
ВайныВайны свяшчэнныясвяшчэнныя
старонкістаронкі навечнанавечна ўў
памяціпамяці людскойлюдской

ВялікаяВялікая АйчыннаяАйчынная вайнавайна
ўў творахтворах беларускіхбеларускіх
пісьменнікаўпісьменнікаў



70 70 гадоўгадоў мінуламінула пасляпасля заканчэннязаканчэння ВялікайВялікай АйчыннайАйчыннай
вайнывайны..

70 70 гадоўгадоў вялікайвялікай ПерамогіПерамогі наднад фашызмамфашызмам..

УУвесьвесь гэтыгэты часчас беларускібеларускі
народнарод святасвята захоўваезахоўвае памяцьпамяць
герояўгерояў –– тыхтых, , хтохто аддаўаддаў сваёсваё
жыццёжыццё ўў барацьбебарацьбе заза свабодусвабоду іі
незалежнасцьнезалежнасць РадзімыРадзімы. . ПраПра
вайнувайну іі яеяе герояўгерояў напісанынапісаны
дзясяткідзясяткі тысячтысяч кнігкніг.. АўтарыАўтары кнігкніг, , 
прадстаўленыхпрадстаўленых нана выставевыставе, , якяк
класікікласікі беларускайбеларускай літаратурылітаратуры, , 
тактак іі сучаснікісучаснікі, , праўдзівапраўдзіва пішуцьпішуць
абаб вайневайне. . ЗЗ кожнымкожным радкомрадком
прачытанайпрачытанай кнігікнігі адкрываюццаадкрываюцца
новыяновыя старонкістаронкі гераічнагагераічнага
подзвігуподзвігу народанарода. . ЖывеЖыве памяцьпамяць
уу сэрцахсэрцах нашыхнашых нашчадкаўнашчадкаў!!! !!! ІІ
нязгаснаенязгаснае святлосвятло ПерамогіПерамогі
асвятляеасвятляе нашынашы душыдушы..



АлесьАлесь АдамовічАдамовіч,, ЯнкаЯнка БрыльБрыль,,
УладзімірУладзімір КалеснікКалеснік

««ЯЯ зз вогненнайвогненнай вёсківёскі……»»
АўтарыАўтары абаб’’ездзіліездзілі амальамаль усюусю

БеларусьБеларусь, , запісалізапісалі ўспаміныўспаміны
жывыхжывых сведаксведак карныхкарных аперацыйаперацый
фашыстаўфашыстаў.. ““ЯЯ зз вогненнайвогненнай
вёсківёскі…”…” —— дакументальнаядакументальная
трагедыятрагедыя, , кнігакніга--памяцьпамяць, , жывыжывы
голасголас людзейлюдзей, , штошто былібылі
спаленыспалены, , забітызабіты разамразам зз сямсям’’ёйёй, , 
разамразам саса сваёйсваёй вёскайвёскай, , іі якіяякія ——
выжылівыжылі. . ЯкЯк уу прадмовепрадмове напісалінапісалі
самісамі аўтарыаўтары, , уу кнігукнігу ўвайшліўвайшлі
ўспаміныўспаміны толькітолькі тыхтых, , якіяякія самісамі
перажыліперажылі жудасныжудасны лёслёс сваіхсваіх
аднавяскоўцаўаднавяскоўцаў. . 



СвятланаСвятлана АлексіевічАлексіевіч
АповесцьАповесць ““УУ вайнывайны нене

жаночаежаночае абліччааблічча…”…”, , напісанаянапісаная ўў
жанрыжанры такіхтакіх вядомыхвядомых твораўтвораў, , якяк ““ЯЯ
зз вогненнайвогненнай весківескі…”…”АА. . АдамовічаАдамовіча, , 
ЯЯ..БрыляБрыля, , УУ. . КалеснікаКалесніка іі
““БлакаднаяБлакадная кнігакніга”” АА. . АдамовічаАдамовіча іі ДД. . 
ГранінаГраніна –– гэтагэта амальамаль дзвесцедзвесце
споведзяўсповедзяў жанчынжанчын –– франтавічакфрантавічак, , 
падпольшчыцпадпольшчыц іі партызанакпартызанак. . МыМы
чуемчуем галасыгаласы жанчынжанчын, , якіяякія, , 
прайшоўшыпрайшоўшы ўсеўсе выпрабаваннівыпрабаванні
жорсткагажорсткага часучасу, , засталісязасталіся
жанчынаміжанчынамі..

