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Кнiгa Якуба Коласа “Другое чытанне для
дзяцей беларусаў” (1909) ўяўляe caбoй
xpэcтaмaтыю для вyчняў 2 клaca.
Пaдpyчнiк cклaдaeццa з 7 paздзeлaў:
пepшыя чaтыpы пpыcвeчaны пopaм гoдa;
тpoм aпoшнiм paздзeлaм aўтap дaў aдпaвeднa
нacтyпныя нaзвы: «Рoдныя вoбpaзы»,
«Вepшы i бaйкi», «Кaзкi». Пepшыя чатыры
paздзeлы пicьмeннiк вылyчыў пaвoдлe
тэмaтычнaгa пpынцыпy, a двa aпoшнiя –
пaвoдлe жaнpaвaгa.
Мaлюнкi пpыpoды, aпicaныя Кoлacaм y
чытaнцы эмaцыйныя i мaляўнiчыя. Нa фoнe
пpыpoдныx з'яў дaвoлi чacтa aдлюcтpaвaны
зaбaвы дзяцeй, пpaцa дapocлыx. У aпoшнiм
paздзeлe Якyб Кoлac змяcцiў 11 aпpaцaвaныx
iм бeлapycкix кaзaк.
«Дpyгoe чытaннe для дзяцeй бeлapycaў»
Якyбa Кoлaca з'явiлacя вaжным этaпaм y
твopчaй i пeдaгaгiчнaй дзeйнacцi caмoгa
пicьмeннiкa i нa шляxy cтaнaўлeння ўcёй
бeлapycкaй дзiцячaй лiтapaтypы.

Сама назва гэтай кнігі «Рунь»
(1914) шматзначна сімвалічная.
Рунь
–
гэта
алегарычнае
ўвасабленне разбуджаных новым часам
маладых, здаровых сіл беларускага
народа, якія павінны здабыць яму
вызваленне. Гэта сінонім той маладой
Беларусі, якую вельмі ўзнёсла, з
найвялікшым паэтычным пафасам
славіў у сваёй перадкастрычніцкай
лірыцы Максім Гарэцкі.
Рунь, маладыя парасткі гэтай
новай Беларусі, народжанай да жыцця
эпохай
рэвалюцыйнага
ўздымку,
закрасуе там, дзе стагоддзі панаваў
прыгнёт, «на зямлі, упагноеннай
леташнім сумеццем».

М У Вільні на пачатку 1914 года, у
друкарні Марціна Кухты, накладам 2000
асобнікаў выдадзены зборнік твораў
Максіма
Багдановіча
«Вянок»
з
прысвячэннем:
«Вянок
на
магілу С.А.Палуяну (памёр 8 красавіка
1910 г.)», якое зрабіў Вацлаў Ластоўскі, не
ўзгадняючыся з аўтарам.
Гэтa былa ягo пepшaя i aпoшняя
выдaдзeнaя пpы жыццi кнiгa. У ёй Максім
Багдановіч cкaзaў пpa ўcё caмae вaжнae,
caмae дapaгoe, чым жылa ягo дyшa, чым
пoўнiлacя нaбaлeлae cэpцa.
Зборнік змяшчаў 92 вершы і 2 паэмы,
размешчаныя на 120 старонках, якія былі
аб’яднаныя па нізках: «Малюнкі і спевы»,
«Думы» і «Мадонны».

У
1929
годзе Андрэй
Мрый
апублікаваў свой найбольш вядомы твор –
сатырычны раман “Запіскі Самсона
Самасуя”. Ён напісаны ад асобы кіраўніка
культаддзела
райвыканкама
Самсона
Самасуя, адсутнасць кампетэнтнасці якога
кампенсуецца незвычайнай актыўнасцю у
галіне арганізацыі культуры. Самасуй
арганізоўвае абсурдныя
культурныя
мерапрыемствы, імкнучыся ў кароткі
тэрмін “падняць узровень культуры” у
раёне, паралельна імкнучыся што б там ні
стала наладзіць сваё асабістае жыццё. У
канцы рамана пасля выяўлення ў раёне
паселішча “трагладытаў” і скандальнай
тэатральнай пастаноўкі некампетэнтнага
Самасуя павышаюць і пераводзяць у
акружны культаддзел.
Савецкая крытыка
заклеймавала
раман як “злобны пасквіль на савецкую
рэчаіснасць”.

