


В книге, в жанре документально-

художественной прозы собраны 

воспоминания участников Афганской 

войны: солдат, офицеров, военных 

медсестер, врачей, служащих тыла; 

подруг, матерей и жён советских людей, 

— погибших на этой войне. Автор не 

называет имён своих собеседников — 

одни просили о тайне исповеди, других 

она пытается уберечь от жестоких 

упреков.  



Яе зборнікі – гэта роздум пра час, 

абавязак перад Радзімай, сваім народам, 

пошук чалавечага шчасця. Яна вучыцца 

шчасцю сама і дзеліцца яго сакрэтамі з 

іншымі. Вядучае месца ў яе творчасці 

займае тэма кахання. Лірычная гераіня 

Баравіковай – асоба чулая, вытанчаная ў 

сваіх пачуццях, здольная да 

самаадданасці.  



Новую кнігу лірыкі вядомага беларускага 

паэта Рыгора Барадуліна склалі вершы, 

напісаныя за апошнія гады. Яны розныя па 

тэматыцы. Але іх аб'ядноўвае адно — 

любоў да Радзімы, маці і матчыных песень, 

да блізкіх і далёкіх сяброў. Як і ў папярэдніх 

кнігах, мова паэта ярка метафарычная, 

вобразная, асветленая дасціпным 

гумарам і павагай да чытача.  

 



У зборніке вершаў "Пахне чабор" паэт 

тонка перадаў пачуцце кахання. Гэты 

зборнік яскрава сведчыць аб тым, што 

сапраўдная паэзія здольна ўзняць на 

вышыню эстэтычнага гучання самую 

звычайную жыццёвую падзею, якая, аднак, 

назаўсёды засталася ў памяці паэта і не 

магла не прымусіць расказачь пра яе 

іншым, расказаць з той мэтай, каб стаць 

людскім мастацкім набыткам. 



 Рaмaн Янкi Бpыля "Птyшкi i гнёзды" 

cтвopaны нa мaтэpыялe ўлacнaгa жыцця 

caмoгa пicьмeннiкa. Алecь Рyнeвiч, 

гaлoўны гepoй paмaнa, aмaль пoўнacцю 

пaўтapae бiягpaфiю aўтapa. Аднaк y 

пpaдмoвe дa paмaнa пicьмeннiк 

пaпяpэджвae чытaчa, штo гэтa — "нe 

aўтaбiягpaфiя, a бiягpaфiя aднoй дyшы", i 

зaпpaшae чытaчa дa пaдapoжжa ў 

мiнyлae, якoe змяшчae ў caбe вытoкi 

cyчacнacцi i бyдyчынi.  



Канстанцыі Буйло — першая беларуская 

паэтэса-лірык, душа якой была 

перапоўнена любоўю да роднага краю, 

да простага сялянскага люду, з глыбінь 

якога сама выйшла, бяду-гора якога 

добра ведала. Канстанцыя Буйло 

прайшла доўгі жыццёвы і творчы шлях. 

Жывучы ўдалечыні ад Беларусі, яна ніколі 

не парывала з ёю сувязі, заставалася 

вернаю дачкою свайго народа. Гэтая кніга 

- факсімільнае выданне першага зборніка 

паэзіі Канстанцыі Буйло, які ўпершыню 

пабачыў свет у 1914 годзе.  



Аповесць Васіля Быкава «Альпійская 

балада» шмат раз друкавалася ў 

Беларусі, выдавалася ў розных рэгіёнах 

былога Савецкага Саюза, часта 

перакладалася на замежныя мовы. На 

аснове аповесці створаны кінафільм, 

некалькі тэатральных спектакляў, 

інсцэніроўка для радыё, балет, 

пастаўлены ў Мінску і Чэлябінску, опера, 

пастаўленая ў Харкаве, сімфонія.  



Артур Вольскі нарадзіўся 23 верасня 1924 

года ў горадзе Дзяржынску Мінскай 

вобласці. Маці яго была артысткай. 

Бацька, Віталь Фрыдрыхавіч Вольскі – 

пагранічнік, а потым вядомы беларускі 

драматург, празаік, вучоны, аўтар 

праслаўленай камедыі "Несцерка". 

Першы літаратурны твор надрукаваў у 

1936 годзе. У 1958 годзе выйшаў першы 

паэтычны зборнік А. Вольскага "Водбліскі 

далёкіх маякоў" і кніжка вершаў для дзяцей 

"Дзедаў госць". Ён выступаў і як 

перакладчык твораў рускіх, літоўскіх, 

латышскіх і ўкраінскіх паэтаў. 



Уладзімер Мікалаевіч Дубоўка - 
беларускі паэт, празаік, мовазнавец, 
перакладнік, літаратурны крытык.  