ККніганіга СС. . АлексіевічАлексіевіч ““АпошніяАпошнія сведкісведкі”” ——
гэтагэта ўспаміныўспаміны прапра вайнувайну тыхтых, , камукаму ўў тойтой часчас былобыло
66--12 12 гадоўгадоў. . ПраПра вайнувайну гаворацьгавораць дзецідзеці, , ннее палітыкіпалітыкі, , 
нене салдатысалдаты іі нене гісторыкігісторыкі. . НіхтоНіхто іі ніколініколі большбольш нене
раскажараскажа намнам тактак дакладнадакладна іі пранікнёнапранікнёна прапра гэтагэта
якяк яныяны --—— апошніяапошнія сведкісведкі. . ВайнаВайна вачымавачыма дзіцяцідзіцяці
—— самаясамая страшнаястрашная..



ЯнкаЯнка БрыльБрыль
““ПтушкіПтушкі іі гнёздыгнёзды””

РаманРаман задуманызадуманы якяк
споведзьсповедзь аднойадной маладосцімаладосці зз
заходнебеларускайзаходнебеларускай вёсківёскі. . УУ
цэнтрыцэнтры ўвагіўвагі пісьменнікапісьменніка леслес АлесяАлеся
РуневічаРуневіча. . ГеройГерой уу пошукахпошуках
БацькаўшчыныБацькаўшчыны прайшоўпрайшоў празпраз
суроваесуровае змаганнезмаганне супрацьсупраць
заняволеннязаняволення радзімырадзімы
ПольшчаюПольшчаю, , празпраз фашысцкіфашысцкі
палонпалон, , празпраз партызанскаепартызанскае
змаганнезмаганне заза вызваленневызваленне свайгосвайго
народанарода адад ««карычневайкарычневай»» чумычумы. . 
МенавітаМенавіта празпраз успрыманнеуспрыманне
галоўнагагалоўнага героягероя перадаеццаперадаецца
суроваясуровая праўдапраўда тыхтых дзёндзён, , калікалі
чалавецтвачалавецтва вяловяло змаганнезмаганне
супрацьсупраць фашызмуфашызму..



ВасільВасіль БыкаўБыкаў
ВасільВасіль УладзіміраУладзіміраввічіч БыкаўБыкаў

нарадзіўсянарадзіўся 19 19 чэрвенячэрвеня 1924 1924 гг. . уу ввёсцыёсцы
БычкіБычкі УшацкагаУшацкага раёнараёна ўў сялянскайсялянскай
сямсям''іі. . СкончыўшыСкончыўшы школушколу, , паступіўпаступіў нана
скульпскульпттурнаеурнае аддзяленнеаддзяленне ВіцебскагаВіцебскага
мастацкагамастацкага вучылішчавучылішча.. УУ пачаткупачатку
ВялікайВялікай АйчыннайАйчыннай вайнывайны ўў складзескладзе
інжынернагаінжынернага батальёнабатальёна ўдзельнічаўўдзельнічаў уу
будаўніцтвебудаўніцтве абаронныхабаронных збудаванняўзбудаванняў. . 
СкончыўСкончыў СаратаўскаеСаратаўскае пяхотнаепяхотнае
вучылішчавучылішча іі зз 1943 1943 гг. . удзельнічаўудзельнічаў уу
баяхбаях нана 22--мм іі 33--мм УкраінскіхУкраінскіх франтахфрантах. . 
БыўБыў двойчыдвойчы параненыпаранены, , ляжаўляжаў уу
шпіталяхшпіталях..