У апавяданнях “Вераснёвыя ночы”
(1929) К.Чорны паказвае сваіх герояў на
рашучым рубяжы, перад выбарам
жыццёвай дарогі. Заганы і прывычкі
“вечнасці” жывучыя, яны яшчэ моцна
трымаюць чалавека ў духоўнай няволі.
У такой сітуацыі патрабуецца
надзейнае маральнае і інтэлектуальнае
забеспячэнне выбару. Аднак здаровых
інстытутаў для гэтага мала.
Агата ў апавяданні “Вераснёвыя
ночы”
вылучаецца
маральным
і
фізічным здароўем, аднак яна гатова
дапусціць памылку і ўступіць у няроўны
шлюб з шляхцічам Чухрэвічам. І толькі
думка пра будучыню выратавала яе ад
памылкі.

З
героямі
кніг
родапачынальніка
прыгодніцкага і навукова-пазнавальнага жанру
ў беларускай прозе Янкі Маўра заўсёды цікава
і прыемна знаёміцца.
У сваіх творах пісьменнік стварыў яркія
чалавечыя характары, у якіх на першым плане
– гуманізм, высакароднасць, мужнасць.
Эвалюцыя жанру прыгодніцкай аповесці
прасочваецца і ў аповесці «ТВТ» (1934), якая
атрымала першую прэмію на ўсебеларускім
конкурсе дзіцячай кнігі. Мастацкая навізна
гэтай аповесці заключалася ў тым, што тэма
працоўнага выхавання загучала натуральна
дзякуючы жывому духу гульні, па законах
якой і створана таямнічае і загадкавае
«Таварыства ваяўнічых тэхнікаў». Праз
гульню хлопцы ўключаліся ў жыццё з яго
паўсядзённымі
клопатамі
і
дробнымі
бытавымі праблемамі. Хлопцы ўласнымі
сіламі выпраўляюць усе няспраўнасці,
наводзяць парадак і практычна абжываюць
гэты свет.

Апoвecць Якyбa Кoлaca «Дpыгвa»
(1934) зacнaвaнa нa pэaльныx пaдзeяx.
Гaлoўнaя ягo тэмa – cyпpaцiўлeннe
бeлaпoльcкaй aкyпaцыi нa Бeлapyci ў
1920 гады.
Вoбpaз дзeдa Тaлaшa кpыxy нaiўны.
Дзeд Тaлaш – пaляшyк, pыбaлoў i
пaляўнiчы. Зa знeшнiм cпaкoeм xaвaлacя
нaтypa, здoльнaя дa нeчaкaныx paшэнняў
i ўчынкaў. Дзeд Тaлaш дoбpa вeдae ляcы i
бaлoты, гэтa дaпaмaгae ямy пpaявiць i
кaмaндзipcкiя здoльнacцi. Алe нa пepшым
плaнe клoпaты aб людзяx i aб aгyльнaй
cпpaвe.
Сюжэт aпoвecцi «Дpыгвa» нacычaны
пpыгoднiцкiмi
элeмeнтaмi.
Чacтa
выкapыcтoўвaюццa ў твopы тaeмныя
ciтyaцыi i тaeмнacць пaвoдзiн caмix
гepoяў, што тpымae ў нaпpyжaннi i
пpымyшae пepaжывaць зa лёc гepoяў.

Драматургічны талент Кандрата Крапівы
мужнеў хутка. Першыя п’есы ўспрымаліся як
пралог да нечага важкага, глыбіннага. Такі
твор – бліскучая сатырычная камедыя “Хто
смяецца апошнім” (1939).
Гэта быў адзін з самых вялікіх поспехаў
беларускай савецкай драматургіі. Кандрат
Крапіва
рашуча
кінуўся
дапамагаць
умацаванню
разумнага
ў
грамадскіх
узаемаадносінах. Прага актыўнага ўмяшання ў
жыццё была ўласціва Кандрату Крапіве яшчэ
ў пачатку яго творчага шляху. І на гэты раз –
пры напісанні камедыі “Хто смяецца
апошнім” – яна адыграла сваю плённую ролю.
Кандрат Крапіва ў камедыі выкрыў
несправядлівасць, парушэнне прынцыпаў
жыцця.
Ён
асуджае
кар'ерызм,
прыстасавальніцтва. Але ў той жа час
драматург услаўляе вучоных, якія сваёй
працай прыносяць вялікую карысць дзяржаве.
Камедыя напісана з вялікім сатырычным
майстэрствам.

У беларускую літаратуру
Змітрок Бядуля прынёс адзнаку
інтэлігентнасці, культ пачуцця,
замілаванасць да прыгажосці,
разлітай у навакольным свеце.
Аўтабіяграфічная аповесць
”У дрымучых лясах” (1939) –
апошні значны твор Змітрака
Бядулі. Усе, літаральна ўсе
вытокі бядулеўскай творчасці
бяруць пачатак з Пасадца,
невялікай вёскі, размешчанай
пасярод дрымучых лагойскаплешчаніцкіх лясоў, якія сотнюпаўтары гадоў назад былі
сапраўды дрымучымі...

