
Літаратура часу Вялікай Айчыннай вайны. Літаральна з самага 

пачатку Вялікай Айчыннай вайны палымяным мастацкім словам 

падтрымлівалі беларускія пісьменнікі свой народ. Хуткая акупацыя ўсёй 

краіны, усталяванне жорсткага рэжыму, трывога за тых, хто апынуўся на 

захопленай ворагам тэрыторыі, — усё выклікала пачуццё болю і гневу, 

жаданне падтрымаць веру ў перамогу над ворагам, выклікаць актыўнае 

супрацьстаянне народа захопнікам.  

Сваёй аператыўнасцю найперш вызначаліся публіцыстыка і паэзія. 

Друкаваліся публіцыстычныя артыкулы Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага. 

Апынуўшыся на пачатку ліпеня 1941 у Маскве, Купала ўключыўся ў актыўнае 

творчае жыццё. Гнеўнае слова паэта супраць фашысцкіх захопнікаў прагучала 

на Першым Усеславянскім мітынгу ў Маскве (жнівень 1941). У студзені 1942 

пісьменнік выступіў у Казані на радыёмітынгу прадстаўнікоў беларускага 

народа. Купалаўскі верш «Беларускім партызанам», напісаны ў верасні 1941, 

адметны ўзрушаным эмацыянальным напалам і высокім аратарска-

прамоўніцкім пафасам. Ён акумуляваў у сабе ідэю-заклік да рашучых дзеянняў 

супраць акупантаў, яго закідвалі на беларускую зямлю ў якасці пракламацый.  

У паэзіі дамінавалі вершы моцнага грамадзянскага гучання. Гэта была 

непасрэдная рэакцыя мастацкага слова на падзеі. Не патрабавалася шмат часу 

на выспяванне мастацкіх ідэй, іх рэалізацыю ў параўнанні з ліра-эпічнымі 

паэмамі або празаічным эпасам. У першыя месяцы трагічнага пачатку вайны 

пераважала адкрытая форма паэтычных зваротаў, заклікаў, пасланняў: важна 

было мабілізаваць народ на актыўную барацьбу, дапамагчы пераадолець 

разгубленасць і страх перад гвалтоўнай сілай, перад пагрозай масавага 

знішчэння. Ідэя змагання стала асноўнай у вершах Якуба Коласа («На 

абарону», «Народу-барацьбіту», «Абаронцам роднай зямлі», «Шалёнага пса — 

на ланцуг»), Пятруся Броўкі («Пісьмо землякам», «Помста»), Пятра Глебкі 

(«Мы вернемся»), Максіма Танка («Вастрыце зброю», «Падымайся, 

Беларусь!»), Пімена Панчанкі («Так пачынаецца народны гнеў», 

«Адпомсцім»). Згаданыя творы датуюцца 1941. Як бачна, мастацкае слова 

пакуль што выяўляе сябе ў рэчышчы аратарска-публіцыстычнага верша.  

Жорсткая рэчаіснасць, трагічны ход ваенных падзей абумовілі перагляд 

ранейшых ідэалагічных і мастацкіх поглядаў на вайну, а разам і пошук новых 

вобразна-эстэтычных і жанрава-стылявых асаблівасцей выяўлення чалавечых 

лёсаў ваеннай пары, жыццёвых супярэчнасцей і канфліктаў. На працягу 

1941—44 беларуская паэзія праходзіла свае этапы ідэйна-эстэтычнага 

самаразвіцця і сталення ў непасрэднай залежнасці ад падзей на франтах, ад 

трагізму быцця мірнага насельніцтва ва ўмовах акупацыі, разгортвання 

партызанскага і падпольнага змагання.  

Першая эмацыянальна-публіцыстычная рэакцыя літаратурнага слова на 

агрэсіўны напад саступае месца мастацкаму роздуму аб лёсе Бацькаўшчыны. 

Адарванасць ад роднай зямлі, адсутнасць інфармацыі пра лёс сям’і, блізкіх, 

сяброў па пяру, чуйная настроенасць творцаў на пакутны голас радзімы — усё 

выклікала абвостранае пачуццё любові да Беларусі як у паэтаў-франтавікоў, 

так і тых літаратараў, хто стаў выгнаннікам. Несціханы голас зямлі кроіць 



сэрца Якуба Коласа і яго лірычнага героя на раны (верш «Голас зямлі»). 