УУ 1944 1944 гг. . бацькібацькі ВВ. . БыкаБыкавваа атрымаліатрымалі паведамленнепаведамленне, , штошто іхіх сынсын мужнамужна
загінуўзагінуў калякаля КіраваградаКіраваграда ((гэтагэта былобыло засведчаназасведчана нана абеліскуабеліску). ). АлеАле БыкаўБыкаў выжыўвыжыў іі
вваяваўаяваў далейдалей. . ПасляПасля дэмабілізацыідэмабілізацыі працаваўпрацаваў мастакоммастаком уу гродзенскіхгродзенскіх майстэрняхмайстэрнях, , 
уу рэдакцыірэдакцыі абласнойабласной газетыгазеты ««ГродзенскаяГродзенская праўдапраўда»». . ПазнейПазней быўбыў супрацоўнікамсупрацоўнікам іі
кансультантамкансультантам газетыгазеты ««ГродзенскаяГродзенская праўдапраўда»», , сакратаромсакратаром гродзенскагагродзенскага абласногаабласнога
аддзяленняаддзялення СаюзаСаюза пісьменнікаўпісьменнікаў БеларусіБеларусі. . УУ 1980 1980 гг. . прысвоенапрысвоена званнезванне ННароднагаароднага
пісьменнікапісьменніка БеларусіБеларусі. . ЗаЗа аповесцьаповесць ««ЗнакЗнак бядыбяды»» ўў 1986 1986 гг. . прысуджанапрысуджана ЛенінскаяЛенінская
прэміяпрэмія. . НародныНародны пісьменнікпісьменнік БеларусіБеларусі ВасільВасіль БыкаўБыкаў памёрпамёр 22 22 чэрвенячэрвеня 2003 2003 годагода..



ВайнаВайна наклаланаклала глыбокіглыбокі адбітакадбітак нана
творчасцьтворчасць ВВ. . БыкаваБыкава, , якіякі прыйшоўпрыйшоў уу літаратурулітаратуру
зз палымянымпалымяным жаданнемжаданнем расказацьрасказаць прапра яеяе жахіжахі
адад імяімя цэлагацэлага пакаленняпакалення, , адад імяімя тыхтых дзевяностадзевяноста
сямісямі працэнтаўпрацэнтаў сваіхсваіх равеснікаўравеснікаў, , якіяякія загінулізагінулі, , 
нене вярнулісявярнуліся зз крывавыхкрывавых палеткаўпалеткаў ваваййныны. . 
ГалоўнайГалоўнай тэмайтэмай твораўтвораў ВасіляВасіля БыкаваБыкава
зз''яўляеццаяўляецца франтавоефрантавое жыццёжыццё, , партызанскаяпартызанская іі
падпольнаяпадпольная барацьбабарацьба беларускагабеларускага народанарода
супрацьсупраць фашысцкіхфашысцкіх захопнікаўзахопнікаў. . 

ГэтайГэтай тэметэме прысвечаныпрысвечаны ««ЖураўліныЖураўліны
крыккрык»» (1960), (1960), ««ТрэцяяТрэцяя ракетаракета»» (1962), (1962), 
««АльпійскаяАльпійская баладабалада»» (1963), (1963), ««КруглянскіКруглянскі мостмост»»
(1968), (1968), ««СотнікаўСотнікаў»» (1970), (1970), ««АбеліскАбеліск»» (1971), (1971), 
««ДажыцьДажыць дада світаннясвітання»» (1973), (1973), ««ВоўчаяВоўчая зграязграя»»
(1974), (1974), ««ПайсціПайсці іі нене вярнуццавярнуцца»» (1978), (1978), ««ЗнакЗнак
бядыбяды»» (1982), (1982), ««КарКар''ерер»» (1986), (1986), ««СцюжаСцюжа»» (1991). (1991). 
СтаноўчыяСтаноўчыя героігероі гэтыхгэтых твораўтвораў уу жорсткіхжорсткіх умовахумовах
вайнывайны трапляюцьтрапляюць уу такіятакія сітуацыісітуацыі, , калікалі
неабходнанеабходна праявіцьпраявіць мужнасцьмужнасць, , непакорнасцьнепакорнасць. . 
ДляДля іхіх паняцціпаняцці чалавечайчалавечай сумленнасцісумленнасці, , 
справядлівасцісправядлівасці, , адказнасціадказнасці перадперад людзьмілюдзьмі
вышэйвышэй заза жыццёжыццё. . 



