць гaдoў, y чacoпice “Пoлымя” з’явiўcя вepш
“Бывaй...”, пepшы вapыянт вядoмaй пecнi “Алecя” нa мyзыкy І. Лyчaнкa, якaя нaбылa
шыpoкyю пaпyляpнacць, дзякyючы выкaнaнню “Пecняpoў”. Вepш быў пpыcвeчaны Алeci
Кapыткiнaй, пepшaмy юнaцкaмy кaxaнню Аpкaдзя Кyляшoвa.
У 1928 гoдзe Аpкaдзь Кyляшoў пacтyпiў y Мcцicлaўcкi пeдaгaгiчны тэxнiкyм, дзe ў тoй
чac вyчылicя тaлeнaвiтыя пaэты-мaлaднякoўцы Змiтpoк Аcтaпeнкa i Юлi Тaўбiн, якiя cтaлi
ягo блiзкiмi cябpaмi. “У тыя гaды Мcцicлaў быў cвoeacaблiвым цэнтpaм пaчынaючыx пaэтaў i
пpaзaiкaў, якiя гpyпaвaлicя вaкoл cтyдыi “Мaлaднякa” — caмaй мacaвaй тaгaчacнaй
лiтapaтypнaй apгaнiзaцыi ў Бeлapyci. Твopчaя дpyжбa з бoльш вoпытнымi тaвapышaмi
cтaнoўчa ўплывaлa нa дaлeйшae paзвiццё мaix пaэтычныx здoльнacцeй”, — aдзнaчaў пaэт.
У 1930 гoдзe Аpкaдзь Кyляшoў пepaexaў y Мiнcк, дзe пpaцягвaў вyчoбy нa
лiтapaтypным фaкyльтэцe Мiнcкaгa пeдiнcтытyтa. I ўгэтым жa гoдзe выxoдзiць пepшы
збopнiк вepшaў мaлaдoгa пaэтa “Рocквiт зямлi”. Узяўшы iмклiвы cтapт, пaэзiя Аpкaдзя
Кyляшoвa нaбipaлa paзгoн: ён выдae нoвыя пaэтычныя кнiгi, cтвapae пaэмы.
У 1934 годзе прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У 1934 годзе працаваў у
рэдакцыі газэты «Чырвоная змена», з 1934 да 1936 году — на Беларускім радыё,
літкансультантам пры Саюзе беларускіх пісьменьнікаў. У 1938 гoдзe былa нaдpyкaвaнa нiзкa
вepшaў пaд нaзвaй “Юнaцкi cвeт”, y якix мaлaды пaэт, пaвoдлe cцвяpджэння кpытыкi,
нapэшцe, знaйшoў cвoй yлacны гoлac.
Вaйнa зacтaлa Аpкaдзя Кyляшoвa ў чapгoвым aдпaчынкy нa paдзiмe, нa Хoцiмшчынe.
Кaлi ён вяpнyўcя ў Мiнcк, cям’i тaм нe зacтaў, i 24 чэpвeня 1941 гoдa пaэт пaкiнyў axoплeны
пaжapaм гopaд. Аpкaдзя Кyляшoвa нaкipaвaлi ў вaeннa-пaлiтычнae вyчылiшчa пaд
Нoўгapaдaм. З лiпeня 1941 гoдa ён пpaцaвaў y apмeйcкaй гaзeцe “Знaмя Сoвeтoв”. Вялiкaй
пaпyляpнacцю кapыcтaлicя ягo вepшы i гyмapыcтычныя твopы пpa бaйцa Алякceя Пятpoвa.
Пicaў ён ix нa pycкaй мoвe. Сa cнeжня 1943 гoдa i дa вызвaлeння Бeлapyci Аpкaдзь Кyляшoў
пpaцaвaў y Бeлapycкiм штaбe пapтызaнcкaгa pyxy.
Пасля вайны прызначаны рэдактарам газеты “Літаратура і мастацтва”, затым
начальнікам сцэнарнага аддзела, галоўным рэдактарам кінастудыі «Беларусьфільм».
Аркадзь Куляшоў быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР многіх скліканняў,
працяглы перыяд з’яўляўся старшынёй Беларускага камітэта абароны міру, удзельнічаў у
рабоце ХVІ сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку.
Пaмёp Аpкaдзь Кyляшoў paптoўнa 4 лютaгa 1978 гoдa, знaxoдзячыcя нa aдпaчынкy ў
Няcвiжы. Пахаваны ў Мінску на Ўсходніх могілках.
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Творы Аркадзя Куляшова
Куляшоў, А. А. Выбраныя творы / Аркадзь Куляшоў. –
Мастацкая літаратура, 2009. – 208 с. – (Школьная бібліятэка).

Мінск :

Увайшла паэма “Сцяг брыгады”. Яна напісана ў форме дзённіка
галоўнага персанажа Алеся Рыбкі. Свой «вандроўны дзённік» Рыбка
пачынае з апісання першых дзён вайны, з развітання з родным горадам,
хатай, хатнімі рэчамі. У творы «ажываюць», пачынаюць гаварыць цацкі
дачкі і сына. З пачаткам вайны Аркадзь Куляшоў прыехаў у Мінск, але
сям’і сваёй тут ужо не застаў. Пакінуўшы ахоплены полымем горад,
падаўся бежанскімі дарогамі шукаць ваенкамат. Больш года пісьменнік насіў паэму ў сабе,
пачаў працаваць над ёю ў верасні 1942 года, а праз месяц «Сцяг брыгады» быў закончаны.
Паэма сцвярджае духоўныя каштоўнасці народа – нянавісць да ворагаў, здраднікаў,
вальналюбства, высакародства, працавітасць, чалавечую годнасць. Аляксандр Твардоўскі
назваў паэму “голасам сэрдца, напоўненага болем за родную беларускую зямлю, плачам па
ёй і гарачай, светлай верай у яе сілы да барацьбы, у яе вызваленне”.
У гады Вялікай Айчыннай вайны А. Куляшоў стварыў цэлы баладны цыкл пра подзвіг
беларускага народа ў гады ліхалецця, у рамках якога вылучаюцца вершы-балады “Млынар”,
“Над брацкай магілай”, “Ліст з палону”, “Маці”, “Балада аб чатырох заложніках”, “Балада аб
знойдзенай падкове”. Яны грунтуюцца на пэўных выпадках, эпізодах, здарэннях і з'яўляюцца
адбіткам суровай біяграфіі ваеннага пакалення. Усе гэты творы ўвайшлі ў зборнік “Дарогі”.
Куляшоў, А. А. Дарогі : вершы, паэмы / Аркадзь Куляшоў. – Мінск:
Мастацкая літаратура, 2003. – 318 с. – (Беларуская паэзiя XX стагоддзя).