Ключавым словам у сістэме мастацкай вобразнасці многіх вершаў паэтаў 

становіцца слова «Беларусь», якое часта выносіцца ў назву твора («Беларусь», 

«Беларусі» Максіма Танка, паэма «Беларусь» Пятруся Броўкі, «Вясна ідзе на 

Беларусь» Пімена Панчанкі, «Беларусі» Пятра Глебкі). 

У творах, напісаных у 1942—43, пераважаюць матывы кранальнай 

памяці даваеннага мірнага жыцця прыроды і чалавека, даецца хроніка веку 

(Максім Танк, Пятрусь Броўка), веры ў перамогу, якая наступіць толькі ў 

выніку актыўнага змагання. І гэтая актыўнасць трывала мацуецца цёплымі 

ўспамінамі пра бацькоўскі кут, яшчэ не знявечаны вайной. Высокім 

паэтычным майстэрствам асвечаны верш П.Панчанкі «Сінія касачы» (1942). 

Вобраз кветкі становіцца сімвалам непераможнасці жыцця і значнасці 

адвечных каштоўнасцей — матчынай хаты, сонечнага ранку і цішыні, кветкі, 

песні матулі, маладой прагі жыццёвых дарог.  

Развіццё беларускай паэзіі ваеннага часу ўказвае на стварэнне не толькі 

гераічнага, але і трагічнага аблічча вайны. Ужо ў канцы 1941, у 1942 Пімен 

Панчанка (вершы «Краіна мая», «Кожны з нас прыпасае радзімы куток») і 

Аркадзь Куляшоў (паэма «Сцяг брыгады») праводзяць чытача дарогамі 

адступлення, смела завастраюць увагу на катэгорыі трагічнага, што 

трактавалася творцамі як праява гераічнага выжывання народа ва ўмовах 

непрадказальнасці абставін і пастаяннай пагрозы смерці на акупіраванай 

тэрыторыі. Пісаць пра такое ў час далёка не аптымістычных падзей на франтах 

не асабліва віталася тагачаснай цэнзурай: у чытача магла ўзнікнуць думка пра 

сур’ёзныя пралікі ў дзейнасці дзяржаўных стратэгій.  

З’явілася патрэба ў мастацкім увасабленні героікі ваеннай штодзённасці. 

Пісьменнікі актыўна звярталіся да жанру балады. Яго сюжэтна-аповедная 

аснова ў сваім спалучэнні праяў рэалістычнага і легендарна-казачнага 

адкрывала магчымасці гераізацыі вобраза праз трагедыйную (на мяжы 

фантастычнага, фальклорна-рамантычнага) сутнасць падзей. Досыць 

паспяхова жанр балады заявіў пра сябе ў паэзіі Пятруся Броўкі («Надзя-

Надзейка», «Кастусь Каліноўскі») і Аркадзя Куляшова («Маці», «Балада аб 

чатырох заложніках», «Камсамольскі білет», «Над брацкай магілай»), Пімена 

Панчанкі («Герой»).  

У паэтычных творах 1941—42 нярэдка адчуваецца залежнасць ідэйнай 

скіраванасці мастацкага слова ад агульных патрабаванняў да асэнсавання 

трагічнай панарамы часу. Недавыяўленасць жорсткай тагачаснай рэальнасці 

адчуваецца ў куляшоўскіх «Баладзе аб чатырох заложніках» і гісторыі Мікіты 

Ворчыка (паэма «Сцяг брыгады»).  

Аднак паступова паэтычнае слова беларускіх літаратараў адыходзіла ад 

ідэйна-эстэтычнай трактоўкі гераічнага праз знешне-падзейную гераізацыю 

лірычнага героя або персанажа. Безыменны пехацінец з верша-балады 

«Герой» Пімена Панчанкі без гучных слоў і заклікаў, са сваімі злосна-

іранічнымі словамі «уставай, пяхота, // Мы не на пляжы, а на вайне», і, 

падаецца, зусім спакойна, усвядомлена «лёг на змяіныя скруткі дроту», каб 

астатнія змаглі ўзяць непрыступную вышыню. Далей пайшлі без яго. Ні залпаў 



развітальных, ні гучных слоў. Толькі травы з росамі ды гаючы вецер сталі 

сведкамі абуджанай сілы духу і, магчыма, трагічнай наканаванасці застацца 

невядомым. Гэтак, як і ў вершы «У стоптаным жыце» Міколы Сурначова, дзе 

толькі слуцкія краскі ды абсмалены колас, што ў жалобе схіліўся да каскі, 

увабралі ў сябе памяць пра суровы лёс загінуўшага.  