АповесцьАповесць ВВ. . БыкаваБыкава ““УУ
туманетумане”” прысвечанапрысвечана партызанампартызанам. . 
РазведчыкіРазведчыкі БураўБураў іі ВойцікВойцік павінныпавінны
абясшкодзіцьабясшкодзіць чалавекачалавека, , якіякі быццамбыццам
служыцьслужыць фашыстамфашыстам. . ПраПра цяжкіцяжкі паходпаход іі
рассказваеццарассказваецца ўў творытворы..

УУ аповесціаповесці ““ЗнакЗнак бядыбяды””
распавядаеццараспавядаецца прапра трагічнытрагічны леслес
жыхароўжыхароў хутарахутара ЯхімоўшчыныЯхімоўшчыны ––
СцепанідыСцепаніды іі ПетракаПетрака БагацькаўБагацькаў. . УУ
жыццціжыццці гэтыхгэтых людзейлюдзей адлюстраваныадлюстраваны
тыятыя нягодынягоды, , якіяякія выпалівыпалі нана долюдолю
беларускагабеларускага народанарода, , ягояго барацьбабарацьба зз
фашысцкіміфашысцкімі акупантаміакупантамі ўў часчас ВялікайВялікай
АйчыннайАйчыннай вайнывайны..

УУ раманерамане ””КарКар’’ерер”” галоўныгалоўны
геройгерой творатвора, , камандзіркамандзір ЧырвонайЧырвонай АрмііАрміі
АгееўАгееў папа воліволі франтавогафрантавога лесулесу
апынаеццаапынаецца ўў невялікімневялікім мястэчкумястэчку нана
поўдніпоўдні БеларусіБеларусі. . ЦяжкаЦяжка параненыпаранены, , ёнён
змушанызмушаны пайсціпайсці ўў падполлепадполле, , кабкаб зноўзноў
змагаццазмагацца зз фашыстаміфашыстамі..



МіхасьМіхась ЛынькоўЛынькоў
““ВекапомныяВекапомныя днідні””

УсенароднуюУсенародную партыпарты--
занскуюзанскую барацьбубарацьбу паказваепаказвае ММ. . 
ЛынькоўЛынькоў уу раманерамане--эпапеіэпапеі
««ВекапомныяВекапомныя днідні»» (1948(1948——
1958). 1958). ГэтаГэта самысамы маштабнымаштабны ўў
беларускайбеларускай літаратурылітаратуры твортвор абаб
партызанскайпартызанскай вайневайне нана
тэрыторыітэрыторыі БеларусіБеларусі. . ПісьменнікПісьменнік
стварыўстварыў эпічныяэпічныя вобразывобразы
радавыхрадавых байцоўбайцоў іі кіраўнікоўкіраўнікоў
партызанскагапартызанскага рухуруху іі падполляпадполля. . 
РазамРазам узятыяузятыя, , героігероі раманарамана
ствараюцьствараюць калектыўныкалектыўны вобразвобраз
народанарода--змагаразмагара, , якіякі нене злазла--
маўсямаўся, , нене стаўстаў нана каленікалені перадперад
ворагамворагам..



АндрэйАндрэй МакаёнакМакаёнак
““ТрыбуналТрыбунал””

УУ трагікамедыітрагікамедыі ““ТрыбуналТрыбунал”” драматургдраматург
зрабіўзрабіў спробуспробу глянуцьглянуць нана падзеіпадзеі вайнывайны празпраз
прызмупрызму камедыйнагакамедыйнага жанружанру. . ГалоўныГалоўны геройгерой
ЦярэшкаЦярэшка раптоўнараптоўна вырашыўвырашыў стацьстаць самазванымсамазваным
падпольшчыкампадпольшчыкам,, добраахвотнадобраахвотна пайшоўпайшоў нана
службуслужбу старастамстарастам дада немцаўнемцаў, , чымчым выклікаўвыклікаў
вострывостры недавернедавер дада сябесябе сямсям’’іі, , якаяякая наладзіланаладзіла
сямейнысямейны трыбуналтрыбунал. . ГэтыГэты канфліктканфлікт прывеўпрывеў дада
трагедыітрагедыі..