Верш-балада “Над брацкай магілай” (1942 г.). Асноўны змест –
пахаванне забітых воінаў-беларусаў каля вёскі Лажыны, што пад Старай
Русаю. Перадаючы момант пахавання, аўтар паказвае нясцерпны душэўны
боль і незвычайную стрыманасць, уласцівую людзям, моцным духам. Ад
імя ўсіх жывых салдаты, абаронцы краіны, клянуцца здзейсніць запаветную
мару загінўўшых — адпомсціць ворагу, вызваліць радзіму ад чужынцаў.
Воіны гатовы ісці на любыя выпрабаванні ў імя вызвалення Айчыны.
У аснове верша “Ліст з палону” (1942 г.) ляжыць гісторыя лёсу беларускай дзяўчыны,
якую ворагі адарвалі ад роднай зямлі, ад дарагіх ёй людзей і асудзілі на здзекі. Верш
напісаны ад імя жанчын-паланянак, якіх вораг вывез у нямецкую няволю. Дзяўчына
разумела, якія пакуты яе чакаюць, але яна трымаецца мужна. Свайму любаму яна паведамляе
пра сваё жаданне закончыць жыццё самагубствам, але паланянка і гэтага пазбаўлена. Рака
Дняпро нагадвае ёй малюнкі шчаслівага мінулага са сваім каханым і, адначасова, яны
перамяжоўваюцца з жахлівай рэчаіснасцю. Васількі за акном не прарочаць радасці, а
нагадваюць гераіні аб пакутлівым лёсе паланянкі. У канцы верша гучыць своеасаблівы
зварот — наказ воіну адпомсціць за ўсе яе пакуты.
“Балада аб чатырох заложніках” (чэввень 1942 г.) пабудавана на праўдзівым
жыццёвым матэрыяле. У цэнтры твора – дзеці-заложнікі камандзіра партызанскага атрада
Міная Шмырова. Кaб знiшчыць пapтызaнcкaгa кaмaндзipa, фaшыcты ўзялi ў зaлoжнiкi ягo
дзяцeй i cяcтpy, a кaлi ён нe з’явiўcя – бязлiтacнa іх paccтpaлялi.
“Маці” (1943 г.). Асноўная ідэя твора – непераможнасць мацярынскага сэрца, душы, яе
самаахвярнасць, гатоўнасць у любы момант засланіць сваё дзіця ад бяды і небяспекі.
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МІХАСЬ ЛЫНЬКОЎ
Нapaдзiўcя Мixacь Цixaнaвiч Лынькoў 30 лicтaпaдa 1899 г. y
вёcцы Зaзыбы Biцeбcкaгa пaвeтa Biцeбcкaй гyбepнi (цяпep –
Лёзнeнcкi paён Biцeбcкaй вoблacцi). Бaцькi бyдyчaгa пicьмeннiкa
пpaцaвaлi нa чыгyнцы: бaцькa – paмoнтным paбoчым, мaцi –
вapтaўнiцaй нa пepaeздзe. Дзяцiнcтвa пpaйшлo ў дaмax-кaзapмax для
чыгyнaчнiкaў i ў бyдкax нa пepaгoнax пaмiж cтaнцыямi. Кaлi бaцькa
атрымaў пacaдy пyцявoгa aбxoдчыкa, cям’я пepaexaлa ў бyдкy № 230,
штo пaд Рaгaчoвaм, пaблiзy вёcкi Стapoe Сялo. Адcюль Мixacь
пaйшoў y шкoлy. Нa вyчoбy i пpaжыццё cpoдкaў нe xaпaлa, тaмy
лeтaм пpaцaвaў нa пaдcoбныx чыгyнaчныx paбoтax, дaвaў пpывaтныя ўpoкi. Скoнчыўшы
шкoлy, вyчыўcя ў Рaгaчoўcкaй нacтaўнiцкaй ceмiнapыi, якую cкoнчыў у 1917 г. зa мecяц
пepaд лютaўcкaй pэвaлюцыяй. Пacля пpaцaвaў нacтaўнiкaм y Лiпiнeцкaй зeмcкaй шкoлe
Бyдa-Кaшaлёўcкaгa paёнa Гoмeльcкaй вoблacцi. Як чaлaвeк aдyкaвaны i пpыxiльны дa нoвыx
пaлiтычныx пaвeвaў пpымaў aктыўны ўдзeл вa ўcix вaжнeйшыx пaдзeяx мяcцoвaгa
гpaмaдcкaгa жыцця.
У 1919-1922 гг. Мixacь Лынькoў cлyжыў y Чыpвoнaй Аpмii, удзeльнiчaў y бaявыx
дзeянняx. Пacля дэмaбiлiзaцыi пpaцaвaў нacтaўнiкaм y мяcтэчкy Свepжaнь Рaгaчoўcкaгa
paёнa. У гэты чac cтaў aктыўным ceлькopaм, дacылaючы cвae дoпicы ў бaбpyйcкyю
aкpyгoвyю гaзeтy «Кaмyнicт», i xyткa быў зaпpoшaны тyды нa пacтaяннyю пpaцy, дзе
пpaйшoў yce cтyпeнi: aд caкpaтapa pэдaкцыi дa aдкaзнaгa pэдaктapa. Ён paбiў вялiкiя
нaмaгaннi, кaб aб’яднaць вaкoл гaзeты тaлeнaвiтyю лiтapaтypнyю мoлaдзь Бaбpyйшчыны.
Bынiкaм гэтыx нaмaгaнняў cтaлa cтвapэннe бaбpyйcкaй фiлii «Мaлaднякa», якaя cтaлa
выдaвaць лiтapaтypны aльмaнax «Уздым» i штoмecячны лiтapaтypны дaдaтaк дa гaзeты
«Bяcнa». З гэтaгa чacy пaчынaeццa яшчэ бoльш мэтaнaкipaвaнaя твopчaя пicьмeннiцкaя пpaцa
Мixacя Лынькoвa.
У 1930 г. Мixacь Лынькoў, бyдyчы ўжo шыpoкa вядoмым пicьмeннiкaм, пepaexaў нa
cтaлyю пpaцy ў Мiнcк i быў пpызнaчaны гaлoўным pэдaктapaм дзяpжaўнaгa выдaвeцтвa
БССР, cтaў тaкcaмa aдным з кipaўнiкoў БeлАПП (Бeлapycкaй acaцыяцыi пpaлeтapcкix
пicьмeннiкaў). Пacля cтвapэння aдзiнaгa Сaюзa пicьмeннiкaў (1934) aктыўнa ўдзeльнiчaў y
ягo дзeйнacцi. 3 1933 пa 1941 гoд быў гaлoўным pэдaктapaм чacoпica «Пoлымя pэвaлюцыi» дa 1932 г. пpocтa «Пoлымя».