Мікола Сурначоў — адзін з 46 беларускіх пісьменнікаў, што назаўсёды 

зніклі на крывавых дарогах вайны (Леанід Гаўрылаў, Аркадзь Гейне, Рыгор 

Жалязняк, Алесь Жаўрук, Аляксей Коршак, Мікола Сямашка, Рыгор Суніца, 

Андрэй Ушакоў, Генадзь Шведзік, Уладзімір Ясючэня і інш.). Іх творы разам 

з біяграфічнымі даведкамі, успамінамі блізкіх, сяброў, артыкуламі навукоўцаў 

сабраны Алесем Бельскім у тры кнігі «Скрыжалі памяці» (2005). Мікола 

Сурначоў загінуў у 8 кіламетрах ад Берліна. На парозе Перамогі яго «акопны 

спеў» (вершы «Старонка мая, у смутку…», «Паштоўка», «Словы помсты», «Як 

неба рассекла ракета…», «Прысяга ў акопах», «Ні шчодры мароз, ні сівыя 

бураны…» і інш.) не змаўкаў да самых апошніх дзён жыцця. Гэты спеў быў 

балючы і журботны, гнеўны і кранальны. Тонкі знаўца паэзіі Рыгор Бярозкін 

адзначаў, што ваенныя вершы Міколы Сурначова, створаныя пад агнём, 

маюць «сюжэтную завершанасць і яснасць, кампазіцыйную зграбнасць».  

Пачынаючы з канца 1942 г. беларуская паэзія імкнецца даць панарамны 

зрэз падзей, часу і народных лёсаў на розных этапах змагання і быцця беларуса 

ва ўмовах фашысцкай акупацыі. Ва ўсёй савецкай літаратуры складана знайсці 

твор, роўны па сіле жыццёвай і мастацкай праўды паэме «Сцяг брыгады». Каб 

мастацкае палатно набыло арганічную цэласнасць, аўтар выкарыстоўвае 

такую разнавіднасць паэмнага эпасу, як вандроўны дзённік. У творы акрэслена 

праблема выбару чалавекам свайго шляху ў час суровых выпрабаванняў душы 

на трываласць і вернасць высокім ідэалам.  

Развіццё ліра-паэтычнага эпасу было звязана не толькі з развіццём 

баладна-паэмных жанраў (балада, паэма-дзённік вандроўны, вершаваны ліст), 

але і стварэннем героіка-патрыятычнай паэмы. Такой, як паэма Пятруся Броўкі 

«Беларусь» (1943). У межах 25 раздзелаў твора аўтар магутна і пранікнёна 

загаварыў пра «зямлю Беларусі», напоўніўшы гэты скразны вобраз глыбокім 

лірычным, сацыяльным, гістарычна-пафасным зместам.  

Героіка-патрыятычным пафасам прасякнута і «Паэма пра Смалячкова» 

(1942) Пятруся Броўкі. Паэтам створаны рамантычны вобраз юнага беларуса, 

які апынуўся ў няпоўныя сямнаццаць на Ленінградскім фронце. Стаў вядомым 

снайперам. Загінуў, як волат, асілак, узяўшы ад свайго народа «арліныя 

крыллі» і «зоркія вочы».  

Спроба эпічнага асэнсавання ваенных падзей была і ў Якуба Коласа ў 

яго паэмах «Суд у лесе» (1942) і «Адплата» (1944). Пісьменнікам, які 

апынуліся ў далёкай эвакуацыі, не хапала канкрэтных уяўленняў пра характар 

змагання на беларускіх землях. Па гэтай прычыне і Якуб Колас, і Максім Танк 

(паэма «Янук Сяліба», 1943) выкарыстоўвалі свой вопыт адлюстравання — 

Колас у аповесці «Дрыгва», а Танк у паэме «Нарач».  

Псіхалагічна завострана складаныя калізіі трагічнай эпохі 

раскрываюцца ў паэме Змітрака Астапенкі «Эдэм» (1944). Растаноўка 



персанажаў у творы катэгарычная. Па адзін бок сапраўдныя змагары, гатовыя 

ахвяраваць жыццём. Па другі — тыя, хто толькі для сябе цаной вялікай здрады 

гатовы ствараць сытае жыццё, свой райскі сад. Андрэй Саковіч і Юхім 

Кашлаты — антыподы. У кожнага сваё ўяўленне пра Эдэм і шляхі да яго.  