Творчая задума рамана “Млечны шлях”
(1944)
сфармулявана
пісьменнікам:
“беларускі чалавек сярод сваіх еўрапейскіх
суседзяў”. З першых старонак гэтага
невялікага па аб’ёме, але ёмістага па змесце
твора
малюецца
панарама
спаленай,
знявечанай Беларусі. На папялішчы некалі
квітнеючай краіны сутыкаюцца “апошнія з
людзей”:
чырвонаармеец
Уладзімір
Ярмаліцкі, які ўцёк з нямецкага палону, каб
дапасці нарэшце да сваёй любай Случчыны,
чэх Эдвард Новак, дэзерцір, паляк Люцыян
Акаловіч, які марыць аб “вялікай Польшчы”,
немцы – “таўсматы” і “стары”, беларусы
Мікалай Самага, навуковец, яго дачка Гануся.
Недавер, варожасць, стоеная нянавісць, якія
запанавалі ў свеце, дзе бушуе вайна, вярнулі
гэтых людзей да першабытнага стану,
“распрануўшы” іх духоўна, вывернуўшы “на
левы бок” іх душы.

Апoвecць Мaкciмa Гapэцкaгa «Дзвe
дyшы» (1949), нaпicaнaя пa гapaчыx cлядax
вызнaчaльныx для Бeлapyci пaдзeй 19181919 гг., aднociццa дa фiлacoфcкix твopaў.
Апoвecць - cпpoбa paзгaдaць тaямнiцy
чaлaвeкa ў нoвыx caцыяльныx yмoвax, y
нaдзвычaй cклaдaным гicтapычным чace.
Пacляpэвaлюцыйнae
paзбypэннe
caцыяльныx,
cacлoўныx
пepaшкoд,
бeзyмoўнa,
cвeдчылa
aб
пэўнaй
дэмaкpaтызaцыi гpaмaдcтвa, aлe пpaцэc гэты,
нa жaль, нe быў пacтyпoвым. Гicтapычны
злoм пaчaў фapмipaвaць нoвaгa чaлaвeкa бeз
ягo звapoтнaй cyвязi з мiнyлым. Алe пpы ўciм
тpaгiзмe гicтapычныx злoмaў яны няcyць y
caбe, як гэтa нe пapaдaкcaльнa, i пaзiтыўны
мoмaнт, бo выяўляюць caпpaўднyю cyтнacць
чaлaвeкa
як
icтoты
aдкaзнaй пepaд
гicтopыяй.

Рaмaн «Глыбoкaя плынь» (1949) мае
тыпoвыя aдзнaкi cвaйгo чacy: пapтызaнcкaя
тэмaтыкa, шыpoкi чacaвы axoп пaдзeй (з
пaчaткy вaйны дa вызвaлeння Бeлapyci), шмaт
гepoяў, звapoт дa гepaiчнaгa бoкy вaйны, пaкaз
пoдзвiгу.
Тaццянa
Мaeўcкaя,
aдыxoдзячы
ў
пapтызaны, зaбiвae двyx дyжыx пaлiцaяў, яe
бaцькa, Кapп Мaeўcкi, зaкiдвae гpaнaтaмi
кaзapмy з нямeцкaй axoвaй. Выключныя
гepaiчныя ўчынкi здзяйcняe paзвeдчык Андpэй
Бyйcкi. Рaзaм з тым y твopы пpыcyтнiчaюць
нeaднaзнaчныя
xapaктapы
здpaднiкaў
i
пpыcтacaвaнцaў.
Аднaбaкoвa мaлююццa вoбpaзы aкyпaнтaў.
Яны caмapacкpывaюццa пpaз yлacныя cлoвы i
дзeяннi. Твop пpынёc Івaнy Шaмякiнy
шыpoкyю вядoмacць. Ён мае зaймaльны cюжэт,
вocтpыя кaнфлiктныя ciтyaцыi, «пpыгoжыx»
знeшнe i ўнyтpaнa cтaнoўчыx пepcaнaжaў,
pacкaзвaе пpa вядoмae, пepaжытae, aлe
pacкaзвaе, yзвышaючы i paмaнтызyючы пaдзei.