Пepaeзд y cтaлiцy pэcпyблiкi i cтaлiцy нaцыянaльнaгa лiтapaтypнaгa жыцця бeзyмoўнa
cтaўcя вaжнaй вexaй y жыццёвым i твopчым лёce Мixacя Цixaнaвiчa. У 1934 Мixacь Лынькoў
выбipaўcя дэлeгaтaм нa пepшы Уcecaюзны з'eзд пicьмeннiкaў. З 1938 г. yзнaчaльвae Сaюз
пicьмeннiкaў БССР.
Пicьмeннiк пpымaў yдзeл y пaxoдзe Чыpвoнaй Аpмii y Зaxoднюю Бeлapycь 17 вepacня
1939 г. З пepшыx дзён Bялiкaй Айчыннaй вaйны Мixacь Лынькoў знaxoдзiўcя ў дзeючaй
apмii ў якacцi paбoтнiкa дpyкy. Ён pэдaгaвaў гaзeтy «Зa Сaвeцкyю Бeлapycь», пyблiкaвaў
фeльeтoны, нapыcы i apтыкyлы ў iншыx фpaнтaвыx выдaнняx, a тaкcaмa ў гaзeтax «Пpaвдa»,
«Извecтия», «Сaвeцкaя Бeлapycь», y чacoпicax «Огoнёк» i «Слaвянe», y мнoгix aльмaнaxax i
збopнiкax вaeннaгa чacy. Пicьмeннiцкaя пpaфeciя aкaзaлacя вeльмi пaтpэбнaй вaйcкoвaй
cпeцыяльнacцю. Пякyчым бoлeм жылa ў cэpцы Мixacя Цixaнaвiчa тpывoгa зa лёc cям’i, якaя
зacтaлacя ў aкyпaвaным Мiнcкy. Хoць нeкaтopыя чyткi cпaчaткy дaвaлi нaдзeю, штo жoнкa i
cын жывыя, aлe нaдзeя нe cпpaўдзiлacя. Іx paccтpaлялi фaшыcты.
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Дэмaбiлiзaвaўшыcя i вяpнyўшыcя ў Мiнcк, Мixacь Лынькoў зacтaeццa Стapшынёй
Сaюзa пicьмeннiкaў i шмaт yвaгi aддae нaлaджвaнню элeмeнтapныx жыццёвыx yмoў для
пicьмeннiкaў y paзбypaным Мiнcкy. Аднaчacoвa нeкaлькi гaдoў пpaцye дыpэктapaм Інcтытyтa
лiтapaтypы, мoвы i мacтaцтвa Акaдэмii Нaвyк. У пacлявaeнныя гaды paзгopтвaeццa aктыўнaя
гpaмaдcкaя дзeйнacць пicьмeннiкa. Ён з’яўляeццa paзaм з Якyбaм Кoлacaм члeнaм кaмicii пa
paccлeдaвaнню злaчынcтвaў фaшыcцкix зaxoпнiкaў y Мiнcкy. Удзeльнiчae ў pyxy aбapoны
мipy. У якacцi дыплaмaтa eздзiць y ЗША нa пaceджaннi Аpгaнiзaцыi Аб'яднaныx Нaцый.
Нaвeдвae iншыя кpaiны. Узнaгapoджaны тpымa opдэнaмi Лeнiнa, тpымa opдэнaмi Пpaцoўнaгa
Чыpвoнaгa Сцягa, opдэнaм Чыpвoнaй Зopкi i мeдaлямi. З 1962 года – нapoдны пicьмeннiк
БССР.
Пaмёp Мixacь Лынькoў 21 вepacня 1975 г. Пaxaвaны ў Мiнcкy нa Уcxoднix мoгiлкax.
Творы Міхася Лынькова
Лынькоў, М. Збор твораў : у 8 т. Т.4. Векапомныя дні : раман у 4-х кн.
кн.1-2/ М. Лынькоў ; рэдкал. : В. В.Барысенка [і інш.]; АН БССР.Ін-т літ.
імя Я. Купалы. -Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 671 с., 3 л. іл. : іл.
Лынькоў, М. Збор твораў : у 8 т. Т.5. Векапомныя дні : раман у 4-х кн.
кн.3-4/ М. Лынькоў ; рэдкал. : В. В.Барысенка [і інш.]; АН БССР.Ін-т літ.
імя Я. Купалы. -Мінск : Навука і тэхніка, 1983. – 715 с. : іл.
Усенародную партызанскую барацьбу паказана ў рамане-эпапеі
«Векапомныя дні» (1948-1958). Гэта самы маштабны ўбеларускай
літаратуры твор аб партызанскай вайне на тэрыторыі Беларусі. Раман
складаецца з чатырох кніг. Любоўна, з душэўнай зацікаўленасцю малюе аўтар сваіх герояў беларускіх партызан і падпольшчыкаў, удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Жыццё ва
ўмовах нямецка-фашысцкай акупацыі, жорсткасць, зверствы гестапаўцаў і бясстрашнасць,
знаходлівасць, гераізм савецкіх партызан-разведчыкаў – усё гэта знайшло яркае,
шматпланавае адлюстраванне ў рамане. Вельмі паэтычна і разам з тым праўдзіва малюе
пісьменнік лірычныя перажыванні сваіх герояў. Разам узятыя, героі рамана ствараюць
калектыўны вобраз народа-змагара, які не зламаўся, не стаў на калені перад ворагам.
Лынькоў, М. Выбраныя творы / Міхась Лынькоў ; [укладанне, прадмова і
каментар Дзмітрыя Бугаёва]. – Мінск : Беларуская навука, 2013. – 556 с. –
(Беларускі кнігазбор. Мастацкая літаратура).
У кнігу ўключана ўсё самае значнае з творчай спадчыны пісьменніка – творы,
дзе найбольш ярка праявіўся талент Міхася Лынькова. Асобнае месца займаюць
апавяданні, прысвечаныя Вялікай Айчыннай вайне. Апавяданне «Васількі».
Галоўны герой трынаццацігадовы хлопчык Міколка, помсцячы за смерць маці і
хворай сястрычкі, кідае супрацьтанкавую гранату ў аўтобус з эсэсаўцамі і сам гіне ад
фашысцкай кулі. Апавяданне “Салют”. Юнак Алёша за смерць сваей каханай ператварае ў
магілу памяшканне, дзе фашысты наладзілі баль. Апавяданне “Ірына”. Льнаводка Ірына
ўзрывае цягнік з салдатамі і боепрыпасамі і гіне сама, помсцячы за смерць свайго маленькага
сына. Міхась Лынькоў паказвае, што героі яго пры выкананні небяспечных заданняў
кіраваліся не толькі жаданнем помсціць за асабістае гора, але і пачуццём агульнай адказнасці
перад Радзімай, якую топча вораг.
Лынькоў, М. Над Бугам : выбранае / М. Лынькоў. – Мінск : Мастацкая
літаратура, 2002. – 446 с.