Першы верш надрукаваў у 1921 г. у газеце 
«Савецкая Беларусь». Выйшлі зборнікі 
вершаў «Строма», «Трысцё», «Credo», 
«Наля» і іншыя. Кніжкі вершаваных казак для 
дзяцей «Цудоўная знаходка», «Кветкі - 
сонцавы дзеткі», «Казкі», «Залатыя зярняты», 
а таксама казкі «Як сінячок да сонца 
лётаў», «Дзівосныя прыгоды», «Мілавіца». 
Аўтар аповесцей для дзяцей «Жоўтая 
акацыя», «Ганна Алелька», «Як Алік у тайзе 
заблудзіўся» і кнігі апавяданняў-успамінаў 
«Пялёсткі».  

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі 
Купалы (1962) за зборнік вершаў 
«Палеская рапсодыя». 



Раман «Чорны замак Альшанскі»  — адзін з 

найпапулярнейшых твораў Уладзіміра 

Караткевіча — напісаны ў жанры 

гістарычнага дэтэктыва, які ў апошнія 

дзесяцігоддзі стаў лідарам сусветнай 

літаратуры. Займальны і пазнавальны твор, 

дзе цесна перапляліся гісторыя і 

сучаснасць, раскажа вам шмат цікавага 

пра гісторыю Беларусі і не дазволіць 

заснуць да самага ранку.  

 



Аповесць “Дрыгва" з´яўляецца выдатным 

творам у літаратуры.  У творы, заснаваным 

на рэальных фактах, апісаны падзеі часоў 

белапольскай акупацыі часткі тэрыторыі 

Беларусі ў 1919-1920 гг. Цэнтральны вобраз 

у аповесці - просты беларускі селянін дзед 

Талаш. У свае ўжо немаладыя гады ён 

далучыўся да рэвалюцыйнай барацьбы, 

узначаліў партызанскі атрад, які ваяваў 

супраць польскіх войск на Палессі.  



«Тутэйшыя» - сатырычная трагікамэдыя Янкі 

Купалы У аснове п’есы — роздум аўтара 

пра гістарычныя шляхі і будучыню 

беларускага народу. У п’есе Я. Купала 

мэтафарычна паказвае Беларусь як 

быццам бы ўкрыжаваную 

паміж Расеяй і Польшчай. Ён выказвае 

глыбокую трывогу за духоўную спадчыну 

беларускага народу, яго нацыянальную 

сьвядомасьць. Я. Купала сваім творам 

заклікае змагацца з тутэйшасьцю — 

беспрынцыповасьцю, недастаткова 

разьвітай сьвядомасьцю, пасіўнасьцю, 

скоранасьцю  



Дзеянні разгортваюца у адной звычайнай 

сям'і, дзе сталым напляваць адзін на 

аднаго і тым больш на дзяцей, растуць 

Дачка, даверлівая і добрая, і Сын – чужы ў 

сваёй сям'і, гарачы, прынцыповы, не па 

гадах разумны. Сын мае вызначаную 

мэту, да якой няўхільна ідзе. Ён жадае 

стаць высокапастаўленым палітыкам, ці, 

як ён кажа, «цэзарам». Але разумее, што 

ў такім разе трэба пазбаўляцца ад такіх 

маральных якасцяў, як спагада, 

памяркоўнасць, жаль, паблажлівасць да 

блізкіх.  

 



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. Не можа не зацікавіць  

прыгодніцкая аповесць «ТВТ», дзе асноўныя 

дзеючыя асобы — члены Таварыства 

ваяўнічых тэхнікаў. Яны аб'явілі вайну 

няўменню: усё для сябе робім самі і 

татовы дапамагчы іншым.  

 



Раман народнага пісьменніка Беларусі 

Івана Шамякіна «Сэрца на далоні», які ў 

1968 годзе разам з пенталогіяй «Трывожнае 

шчасце» адзначаны Дзяржаўнай прэміяй 

Беларусі імя Якуба Коласа. Іван Шамякін 

высвятляе у рамане такія праблемы як 

адказнасць чзлавека за сябе і свае ўчынкі; 

удзячнасці і чалзвечнасці; служэння людзям 

і вернасці сваёй сям'і, сяброўству; 

праблему бацькоў і дзяцей; праблему 

выхавання дзяцей. Твор прысвечаны жыццю 

гарадской інтэлігенцыі — партыйных 

работнікаў, журналістаў, урачоў.  

 



Надзвычайная папулярнасць прозы Івана 

Шамякіна тлумачыцца той 

усёпранікальнасцю, з якой ён прасочваў 

побыт і душу чалавека, умеў з 

аднолькавым поспехам зазірнуць у 

майстэрню архітэктара, аперацыйную 

хірурга, кабінет партыйнага функцыянера, 

хату механізатара. Паўсюль пісьменнік 

знаходзіў жыццё і чалавека з яго простымі 

жаданнямі - дабрабыту і шчасця. У 

рамане «Атланты і карыятыды» 

адлюстроўваюцца важныя сацыяльна-

маральныя і сямейна-бытавыя праблемы.  

 