ІванІван МележМележ
““МінскіМінскі напрамакнапрамак””

УУ раманраманее ««МінскіМінскі напрамакнапрамак»»
паказапаказанана вызваленневызваленне БеларусіБеларусі
воінамівоінамі ЧырвонайЧырвонай АрмііАрміі іі партызанаміпартызанамі
ўў красавікукрасавіку —— ліпеніліпені 19441944 годагода. . 
РаманРаман вызначаеццавызначаецца шырынёйшырынёй ахопуахопу
падзейпадзей, , багаццембагаццем жыццёвагажыццёвага
матэрыялуматэрыялу, , шматпланавасцюшматпланавасцю іі
панарамнасцюпанарамнасцю, , вялікайвялікай колькасцюколькасцю
персанажаўперсанажаў, , прасякнутыпрасякнуты адчуваннемадчуваннем
велічывелічы іі маштабнасцімаштабнасці дасягнутайдасягнутай
перамогіперамогі. . УУ творытворы папа--мастацкумастацку
праўдзівапраўдзіва, , пераканаўчапераканаўча выведзенывыведзены
вобразвобраз камандуючагакамандуючага 33--мм БеларускімБеларускім
фронтамфронтам генералагенерала армііарміі ІванаІвана
ДанілавічаДанілавіча ЧарняхоўскагаЧарняхоўскага. . ЁнЁн
паказаныпаказаны якяк выдатнывыдатны палкаводзецпалкаводзец, , 
чулычулы чалавекчалавек, , добрыдобры семсем’’янінянін. . 



ІванІван НавуменкаНавуменка

ВаеннаяВаенная ттрылогрылогііяя
ІІ..НавуменкіНавуменкі складаеццаскладаецца зз
раманраманаўаў: ": "СаснаСасна прыпры дарозедарозе””, , 
""ВецерВецер уу соснахсоснах”” іі ""СоракСорак трэцітрэці””. . 
УУ трылогіітрылогіі праўдзівапраўдзіва паказанпаказанаа
барацьбабарацьба партызанпартызан іі
падпольшчыкаўпадпольшчыкаў нана палескайпалескай
зямлізямлі супрацьсупраць фашысцкіхфашысцкіх
захопнікаўзахопнікаў. . ГероіГероі творатвора ––
хлопцыхлопцы іі дзяўчатыдзяўчаты, , нана долюдолю якіхякіх
выпалівыпалі цяжкіяцяжкія выпрабаваннівыпрабаванні. . 

ЗастаўшысяЗастаўшыся падпад
акупацыяйакупацыяй, , МіцяМіця ПтахПтах іі ягояго
сябрысябры ствараюцьствараюць падпольнуюпадпольную
групугрупу безбез якогаякога--небудзьнебудзь
кіраўніцтвакіраўніцтва зверхузверху, , адчуваючыадчуваючы
сваюсваю асабістуюасабістую адказнасцьадказнасць заза
будучаебудучае, , заза лёслёс роднайроднай зямлізямлі..



ІванІван ПташнікаўПташнікаў
АповесцьАповесць ““НайдорфНайдорф”” расказваерасказвае абаб

апошняйапошняй блакадзеблакадзе карнікаўкарнікаў уу аднымадным зз
партызанскіхпартызанскіх раёнаўраёнаў БеларусіБеларусі іі абаб першыхпершых
пасляваенныхпасляваенных дняхднях, , калікалі ўў спаленыяспаленыя весківескі
вярталісявярталіся людзілюдзі. . НайдорфНайдорф —— названазва іі
беларускайбеларускай, , іі нямецкайнямецкай вёсківёскі. . ГэтаГэта сімвалсімвал
таготаго новагановага жыццяжыцця, , якоеякое павіннапавінна наступіцьнаступіць
пасляпасля вайнывайны..