У зборнік увайшлі лепшыя творы Міхася Лынькова. Апавяданне “Астап”. У
ім пісьменнік расказвае пра гераічнае змаганне беларускага народа супраць
фашысцкай навалы. На барацьбу супраць фашыстаў узнімаюцца ўсе жыхары
краіны, для якіх лепш загінуць, чым жыць у няволі. Стары ляснік Астап паўтарае
подзвіг Івана Сусаніна.
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ІВАН НАВУМЕНКА
Іван Якаўлевіч Навуменка нарадзіўся 16 лютага 1925
г.ода ў мястэчку Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай
вобласці ў сям’і чыгуначніка. Вучыўся ў Васілевіцкай
сярэдняй школе, за адзін год 16-гадовы юнак экстэрнам здаў
экзамены за два класы.
Івaн Якaўлeвiч aднociцца дa тaгo пaкaлeння, чыё
юнaцтвa былo aпaлeнa вaйнoю. У cклaдaныx aкyпaцыйныx
yмoвax зблiзкy пaбaчыў жaxi вaйны, paнa cтaў дapocлым, paнa
cпaзнaў цaнy дpyжбы, дaвepy, шчacця. У cтyдзeнi 1942 г. ён
cтaнoвiццa
ўдзeльнiкaм
кaмcaмoльcкaгa
пaдпoльнaгa
aб'яднaння, зaтым змaгaeццa ў пapтызaнcкiм aтpaдзe. Івaн
Якaўлeвiч пpымaў yдзeл y вызвaлeннi cвaйгo poднaгa гopaдa Baciлeвiчы. У cнeжнi 1943 г., ён
быў пpызвaны ў Сaвeцкyю Аpмiю. Удзeльнiчaў y бaяx нa Лeнiнгpaдcкiм i Пepшым
Укpaiнcкiм фpaнтax, вызвaляў Пpыбaлтыкy.
Дэмабілізаваўся ў снежні 1945 г. Працаваў у васілевіцкай раённай газеце
«Сацыялістычная праца», потым карэспандэнтам мазырскай абласной газеты «Бальшавік
Палесся», у рэдакцыі рэспубліканскай газеты «Звязда». Быў загадчыкам рэдакцыі часопіса
«Маладосць», пасля абароны доктарскай дысертацыі працаваў загадчыкам кафедры
беларускай літаратуры ў БДУ, дырэктарам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы АН БССР,
віцэ-прэзідэнтам АН Беларусі, саветнікам Прэзідыума НАН Беларусі.
Першыя апавяданні надрукаваў у 1955 г. у часопісе «Маладосць». Выдаў зборнікі
аповесцей і апавяданняў «Сямнаццатай вясной» (1957), «Хлопцы-равеснікі» (1958), «Вайна
каля Цітавай копанкі» (1959), «Верасы на выжарынах» (1960), «Бульба» (1964), «Таполі
юнацтва» (1966), «Тая самая зямля» (1971), «Замець жаўталісця» (1977), «Пераломны
ўзрост» (1986), «Водгулле далёкіх вёснаў» (1989), «Гасцініца над Прыпяццю» (1994) і інш.
Аўтар раманаў «Сасна пры дарозе» (1962), «Вецер у соснах» (1967), «Сорак трэці» (1974),
«Смутак белых начэй» (1979), «Асеннія мелодыі» (1987). трылогіі «Дзяцінства. Падлетак.
Юнацтва» (1997). Яму належыць п’еса «Птушкі між маланак» (1982).
Памяць пра ваеннае ліхалецце пісьменнік пранёс праз усё жыццё. Падзеі вайны,
гераічная барацьба супраць нямецкіх захопнікаў ляглі ў аснову многіх яго твораў. І
адлюстраваны яны на высокім мастацкім узроўні. Зборнікі апавяданняў пісьменніка
“Семнаццатай вясной”, “Хлопцы-равеснікі”, аповесць “Вайна каля Цітавай копанкі” сталі
яскравай старонкай беларускай літаратуры. Галоўнае пытанне на якое шукае адказ у сваіх
творах пісьменнік: а ці можа заставацца чалавек чалавекам у жорсткіх і абсурдных
абставінах ваеннага кровапраліцця?
З ycягo нaпicaнaгa caмыя capдэчныя, пpaчyлыя cтapoнкi пpыcвeчaны ягo aднaгoдкaм,
якiя вынecлi нa cвaix плячax yce выпpaбaвaннi вaйны. Пpa гэтa пaкaлeннe Іван Навуменка
казаў: “Мaлaдыя людзi нe пacпeлi пaжыць як cлeд, a вымyшaны былi зaяўляць aб cвaёй
пaзiцыi, cпpaбaвaць нe тoлькi ўцaлeць y вaeннaй кaлaтнeчы, aлe яшчэ i пpaявiць cябe ў
aдcтoйвaннi ўлacныx пpынцыпaў, paбiць выбap y змaгaннi з вopaгaм, y cябpoўcтвe, y любoвi,
y кaxaннi…”.
Яго раманы “Смутак белых начэй”, “Сасна пры дарозе”, “Вецер у соснах”, “Сорак
трэці” і сёння служаць высокароднай справе выхавання маладога пакалення.
Памёр 17 снежня 2006 года, пахаваны на Кальварыйскіх могілках у Мінску.
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Творы Івана Навуменкі
У апавяданні “Семнаццатай вясной” аўтар разглядае праблемы вайны і міру,
кахання і сумлення. Пісьменнік дае адказ на пытанне, ці магчыма асабістае
шчасце ў той час, калі паўсюль льецца кроў і гінуць людзі. Яшчэ адна
праблема ўзнімаецца аўтарам у гэтым творы — гэта адказнасць чалавека за
свае ўчынкі. Пісьменнік паказвае сталенне асобы ў гады Вялікай Айчыннай
вайны, усхваляе маладое пакаленне, якое ў небяспечных абставінах змагаецца
супраць ворагаў.
Навуменка, І.Я. Сасна пры дарозе : раман : [для
ст.шк.узросту] / I.Я. Навуменка. - Мінск : Народная
асвета, 1980. - 336 с. - (Школьная бібліятэка).
Навуменка, І.Я. Вецер у соснах: раман / І.Я.
Навуменка. – Мінск : Юнацтва, 1993. - 317 с.
Навуменка, І.Я. Сорак трэці: Раман: Для ст. шк.
ўзросту / Іван Навуменка. - Мн. : Юнацтва, 1996. - 364 с., [1] л. партр.. - (Школьная
бібліятэка)
У трылогіі, куды ўваходзяць раманы “Сасна пры дарозе”, “Вецер у соснах” і “Сорак
трэці” праўдзіва паказана барацьба партызан і падпольшчыкаў на палескай зямлі супраць
фашысцкіх захопнікаў. Героі твора – хлопцы і дзяўчаты, на долю якіх выпалі цяжкія
выпрабаванні. Застаўшыся пад акупацыяй, Міця Птах і яго сябры ствараюць падпольную
групу без якога-небудзь кіраўніцтва зверху, адчуваючы сваю асабістую адказнасць за
будучае, за лёс роднай зямлі.