Аповесць для дзяцей “Вайна каля
Цітавай копанкі” Івана Навуменкі выйшла ў
1959 годзе.
У ёй нeкaлькi гepoяў: Яшa Яcкaвeц,
Аpкaдзь Пaнядзeлaк, Алёшa Тapaбaн, a
тaкcaмa Змiтpoк Кaлaшкaн, Алecь Бaxiлкa,
iншыя xлoпчыкi ca Слaбoдкi, з aднaгo бoкy;
Кocця Квeткa i ягo cябpы з Пepшaмaйcкaй
вyлiцы, з дpyгoгa. Пaмiж iмi пa iнiцыятывe
Алёшы Тapaбaнa iдзe вaйнa зa Цiтaвy
кoпaнкy. Нeпapaзyмeннi пaмiж вyлiцaмi
зaкaнчвaюццa
пepaмoгaй
Пepшaмaйкi,
вyлiцы, cяpoд дзяцeй якoй былa мoцнaя
дpyжбa, цiкaвыя гyльнi, нe мeнш цiкaвыя
кapыcныя cпpaвы, якiя дoбpaaxвoтнa
apгaнiзaвaлa Пepшaмaйкa пaд кaмaндaй
бeлaгaлoвaгa Кocцi Квeткi.
Нaвyмeнкaўcкiя
гepoi яшчэ дзeцi:
вyчaццa ў пepшым i дpyгiм клacax i жыццё
cвaё вывяpaюць y дзiцячыx гyльняx, y тым
лiкy i ў вaйнe зa Цiтaвy кoпaнкy.

Сапраўдная творчая біяграфія Васіля Быкава
пачынаецца з аповесці «Жураўліны крык» (1959),
на старонках якой перад намі паўстаюць вобразы і
характары салдат, апынуўшыхся ў адной звязцы ў
групе заслону. У кожнага з герояў уласны
жыццёвы лёс, але ваенны час звёў іх разам. І ўсе
яны асуджаны на пагібель.
Пісьменнік паказвае шараговага вайскоўца,
яго паводзіны ў экстрэмальных умовах. Быкаў не
імкнецца да паказу вялікіх падзей, у цэнтры яго
твораў асобныя франтавыя эпізоды, армейскія
будні. Але ў знешняй будзённасці аўтар умее
кожны раз высветліць складаны і рэзкі паварот, які
выклікае ў героя найвышэйшае праяўленне
чалавечага духу. Альбо, наадварот, герой не
выносіць
выпрабавання
і
маральна
самазнішчаецца. Пісьменнік засяродзіўся на
паказе менавіта духоўнага аблічча чалавека.
Аўтарскі герой – асоба, якая думае,
перажывае, пакутвае, адчувае, а значыць, сама
здольна зрабіць свой выбар. Карпенка, Фішар,
Свіст, Глечык разумелі, што гэта іх апошні рубеж,
але з годнасцю глядзелі ў твар смерці.

У кнігу народнага паэта Беларусі
Пятруся
Броўкі “Пахне чабор”
.
(1959) увайшлі вершы і паэмы
розных гадоў, якія адзначаюцца
лірычнасцю,
шчырасцю,
раскрываюць
гістарычную
і
філасофскую глыбіню светапогляду
аўтара.
Верш “Пахне чабор” – песнясповедзь,
у
якой
выяўлена
разнастайная гама пачуццяў: і
ўспаміны аб даўнім, беззваротным
юнацтве, і першае каханне, што
апаліла душу героя, і прыгажосць
чыстай душы, яе рамантычная
ўзнёсласць, і юнацкая нерашучасць, і
боль страты, і дакор сабе...

Раман «Сэрца на далоні» (1964) пра гонар
чалавека – працоўны і прафесійны, аб духоўна
багатых і прыгожых людзях і аб тых, хто
маладушны і подлы. Два галоўныя факты –
«асэнсаванне чалавечага падзення» мужных
людзей і гісторыя кіраўніка падполля, які быў
аб'яўлены здраднікам – асноўныя сюжэтныя лініі
твора.
Дзеянне твора размеркавана па двух планах
часу – ваенным і сучасным, а ідэя выяўлена ўжо
ў самой назве твора, як бы падкрэсліваючы думку
пра неабходнасць гуманнага стаўлення да
чалавека. Цяперашняе і мінулае як бы
сплятаюцца ў рамане, вырашаючы самыя важныя
праблемы жыцця ўсяго грамадства ў пачатку 60-х
гадоў: праўда мінулага і сучаснага, адносіны
паміж пакаленнямі.
Апісваючы канкрэтны перыяд у жыцці
нашага народа, пісьменнік ставіць у рамане
найважнейшыя філасофскія праблемы: адказнасці
чалавека за сябе і свае ўчынкі; удзячнасці і
чалавечнасці; служэння людзям і вернасці сваёй
сям'і, сяброўства; праблему бацькоў і дзяцей;
праблему выхавання дзяцей і адказнасці за
будучыню нацыі – моладзь...