АповесцьАповесць ““ТартакТартак”” абаб трагічнымтрагічным
лёселёсе беларускайбеларускай весківескі ДальвыДальвы, , якуюякую разамразам
зз жыхараміжыхарамі спаліліспалілі фашыстыфашысты ўў часчас ВялікайВялікай
АйчыннайАйчыннай вайнывайны..



ЛявонційЛявонцій РакоўскіРакоўскі
““КанстанцінКанстанцін ЗаслонаўЗаслонаў””

АповесцьАповесць ЛЛ. . РакоўскагаРакоўскага
распавядаераспавядае прапра выдатнагавыдатнага сынасына
БеларусіБеларусі КанстанцінаКанстанціна ЗаслонаваЗаслонава, , 
прапра гераічныхгераічных беларускіхбеларускіх
партызанпартызан..



АлесьАлесь СавіцкіСавіцкі
ТрылогіяТрылогія складаеццаскладаецца зз раманаўраманаў ««ВерайВерай іі праўдайпраўдай»»,,

««ЛітасціЛітасці нене чакайчакай»», , ««ПамерціПамерці заўсёдызаўсёды паспеешпаспееш»». . ГэтаГэта
маштабнаемаштабнае мастацкаемастацкае палатнопалатно прапра сямсям’’юю рабочагарабочага--
палачанінапалачаніна ЕлісеяЕлісея КрупніКрупні, , якаяякая прайшлапрайшла празпраз ваенныяваенныя
выпрабаваннівыпрабаванні..



БарысБарыс СачанкаСачанка
УУ раманерамане ""ЧужоеЧужое небанеба" " 

ББ..СачанкаСачанка імкнуўсяімкнуўся паглыбіцьпаглыбіць
праўдупраўду прапра вайнувайну. . ЁнЁн расказаўрасказаў прапра
лёслёс людзейлюдзей уу выгнаннівыгнанні, , стварыўстварыў
дакладнуюдакладную іі драматычнуюдраматычную карцінукарціну
чалавечагачалавечага існаванняіснавання падпад чужымчужым
небамнебам. . 

РаманРаман--трылогіятрылогія ""ВялікіВялікі
ЛесЛес" " ахопліваеахоплівае складаныскладаны перыядперыяд
жыццяжыцця жыхароўжыхароў вёсківёскі ВялікіВялікі ЛесЛес. . 
ТворТвор гэтыгэты глыбокіглыбокі іі арыгінальныарыгінальны. . 
ПісьменнікПісьменнік стварыўстварыў уу імім цэлуюцэлую
галерэюгалерэю цікавыхцікавых персанажаўперсанажаў, , якяк
станоўчыхстаноўчых, , тактак іі адмоўныхадмоўных..



КузьмаКузьма ЧорныЧорны
ЛепшайЛепшай прозайпрозай уу беларускайбеларускай

літаратурылітаратуры падпад часчас вайнывайны былібылі
раманыраманы КузьмыКузьмы ЧорнагаЧорнага ““ПошукіПошукі
будучынібудучыні””, , ““ВялікіВялікі дзеньдзень””, , ““МлечныМлечны
шляхшлях””. . УУ іхіх паэтызуеццапаэтызуецца беларусбеларус--
змагарзмагар іі працаўнікпрацаўнік, , якіякі ўпрыгожваеўпрыгожвае
садамісадамі зямлюзямлю, , умееумее быцьбыць смелымсмелым уу
баяхбаях, , вернымверным уу дружбедружбе іі ўў каханнікаханні. . 
ГэтыяГэтыя творытворы абаб вялікайвялікай любвілюбві
кожнагакожнага нашаганашага чалавекачалавека дада роднайроднай
зямлізямлі, , абаб тымтым, , якяк савецкісавецкі народнарод
выявіўвыявіў лепшыялепшыя якасціякасці сваёйсваёй душыдушы ўў
гадыгады ВялікайВялікай АйчыннайАйчыннай вайнывайны..