Навуменка, І. Я. Дзяцiнства, падлетак, юнацтва : аповесцi: для сярэд. i
ст. шк. узросту / І.Я.Навуменка ; маст. М. Рыжыкаў. - Мiнск : Юнацтва,
1997. - 527с. : іл.
Трылогія народнага пісьменніка Беларусі Івана Навуменкі апавядае пра
жыццё, сталенне, развіццё асобы звычайнага местачковага хлопца Васіля
Войціка. Галоўны герой паказаны аўтарам ва ўмовах нялёгкага
перадваеннага жыцця, потым у драматычных, нават трагічных абставінах
вайны.
Апавяданне “Хлопцы самай вялікай вайны” напісана ў 1970 годзе, калі
адбывалася пераацэнка ваенных падзей – больш асэнсаваная, сталая. У творы
паказана вайна, якая адышла на захад. Падзеі адбываюцца як бы па-за вайною:
паўсюль з эшалона, у якім вязуць былых партызанаў і вайскоўцаў, відаць яе
сляды. Няма вайны, але яна наклала адбітак на псіхалогію людзей, падзяліла
іх на тры часткі: з аднаго боку, удзельнікі баёў, воіны рэгулярнай арміі, з
другога – партызаны, а таксама іх памочнікі – сувязныя, падпольшчыкі.
Трэцяя група – мірнае насельніцтва. Складаная сітуацыя ўзнікае ўжо ў дарозе і намячае
канфлікт будучай драмы, калі недавер, падазронасць, даносы, арышты невінаватых людзей
становяцца ледзь не нормай жыцця ў таталітарным сталінскім грамадстве.
Навуменка, І. Я. Смутак белых начэй: раман / Іван Навуменка. - Мінск :
Мастацкая літаратура, 1985. - 382, [2] с.
Раман pacкaзвae aб пaдзeяx вaeннaгa чacy. У гepoяx paмaнa мы пaзнaeм
yжo шмaт y чым вядoмыx нaм пa paнeйшыx твopax пpaзaiкa тыx мaлaдыx
пaтpыётaў, pыцapaў cвaйгo чacy, якiм cyджaнa гapтaвaццa i cтaлeць y cypoвыx
aбcтaвiнax вaйны.
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ІВАН НОВІКАЎ
Іван Рыгоравіч Новікаў нарадзiўся 21 студзеня 1918 года ў
вёсцы Незнань Клiмавiцкага раёна ў сялянскай сям’i. Бацька, Рыгор
Дзямiдавiч, i мацi, Ефрасiння Васiльеўна, калгаснiкi. Будучы
пісьменнік скончыў 1-ю клiмавiцкую сямiгодку i ў 1933 годзе
паступiў у Магiлеўскi газетны тэхнiкум. У 1935-38 гг. працаваў у
Клімавіцкай раённай газеце «Камуна». У 1938 паступiў у Аршанскi
настаўнiцкi iнстытут, у 1939 – у Ленiнградскi iнстытут
журналiстыкi. Вучоба перапынiлася з пачаткам Вялiкай Айчыннай
вайны, калi ваенкамат накiраваў Iвана Новiкава ў артвучылiшча.
З лютага 1942 года камандаваў узводам упраулення «кацюш».
Баявое хрышчэнне прыняў пад Купянскам. Ваяваў на Паўднёва-Заходнiм, Паўднёвым,
Сталiнградскiм, 4-м i 3-м Украiнскiх франтах. З часцямi Чырвонай Армii прайшоў Румынiю,
Югаславiю, Венгрыю, Балгарыю. У шэраг населеных пунктаў Балгарыі Іван Новікаў, як
начальнiкам разведкi дывiзiёна, увайшоў першым савецкім афіцэрам, за што і атрымаў
званне ганаровага грамадзяніна горада Слівена. У 1944 годзе быў паранены ў баях за
венгерскі горад Секешфехервар. Перамогу сустрэў у Аўстрыi.
У 1946 годзе дэмабiлiзаваўся, стаў супрацоўнiкам рэдакцыi газеты «Советская
Белоруссия», дзе ў 1951-57 гг. загадваў сельгасаддзелам. Як карэспандэнт газеты прымаў
удзел у ХI сесii Генеральнай Асамблеi ААН. Свае ўражаннi перадаў у дарожным нарысе
«Дзесяць тыдняў у Злучаных Штатах Амерыкi». З 1957 карэспандэнт, з 1965 загадчык
карпункта газеты «Праўда» па Беларусi. Завочна скончыў факультэт журналiстыкi БДУ
(1954). Узнагароджаны ордэнамi Айчыннай вайны 1-й ступенi, Працоўнага Чырвонага Сцяга,
Чырвонай Зоркi, «Знак Пашаны», медалямi, Ганаровымi граматамi Вярхоўнага Савета БССР.
Дэбютаваў вершамi у раённай газеце у 1935 годзе. Прафесiйную лiтаратурную працу
пачаў з нарысаў. Першым значным творам была дакументальная аповесць «Сэрца iнакш не
можа» пра Веру Харужую. «Вырасла» яна з запісаў Харужай, якія трапілі ў рукі Івана
Рыгоравіча.
Як дакладна прыкмеціў Уладзімір Гніламёдаў, «якасны паварот у творчай біяграфіі
Івана Новікава звязаны з тэмай гераічнага подзвігу савецкага народа ў час Вялікай Айчыннай
вайны». У 1959 годзе ён пачаў працу над кнiгай «Руiны страляюць ва упор» - пра Мiнскае
падполле. Лічылася, што мінскае падполле было створана самімі акупантамі ў
правакацыйных мэтах. Тым самым была заплямлена памяць тых, хто дзеля вызвалення
роднай рэспублікі не шкадаваў свайго жыцця, хто заслужыў удзячную памяць нашчадкаў
гераічнай барацьбой з фашысцкімі захопнікамі ў акупаваным горадзе. Для высвятлення
гэтага пытання была створана спецыяльная камісія Цэнтральнага камітэта Кампартыі
Беларусі. У склад яе ўвайшоў і Іван Новікаў. Далейшая распрацоука гэтай тэмы знайшла
працяг у дакументальных аповесцях «Дарогi скрыжавалiся ў Мiнску», «Да свiтання блiзка»,
у гiстарычных нарысах «Бяссмерце Мiнска» i «Мiнск – горад-герой».
Іван Новікаў член Саюза пісьменнікаў Беларусi з 1961 года, Саюза журналiстаў
Беларусi з 1958 г. Заслужаны дзеяч культуры Беларусi (1967). Лаўрэат прэмii iмя Я.Коласа
(1965, за дакументальную аповесць «Дарогi скрыжавалiся ў Мiнску»), Дзяржаунай прэмii
Беларусi iмя Лепяшынскага (1968, за дакументальную аповесць «Тварам да небяспекi»),
Дзяржаўнай прэмii Беларусi (1974, за сцэнарый шасцiсерыйнага тэлефiльма «Руiны
страляюць…»), Лiтаратурнай прэмii iмя Фадзеева (1980, за трылогiю «Мiнскi Фронт»).