Актыўна працавала на перамогу над ворагам мастацкае слова тых 

пісьменнікаў, хто быў звязаны з партызанскім рухам, з газетнымі і часопіснымі 

беларускімі выданнямі («Савецкая Беларусь», «За свабодную Беларусь», 

«Звязда», «Раздавім фашысцкую гадзіну», часопіс «Беларусь» і інш.). 

Пастаянна публікаваў свае творы (з 1941 па 1944) у газеце «Раздавім 

фашысцкую гадзіну» паэт Анатоль Астрэйка. Яго засылалі ў 1942 і 1943 па 

заданні беларускага штаба партызанскага руху ў варожы тыл. У 1943 лепшыя 

творы паэта супрацоўнікі падпольнай слуцкай газеты «Народны мсцівец» 

выдалі асобным зборнікам «Слуцкі пояс», што сведчыць аб папулярнасці 

твораў пісьменніка на акупіраванай тэрыторыі. Даходзілі да сэрца чытачоў яго 

вершы, прыпеўкі, дасціпнае апісанне «Прыгод дзеда Міхеда». Назвай зборніка 

стаў аднайменны верш. У ім паэт трансфармуе ў сістэму мастацкіх вобразаў 

ткацкі вопыт свайго краю: «Мая родная Случчына з тысячы зор // Тчэ на 

восень свае паясы». Той восеньскі зорны пояс продкамі даўно названы 

Млечны Шлях. Цяпер ён вядзе партызан «да варожых часцей і застаў».  

Удзельнічаў у партызанскім руху і паэт А.Бялевіч, якому таксама 

давялося дзейнічаць у нямецкім тыле. Быў звязаны з атрадам бацькі Міная. У 

1970 напісаў дакументальную аповесць «Мінай Шмыроў». Ваенная лірыка 

Антона Бялевіча ўвабрала лепшыя традыцыі фальклорнай вобразнасці, 

песенна-рытмічнага ладу і асабіста ўбачанага, перажытага на акупіраванай 

зямлі. Эпічна-баладнай сутнасцю сюжэта ўражвае трагічная «Смерць 

Маланні». За мужа-партызана фашысты прыдумалі «здзекавае» пакаранне: ёй 

абяцаюць захаваць жыццё, калі данясе на родны падворак запаленую свечку. 

Данесла. Радасна ўздыхнулі ўсе. Аднак тры кулі варожых дагналі жанчыну: «І 

кроў аганёк заліла».  

Вострым сатырычным словам змагаўся з ворагам Кандрат Крапіва. 

Знаходзіў час для творчасці, хоць быў вельмі заняты выпускам газет 

«Красноармейская правда» і «За Савецкую Беларусь», рэдагаваннем газеты-

плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну». Такія творы сатырыка, як «Фрыцавы 

трафеі», «Гебельс брэша — вецер носіць», «Эпітафія», «Сон Гітлера», 

«Апошняя стаўка Гітлера» і іншыя якраз і былі прыдатныя для публікацый у 

газетах «Раздавім фашысцкую гадзіну», «Партызанская дубінка».  

Пасля вызвалення краіны ад ворагаў беларуская паэзія пашырыла свае 

тэматычныя і жанрава-стылявыя гарызонты. У 1944 Аркадзь Куляшоў 

абнародаваў адразу дзве паэмы — «Прыгоды цымбал» і «Дом №24». Асноўная 

тэма «Прыгоды цымбал» — дзяцінства на дарогах вайны і неўміручасць 

народнага мастацтва. Паэма «Дом №24» раскрывае 

эмацыянальнапсіхалагічны стан лірычнага героя, які вярнуўся ў родны Мінск, 

каб мужна, без скаргаў на цяжкасці ўзнімаць яго з руінаў.  

Цыкл вершаў Пімена Панчанкі «Іранскі дзённік» (1944) — гэта погляд 

беларускага воіна на рэчаіснасць далёкага Ірана. У Тэгеране быў і сам паэт у 



складзе групы савецкіх войск. Па меры знаёмства з жыццём чужой краіны 

захапленне яе прыроднай экзотыкай саступае месца раскрыццю сацыяльных 

канфліктаў і настальгіі па Радзіме, якая ўжо вызвалілася ад фашысцкай 

навалы.  