ІванІван ЧыгрынаўЧыгрынаў
““ПлачПлач перапёлкіперапёлкі””

РаманРаман ""ПлачПлач перапера--
пёлкіпёлкі”” –– першыпершы твортвор зз
цыклацыкла раманаўраманаў абаб
ВялікайВялікай АйчыннайАйчыннай вайневайне
ІІ. . ЧыгрынаваЧыгрынава. . УУ імім аўтараўтар
усхваляванаусхвалявана апавядаеапавядае
прапра больболь іі пакутыпакуты, , якіяякія
нясенясе людзямлюдзям вайнавайна, , прапра
волюволю іі мужнасцьмужнасць, , 
праяўленуюпраяўленую людзьмілюдзьмі нана
вайневайне..



ІванІван ШамякінШамякін

РаманРаман ””ГлыбокаяГлыбокая плыньплынь”” -- гэтагэта
праўдзіваепраўдзівае адлюстраваннеадлюстраванне
жыццёвыхжыццёвых праблемпраблем, , якіяякія ўзнікаліўзнікалі
перадперад людзьмілюдзьмі, , штошто заставалісязаставаліся
нана акупіраванайакупіраванай тэрыторыітэрыторыі іі вялівялі
партызанскуюпартызанскую барацьбубарацьбу зз
ворагамворагам..

УУ раманерамане ““ВазьмуВазьму твойтвой больболь”” уу
цэнтрыцэнтры аўтарскайаўтарскай увагіувагі расказрасказ прапра лёслёс таготаго
пакаленняпакалення беларусаўбеларусаў, , якоеякое ўў часчас вайнывайны
былобыло дзецьмідзецьмі. . АлеАле яшчэяшчэ доўгадоўга ваеннаяваенная
трагедыятрагедыя адгукаеццаадгукаецца ўў жыцціжыцці людзейлюдзей іі
нярэдканярэдка ломіцьломіць іхіх шчасцешчасце..



ІшлаІшла вайнавайна народнаянародная

УУ зборнікзборнік увайшліувайшлі
апавяданніапавяданні беларускіхбеларускіх пісьменпісьмен--
нікаўнікаў розныхрозных пакаленняўпакаленняў. . 
ПраўдзіваПраўдзіва іі шчырашчыра туттут паказаныпаказаны
гераічнаягераічная барацьбабарацьба савецкіхсавецкіх
воінаўвоінаў, , масавымасавы партызанскіпартызанскі рухрух, , 
мужнасцьмужнасць іі стойкасцьстойкасць мірнагамірнага
насельніцтванасельніцтва, , тытанічнытытанічны подзвігподзвіг
савецкіхсавецкіх людзейлюдзей уу вялікімвялікім
усенароднымусенародным змаганнізмаганні супрацьсупраць
фашызмуфашызму..



ПамяцьПамяць сэрцасэрца
ЛітаратурныЛітаратурны зборнікзборнік

““ПамяцьПамяць сэрцасэрца”” –– калектыўнаякалектыўная
працапраца беларускіхбеларускіх іі расійскіхрасійскіх
пісьменнікаўпісьменнікаў. . КнігаКніга прысвпрысвяя--
чаеццачаецца падзеямпадзеям ВялікайВялікай
АйчаннайАйчаннай вайнывайны, , гераічнамугераічнаму
подзвігуподзвігу беларускагабеларускага іі рускіхрускіх
народаўнародаў. . УУ зборнікузборніку змешчанызмешчаны
творытворы пісьменнікаўпісьменнікаў старэйшагастарэйшага
пакаленняпакалення –– удзельнікаўудзельнікаў вайнывайны, , 
пасляваеннагапасляваеннага пакаленняпакалення іі
маладыхмаладых празаікаўпразаікаў. . АўтарыАўтары
расказваюцьрасказваюць абаб падзеяхпадзеях вайнывайны, , 
абаб лёсахлёсах сваіхсваіх бацькоўбацькоў іі
дзядоўдзядоў..



КабКаб ннііколіколі, , кабкаб ніколініколі
НеНе спазналіспазналі мымы ваеннайваеннай долідолі, , 
ХайХай гарацьгараць, , якяк зоркізоркі ўў вышынівышыні, , 
ПерамогіПерамогі вечныявечныя агніагні. . 

АА. . ГрачанікаўГрачанікаў
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