Памёр Іван Рыгоравіч Новікаў 22 лютага 2001 года.
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Творы Івана Новікава
Новиков, И. Минский фронт: документальные повести: [трилогия]:
авториз. пер. с белорус. / Иван Новиков. – 4-е изд., доработ. – Минск :
Мастацкая літаратура, 1977-1978. – 3 кн.
Трылогію “Мінскі фронт” склалі аповесці «Руіны страляюць ва ўпор»,
«Дарогі скрыжаваліся ў Мінску», «Да світання блізка», якія распавядаюць
пра гераічны подзвіг падпольшчыкаў Мінска ў гады Вялікай Айчыннай
вайны. Аўтар узнаўляе яркія карціны паўсядзённай самаадданай працы
партыйнага падполля па арганізацыі народнага руху супраціў нямецкафашысцкіх захопнікаў, паказвае баявую дзейнасць груп адважных савецкіх
патрыётаў у акупаваным Мінску. У цэнтры падзей – інжынер Ісай Казінец,
вайсковец Іван Кабушкін, студэнт Уладзімір Амельянюк і інш. Менавіта
гэтыя людзі з першых дзён акупацыі Мінска пачалі ствараць падпольныя групы. Неўзабаве
падпольшчыкам атрымалася ўсталяваць сувязь з партызанамі і яны пачалі планаваць
сумесныя аперацыі. Дакументальны твор дапамог вярнуць з небыцця iмёны герояў падполля,
пяцi з якiх пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза, рэабiлiтаваны многiя
савецкiя патрыёты.

Новиков, И. Г. Бессмертие Минска [Текст] / Иван Новиков. - Минск :
Беларусь, 1977. - 302 с., 24 л. ил.
Гэтая кніга – хвалюючы аповяд пра гераічнае Мінскае падполле, пра
несмяротных подзвігах савецкіх патрыётаў у акупіраванай фашысцкімі
захопнікамі, але не заваяванай беларускай сталіцы. За гэтыя подзвігі
Мінск ўдастоены высокага звання “Горад-герой”.

Новиков, И. Г. Очищение: роман / И. Г. Новиков; авториз. пер. с
белорус. — М. : Сов. писатель, 1989. — 380 с.
У першым мастацкiм творы пісьменніка падзеi падаюцца ў некалькiх
планах: раскрываецца працэс пошукаў герояў гарадскога падполля i
дзейнасць самога падполля, паказваецца ваеннае мiнулае журналiста
Караневiча i яго жонкi Нiны, работа карэспандэнта Караневiча ў
пасляваенны час. Пiсьменнiк даследуе, як ствараецца «кульцiк»
мясцовага дзеяча, якi падмiнае пад сябе ўсё, што стаiць на шляху
стварэння гэтага «кульцiка», ганьбiць iмёны герояў, фальсiфiкуе iх
дзейнасць.
Галоўная гераіня – адважная партызанская разведчыца, якую ўжо пасля вайны па збегу
абставін абвінавацілі ў супрацоўніцтве з немцамі – павінна вяртаць сваё добрае ім. У рамане
вядзецца расповед пра ачышчэнне душы гераіні. Нялёгкае, балючае, але – такое неабходнае,
каб чалавек спакойна мог жыць далей, не адчуваючы ніякай віны. Не толькі перад іншымі
людзьмі, але і перад Радзімай.
Новікаў, І. Р. Параненая памяць : аповесць, апавяданні : / Іван Новікаў ;
[маст. В. Ф. Александровіч]. -–Мінск : Юнацтва, 1990. – 283 с.
Зборнік адрасаваны чытачам старэйшага школьнага ўзросту. У творах
апісваюцца падзеі Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі.
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АЛЕСЬ САВІЦКІ
Алесь Савіцкі нарадзіўся 8 студзеня 1924 года ў старажытным
Полацку, дзе паспеў скончыць 8 класаў сярэдняй школы. Вайна заспела
яго, нядаўняга васьмікласніка ў Гродне, куды сям’я пераехала ў канцы
1939 года, дзе ягоны бацька, кадравы ваенны, служыў у штабе 3-й Арміі.
Затым вртанне ў родны Полацк.
З 6 лістапада 1942 года – партызан атрада «Смерць фашызму», з 1943
– камандзір падрыўной групы атрада «Бальшавік» брыгады імя
Варашылава на Віцебшчыне. Калі Віцебшчыну вызвалілі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў,
пайшоў у дзеючую армію. Удзельнічаў у вызваленні Літвы, Польшчы, у баях за ўзяцце
Берліна. Быў тройчы паранены.
Пасля дэмабілізацыі (1945) працаваў у рэдакцыі полацкай абласной газеты
«Бальшавіцкі сцяг» (пазней «Сцяг камунізму») спачатку літсупрацоўнікам, потым
загадчыкам аддзела. Узначальваў літаратурнае аб’яднанне пры газеце.
У 1953-м паступіў у Літаратурны інстытут імя А. М. Горкага ў Маскве, скончыўшы які,
прадоўжыў вучобу ў аспірантуры і ўжо сур’ёзна заняўся літаратурнай працай. Пасля
заканчэння аспірантуры вярнуўся ў Беларусь, загадваў рэдакцыяй у выдавецтве “Ураджай”. З
1962 па 1969 год быў вучоным сакратаром Літаратурнага музея Якуба Коласа. Потым
працаваў у апараце ЦК КПБ, дзе па 1973 год загадваў сектарам мастацкай літаратуры, пасля
чаго перайшоў на творчую працу.
Пачаў пісаць вершы яшчэ ў партызанскім атрадзе ў 1943 годзе. Тады ж надрукаваў
першую карэспандэнцыю ў падпольнай газэце Ветрынскага РК КПБ. Першае апавяданне
«Рыбацкае шчасце» апублікаваў у 1948 у полацкай абласной газэце «Бальшавіцкі сцяг».
Многія апавяданні, нарысы Алеся Савіцкага друкаваліся ў часопісах «Беларусь»,
«Маладосць», рэспубліканскіх газетах.
Аўтар кніг апавяданняў, аповесцей «Кедры глядзяць на мора» (1960), «Пасля паводкі»
(1962), «Белы гарлачык» (1965), «Самы высокі паверх» (1969), дакументальнай аповесці
«След пракладае першы» (1971), «Белая знічка» (1984), раманаў «Жанчына» (1963), «Палын зелле горкае» (1967), «Верай і праўдай» (1976), «Толькі аднойчы» (1979), «Зямля не раскажа»
(1980), «Літасці не чакай» (1982), «Памерці заўсёды паспееш» (1983), «Верасы» (1987),
«Обаль» (1989), кнігі нарысаў «На посту у тишины» (1987), зборніка апавяданняў для дзяцей
«Шкляная нітка» (1970). У 1982 выйшлі выбраныя творы ў 2 тамах.