Набыткі беларускай прозы ў ваенны час не былі такімі багатымі і 

разнастайнымі ў параўнанні з паэзіяй. Гераічны эпас развіваўся ў межах 

апавядання. Падзеі, абставіны і задачы, што стаялі перад літаратурай, не давалі 

магчымасці для стварэння раманаў або аповесцей. Асноўная ўвага 

скіроўвалася на тое, каб выклікаць мастацкім словам народны гнеў і 

неабходнасць актыўнага змагання з ворагам. Сілай эмацыянальнага ўздзеяння 

на чытача вызначаліся апавяданні Міхася Лынькова. Трагедыя народа і лёс 

сваёй сям’і, якая засталася пад акупантамі, абумовілі сістэму вобразаў 

апавяданняў пісьменніка, выбар сюжэтных калізій і характар канфліктаў. 

Героямі лынькоўскіх твораў становяцца самыя безабаронныя — дзеці, 

жанчыны, старыя («Васількі», «Ірына», «Дзіцячы башмачок», «Пацалунак» 

1942).  

Назапашаны жыццёвы матэрыял ваеннай пары, вынашаныя думкі і 

перажытыя эмоцыі прымусяць Міхася Лынькова ў канцы ваеннага ліхалецця 

ўзяцца за напісанне вялікага рамана «Векапомныя дні».  

І ўсё ж значныя эпічныя палотны былі створаны ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны выдатным раманістам Кузьмой Чорным. Маштабныя ідэйна-

філасофскія, інтэлектуальныя творы «Пошукі будучыні», «Млечны Шлях» 

напісаны аўтарам за кароткі час — восенню 1944 аўтара не стала. Цяжка 

хворы, амаль страціўшы зрок пасля турэмных катаванняў у 1930-я гг., Чорны 

аддаваў увесь час і сілы творчасці. Яго зброяй было слова, пяро. Змагаўся імі 

так, як воін на перадавой. Ваяваў супраць Вялікага злодзея з яго звярыным 

нутром, супраць фашызму і яго ідэалогіі. Пройдуць крыжавымі дарогамі 

ўкрадзенага вайной 1914 маленства, акажуцца на Вялікім скрыжаванні 

апошняй вайны ў пошуках шляхоў да будучыні Волечка Нявада, Кастусь 

Лукашэвіч, Сымон Ракуцька. Раман «Млечны Шлях» сцвярджае 

гуманістычную ідэю пра тое, як маглі б жыць суладна пад Млечным Шляхам 

усе на зямлі, калі б здолелі забіць у сабе звярынае.  

У агульную карціну развіцця ваеннай прозы ўпісваецца і вопыт Івана 

Мележа, Івана Шамякіна. На ваенны час прыпадае станаўленне іх творчага 

таленту. Першае апавяданне «Сустрэча» Іван Мележ напісаў у 1942, калі 

лячыўся ў шпіталі. На пачатку вайны вёў дзённік, які назваў сваёй першай 

кнігай, калі рыхтаваў рукапіс да друку. Кніга выйшла ў 1977. Шамякінскае 

апавяданне «У снежнай пустыні» і аповесць «Помста» паклалі пачатак 

асэнсаванню франтавой рэчаіснасці пісьменнікам.  

У беларускай драматургіі ваеннага часу, нягледзячы на вялікую 

рэдакцыйную работу, актыўна працаваў як драматург Кандрат Крапіва. Тры 

п’есы — «Проба агнём», «Валодзеў гальштук» і «Мілы чалавек», напісаны ў 

1943, 1945. Драма «Проба агнём» была пастаўлена на сцэне тэатра БДТ-2. 

Прэм’ера спектакля адбылася 5.6.1943 (г. Уральск). У аснове канфлікту твора 

— праблема асабістых узаемаадносін маёра Караневіча, яго жонкі Наталлі і 



лейтэнанта Перагуда, што ўзніклі напярэдадні ваенных падзей. Толькі 

сур’ёзныя выпрабаванні ўнеслі свае карэктывы і прымусілі адрозніць 

сапраўднае, чалавечнае ад выпадковага, дробязнага. Спрабавалі раскрыць 

партызанскую барацьбу Ян Рамановіч (п’есы «Палешукі» і «Таварыш 

Андрэй») і Айзік Кучар у п’есе «Заложнікі». З’явай літаратурнага і 

культурнага жыцця гэтыя творы не сталі. Сапраўдныя ж адкрыцці ў рэчышчы 

развіцця беларускай драматургіі адбыліся значна пазней, з прыходам новых 

таленавітых драматургаў.  

 

 