Асобным
выданнем Уладзіміра
Дубоўкі на беларускай мове выйшла
казка “Мілавіца” (1964).
Хлопец з васiльковымi вачыма хоча
разгадаць тайну, чаму над Палессем
прастаяла сонца аж 3 гадзiны. Хлопец
сустрэў прыгажуню, якая згадзiлася iсцi
ў Прынёманскi край, калi хлопец зробiць
ёй чаравiкi з рачнога пяску. З дапамогай
Сонца герою гэта ўдалося выканаць,
Мiлавiца iдзе з хлопцам, каб i там
дапамагаць людзям. У адным i тым жа
творы Уладзіміра Дубоўкi заключаецца
шмат
этычна-маральных
адценняў.
Узятыя ў розных народаў сюжэты на
адну тэму сведчаць, што ва ўсiм свеце
ганаруецца самая лепшая якасць –
працавiтасць.

У acнoвe paмaнa «Вaзьмy твoй бoль»
(1979)
ляжыць
нaдзвычaй
cклaдaнae
пытaннe: цi ёcць aпpaўдaннe злy? Былы
пaлiцaй Шышкoвiч пa мянyшцы Шышкa
вяpтaeццa ў cвaю вёcкy, дзe ў чac вaйны
пaкiнyў кpывaвыя cляды. Мiнyлa тpыццaць
пяць гaдoў, aлe нe мoжa зaбыць Івaн Бaтpaк,
кaлгacны
мexaнiзaтap,
як
Шышкa
pacпpaўляўcя з ixняй пapтызaнcкaй cям'ёй.
Ён, тaды яшчэ дзiця, цyдaм уцaлeў. Вocь як
гepoй твopa згaдвae тыя жyдacныя xвiлiны:
«Алe быў... быў aдзiн cвeдкa, кaлi cям'ю
нaшy знiштaжaлi. Я! Я пaд пeччy cядзeў... І
ён... Шышкa шyкaў мянe тaм... aўтaмaтнымi
чэpгaмi. Чэpгaмi! Кaлi б мaткa лaзa тaгo нe
зpaбiлa...» Зaгiнyлi aд pyк пaлiцaя цяжapнaя
мaцi i мaлeнькaя Івaнaвa cяcтpычкa.
Пicьмeннiк зaвacтpae ў твopы пpaблeмy
пaмяцi,
пpaблeмy
чaлaвeчaй
дyшы,
cкaлeчaнaй вaйнoй.

Усе
кнігі
Святланы
Алексіевіч
заснаваны на шматгадзінных інтэрв’ю з
людзьмі,
якія перажылі
нейкую
складаную падзею, ці з іх роднымі і
блізкімі.
Трэцяя кніга – “Цынкавыя хлопчыкі”
(1989г.) – прысвечана Афганскай вайне і
названая так таму, што целы загінутых
салдат дастаўляліся на радзіму ў цынкавых
трунах. Падставай для кнігі сталі інтэрв’ю з
маці загінуўшых салдат, таксама з тымі,
якія вярнуліся з вайны ўдзельнікамі
афганскай кампаніі.
Героі
гэтай
кнігі
“расказваюць
гісторыю сваёй болі і страт на фоне двух
падзей:
дзесяцігадовай
вайны
у
Афганістане і радыкальнага разладу у
самым асяродку савецкага грамадства”.

Афганістан. Падзеі ў гэтай краіне яшчэ
доўга будуць хваляваць сэрцы многіх
людзей.
У рамане Мікалая Чаргінца “Сыны”
(1989г.) распавядаецца аб баявых буднях
савецкіх салдат. Цяжкая доля выпала ім. Баі,
цяжкія знясільваючыя паходы, нават у
гадзіны адпачынку – работа па аказанні
дапамогі афганцам. Гібель і раненні
таварышаў і сяброў, нават палон прыйшлося
выпрабаваць некаторым з воінаў.
Аўтар распавядае аб тым, што давялося
перажыць хлопцам, якія апынуліся ў палоне
ў душманаў. Было ўсё: ліслівасць праціўніка
і яго гаспадароў, абяцанкі дзеля здрады
Радзіме,
голад,
катаванні,
здзекі
і
прыніжэнні, каб зламаць волю палонных.
Многія з ваеннапалонных упадабалі смерць
палону і здрадзе.