І ўсё ж найбольш важкае слова А. Савіцкі сказаў, асэнсоўваючы падзеі Вялікай
Айчыннай вайны. У сваіх творах закранаў таксама тэмы жыцця моладзі ў пасляваенны час,
будаўнікоў, праблемы пасляваеннай вёскі. Ракрывае побыт і працу рабочых калектываў. У
аснову шэрагу раманаў пакладзены аўтабіяграфічны матэрыял («Верай і праўдай», «Зямля не
раскажа», «Літасці не чакай», «Памерці заўсёды паспееш»).
Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, «Знак Пашаны» (1984), Айчыннай вайны I
ступені, Францішка Скарыны (2010), Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР,
Ганаровай Граматай Вярхоўнага Савета УССР, мэдалямі.
Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1970) за аповесць «Самы высокі
паверх»; прэміі Саюзу пісменнікаў СССР і УЦСПС (1972) за найлепшы твор мастацкай
прозы аб савецкім працоўным класе – дакументальную аповесць «След пракладае першы»;
Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 2002 году за твор літаратуры і мастацтва для дзяцей і
юнакоў (за трылёгію «Дзівосы Лысай гары», Мн., 1999).
Памёр 5 кастрычніка 2015 года.
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Творы Алеся Савіцкага
Значны ўклад у адлюстраванне ваеннай тэмы Алесь Савіцкі
ўнёс трылогіяй, што складаецца з раманаў «Верай і праўдай»
(1976), «Літасці не чакай» (1982), «Памерці заўсёды
паспееш» (1983).
Савіцкі, А. Верай і праўдай [Тэкст] : раман / А. Савіцкі. Мінск : Мастацкая літаратура, 1976. - 416 с. : іл.
Савіцкі, А. Літасці не чакай [Тэкст] : раман / А.Савіцкі. - Мінск : Мастацкая
літаратура, 1982. - 398 с. : іл.
Савіцкі, А. Памерці заўседы паспееш [Тэкст] : раман / А. Савіцкі . – Мінск : Мастацкая
літаратура, 1983 . – 343 с.
Людзі розных пакаленняў па-рознаму глядзяць на свет. Яны мараць пра будучыню,
вызначаюць жыццевыя шляхі. Ды нечаканая вайна ўсе перайначыла на свой лад. Адно
ўсенароднае гора агуртавала людзей. Аб мужнасці воінаў Савецкай Арміі і беларускіх
партызан у гады Вялікай Айчыннай вайны, аб мужнасці тых, хто аддаў жыцці за шчасце і
свабоду Радзімы, пра тых, хто змагаўся і перамог. У цэнтры гэтага маштабнага мастацкага
палатна – сям’я рабочага-палачаніна Елісея Крупні, якая прайшла праз ваенныя
выпрабаванні.
Савіцкі, А. Зямля не раскажа [Тэкст] : раман / А. Савіцкі . – Мінск : Мастацкая
літаратура, 1980 . – 432 с.
Пра мужнасць савецкіх людзей ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У цэнтры –
лёс простай беларускай жанчыны-маці, якая бясстрашна змагалася за шчасце
сваіх дзяцей, за свабоду і назалежнасць роднай зямлі.
Савіцкі, А. Белая знічка [Тэкст] : аповесць / А. Савіцкі . – Мінск : Юнацтва, 1984
. – 253 с.
Аповесць прысвечана барацьбе народных мсціўцаў за вызваленне роднай
зямлі ад нямецка-фашысціх захопнікаў. У той цяжкі і поўны велічы чалавечага
духу час роўныя былі ў савецкіх патрыётаў і гераізм, і мужнасць, і мужнасць, і
высакародства, і, калі даводзілася, маладыя народныя мсціўцы, гэтак жа, як і іх
бацькі, бястрашна паміралі ў імя светлага заўтра сваёй Радзімы.
Савіцкі, А. Верасы [Тэкст] : раман / А. Савіцкі . – Мінск : Мастацкая
літаратура, 1987 . – 365 с.
Раман расказвае пра першыя дні Вялікай Айчыннай вайны, раскрывае веліч
духу савецкіх людзей. У цэнтры – лёс маладой дзяўчыны, студэнткі чацвёртага
курса Маскоўскага медыцынскага інстытута Насты, якая выратавала групу цяжка
параненых байцоў. Яна мужна прайшла нялёгкую салдацкую дарогу і аддала сваё
жыццё за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы.
Савіцкі, А. Обаль [Тэкст] : раман: для ст. шк. узросту / А. Савіцкі ; маст. М. С.
Будавей. - Мінск : Юнацтва, 1989. - 424 с. : каляр. іл.
У гады Вялікай Айчыннай вайны ў Обалі, невялікай чыгуначнай станцыі на
поўначы
Беларусі,
дзейнічала
падпольная
камсамольска-маладзёжная
арганізацыя “Юныя мсціўцы”. Апавядаючы пра самаахвярную барацьбу юнакоў
і дзяўчат супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, пісьменнік па-мастацку
даследуе характары герояў рамана, праўдзіва паказвае абстаноўку, цяжкасці таго часу. Раман
напоўнены бязлітаснай праўдай вайны. Ён дакументальны ў сваёй аснове. Героі – рэальныя
людзі, падпольшчыкі Зіна Партнова, Фруза Зянькова, Мікола Зянькоў, Аркадзь Барбашаў і
іншыя.
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ІВАН ШАМЯКІН
Іван Пятровіч Шамякін нарадзіўся 30 студзеня 1921 года ў
беднай сялянскай сям’і. Яго родная вёска Карма Добрушкага раёна
Гомельскай вобласці размяшчалася на мяжы трох дзяржаў: Беларусі,
Украіны і Расіі. Прыгажосць роднага краю і веданне трох моў, якія
хлопчык чуў з самага дзяцінства, спрыялі развіццю літаратурнага
таленту будучага пісьменніка. Першыя вершаваныя радкі Іван пачаў
пісаць падчас вучобы ў Гомельскім тэхнікуме будаўнічых
матэрыялаў. Таксама ў гэты перыяд ён прымаў удзел у пасяджэннях
літаратурнай суполкі ў гарадской газеце. У 1940 годзе, пасля
заканчэння вучобы, уладкаваўся працаваць на цагляны завод
тэхнікам-тэхнолагам, затым быў прызваны ў войска, адкуль накіраваны на службу ў
Мурманск. Там вайна і заспела маладога чалавека.
У ваенныя гады Іван Шамякін быў камандзірам гарматнага разліку, прымаў удзел у
баях пад Мурманскам. Сярод салдат малады беларус адрозніваўся вясёлым норавам; ён быў
цікавым апавядальнікам, якога з задавальненнем слухалі байцы. Шамякін займаўся выпускам
сценгазеты, баявых лісткоў. У 1941 годзе напісаў і апублікаваў у франтавой газеце «Часавы
поўначы» сваё першае апавяданне «У снежнай пустыні», прысвечанае баям з нямецкафашысцкімі захопнікамі на Поўначы. Далей на франтавым шляху была Польшча, затым
Нямеччына. Вялікую Перамогу Іван Шамякін сустрэў на Одэры.
Пасля вайны Іван вярнуўся ў родны край і ўладкаваўся выкладчыкам мовы і літаратуры
ў сярэднюю школу. Па вечарах праводзіў у калгасе семінары агітатараў, а па начах пісаў
аповесці і апавяданні аб мінулай вайне. У 1946 годзе на старонках часопіса «Полымя» святло
ўбачыла аповесць «Помста», якая расказвае пра гуманізме рускіх салдат.
Біяграфія пісьменніка Івана Шамякіна цесна звязана з яго літаратурнай дзейнасцю.
Высока быў ацэнены чытачамі першы раман - «Глыбокая плынь» аб партызанскай барацьбе
ў ваенныя гады. Гэты раман ў 1951 годзе быў удастоены Дзяржаўнай прэміі СССР. Далей
былі апублікаваныя «Крыніца» і «У добры час», якія апавядаюць пра калгасным жыцці ў
цяжкі перыяд аднаўлення разбуранай бязлітаснай вайной народнай гаспадаркі.
У кожным творы Шамякіна, нават калі апавяданне ідзе пра сучаснае жыццё,
прысутнічаюць падзеі мінулай вайны, пра якую аўтар не можа маўчаць. Так, цалкам
прысвечаны вайне цыкл кніг, шмат у чым аўтабіяграфічны і аб’яднаны назвай «Трывожнае
шчасце». У яго ўвайшлі пяць аповесцяў: «Мост», «Агонь і снег», «Непаўторная вясна», «У
пошуках сустрэчы», «Начныя зарніцы». У 1975 году адбылася публікацыя аповесці
«Шлюбная ноч», у 1976 - «Гандлярка і паэт», у канцы 70-х чытач пазнаёміўся з раманам
«Атланты і карыятыды». Тэме вайсковага абавязку, барацьбе беларускіх партызан, гераізму ў
ваенныя гады прысвечаны раманы «Вазьму твой боль», «Снежныя зімы», «Сэрца на далоні».
За больш чым 60-гадовы творчы шлях з-пад пяра пісьменніка выйшла каля 130 кніг
агульным накладам больш за 25 млн экзэмпляраў. Літаратурная творчасць пісьменніка
актыўна спалучалася з яго грамадска-палітычнай дзейнасцю. Ён з’яўляўся сакратаром
партыйнай арганізацыі Беларускага Саюза пісьменнікаў, галоўным рэдактарам Беларускай
савецкай энцыклапедыі, акадэмікам Міжнароднай славянскай акадэміі навук, адукацыі,
мастацтва і культуры, а таксама Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. З’яўляўся дэпутатам
некалькіх скліканняў Вярхоўнага Савета СССР і БССР.
Памёр Іван Пятровіч Шамякін 14 кастрычніка 2004 года.
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Творы Івана Шамякіна
Шамякін, І. П. Вазьму твой боль: раман / Іван Шамякін. – Мінск: Мастацкая
літаратура, 1982. – 342 с.
У аснове рамана «Вазьму твой боль» (1979) ляжыць надзвычай складанае
пытанне: ці ёсць апраўданне злу? Былы паліцай Шышковіч па мянушцы
Шышка вяртаецца ў сваю вёску, дзе ў час вайны пакінуў крывавыя сляды.
Мінула трыццаць пяць гадоў, але не можа забыць Іван Батрак, калгасны
механізатар, як Шышка распраўляўся з іхняй партызанскай сям'ёй.
Шамякін, І. П. Гандлярка і паэт; Шлюбная ноч: аповесці / Іван Шамякін. –
Мінск: Мастацкая літаратура, 1976. – 338 с.
Аповесць «Гандлярка і паэт» напісана на ваенным матэрыяле, але
праблемы, узнятыя ў творы, не страцілі актуальнасці і сёння. Ваенная тэма
набыла яшчэ болыпы драматызм у сувязі з тым, што ў цэнтр твора аўтар
паставіў праблему «жанчына і вайна». Тут ярка паказана, што здольнасць
чалавека да подзвігу не залежыць ад выхавання або ўмоў жыцця. Вырашальнае
значэнне маюць не знешнія фактары, а цэласць натуры і цвёрдасць характару.
У аповесці «Шлюбная ноч» рука майстра спалучыла дзве несупастаўляльныя, здавалася б,
тэмы - вайна і каханне.
Шамякін, І. П. Глыбокая плынь: раман / Іван Шамякін; прадмова А.
Марціновіча. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1996. – 286 с.
Раман «Глыбокая плынь» (1948) меў тыповыя адзнакі свайго часу:
партызанская тэматыка, шырокі часавы ахоп падзей (з пачатку вайны да
вызвалення Беларусі), шмат герояў, зварот да гераічнага боку вайны, паказ
подзвігу.

Шамякін, І. П. Зеніт: раман / Іван Шамякін. – Мінск: Юнацтва, 1987. – 511 с.
Сюжэт рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна ахоплівае
падзеі апошняга года вайны – ад пераможнага наступлення нашых войск на
Карэльскім фронце летам 1944 года да Дня Перамогі. У цэнтры твора –
маладыя салдаты зенітнага дывізіёна, іх клопаты, радасці, спадзяванні. Многія
старонкі рамана расказваюць пра каханне, верную дружбу.
Шамякін, І. П. Сэрца на далоні: раман / Іван Шамякін. – Мінск: : Выд. рэсп.
унітар. прадпрыемства "Маст. літ.", 2001. - 412, [2] с., 1 л. партр.. (Беларуская проза XX стагоддзя).
Раман «Сэрца на далони» прысвечаны жыцця і барацьбе беларускага народа
ў гады Вялікай Айчыннай вайны і паваенны час. У цэнтры рамана дзве сям'і:
хірурга Яраша і журналіста Шыковіча. З вялікай любоўю, пранікнёна аўтар
малюе іх патрыятызм, святасць дружбы і духоўны свет.

Шамякін, І. П. Трывожнае шчасце: пенталогія / Іван Шамякін; мастак А. В.
Александровіч. –Мінск: Аракул, 1995. – 608 с. – (Школьная бібліятэка).
Лёс яе герояў асацыіруецца з лёсам усяго пакалення, што прайшло праз
цяжкія выпрабаванні вайны, змагаючыся на франтах, у партызанскіх атрадах, у
цяжкіх пасляваенных умовах удзельнічала ў аднаўленні народнай гаспадаркі.
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8
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