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Вялікая Айчынная вайна — цяжкае гістарычнае выпрабаванне, якое
выпала на долю беларусаў і іншых народаў. У першыя дні вайны
прагучаў палымяны заклік Янкі Купалы і Якуба Коласа да барацьбы
і змагання з гітлераўскім фашызмам. Народныя паэты мелі надзвычай
высокі і вялікі аўтарытэт у грамадстве, былі духоўнымі настаўнікамі,
знакавымі асобамі-сімваламі ў новай савецкай Беларусі, яны прамаўлялі
ад імя беларускага народа.
Янка Купала з палымяным публіцыстычным словам звярнуўся да
ўдзельнікаў І Усеславянскага мітынгу салідарнасці ў змаганні супраць
нямецка-фашысцкіх захопнікаў, які адбыўся 10-11 жніўня 1941 года.
Паэт з упэўненасцю сказаў, што беларус не схіліць пакорліва галавы
перад чужаземцамі, з перакананасцю выказаў веру ў хуткую перамогу
над гітлераўскімі захопнікамі. У час бітвы пад Масквой, якая стала
паваротным этапам усёй Другой сусветнай вайны, наш пясняр выступіў
на старонках газеты «Савецкая Беларусь» (1942, 5 студз.) з артыкулам
«З Новым годам, з блізкай перамогай!». На радыёмітынгу прадстаўнікоў беларускага народа ў Казані на пачатку 1942 года ён гаварыў:
«Нямецкі фашызм топча нашу мілую, родную, слаўную беларускую
зямлю. Ён зруйнаваў нашы гарады, ён стаіць над нашай душою, гэты
бязлітасны кат, якому мала адной крыві, які прагне рваць і таптаць
душу народа» («Узнімайся, народзе мой, на вялікую расплату!»). Янка
Купала ў той гістарычна адказны час клікаў да змагання з ворагам «за
самае галоўнае ў жыцці» — «за свабоду, за існаванне беларускай нацыі». У звароце да сям’і славянскіх народаў Купала вітаў «барацьбу…
за вашу і нашу незалежнасць, за вашу і нашу перамогу». Ён заклікаў
мужна паўстаць на барацьбу з гітлераўскай агрэсіяй-навалай у вершах
«Паўстаў народ», «Грабежнік», «Беларускім партызанам», «На Гітлеразвера…». «Зноў будзем шчасце мець і волю» (1942) — у назве гэтага
Купалавага верша ўвасобіўся гістарычны аптымізм беларускага народа.
Якуб Колас на трэці дзень вайны са старонак газеты «Правда»
заклікаў да змагання з гітлераўскім агрэсарам: «Да зброі, народы раскутай краіны: // Разбойнік штурмуе наш дом! // Магутнаю раццю, патокам
адзіным // Абрушым на ворага гром!». У заключных радках працытаванага верша «Шалёнага пса — на ланцуг!» ён з цвёрдай упэўненасцю
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ў сіле-моцы свайго народа гаварыў: «Захочам — і Гітлер, як пёс, будзе
біты…». Героіка-змагарніцкі і патрыятычны пафас увасобіўся ў вершах
народнага паэта «Душою і сэрцам мы з вамі, героі», «На абарону»,
«Байцам-камсамольцам», «Смерць разбойнікам», «Народу-барацьбіту»,
«Засада» і інш.
У дaклaдзe «Айчыннaя вaйнa i бeлapycкaя iнтэлiгeнцыя», пpaчытaным нa нaвyкoвaй cecii Акaдэмii нaвyк БССР 12 сакавіка 1942 года,
народны паэт Янка Купала вылучыў як выдатныя ўзоры паэзіі патрыятычна-вызваленчага змагання і антыфашысцкага супраціву творы Петруся Броўкі, Пятра Глебкі, Кандрата Крапівы, Максіма Танка, Аркадзя
Куляшова, Пімена Панчанкі. Менавіта гэтыя паэты, на думку Купалы,
стварылі вобраз гераічнай Беларусі, якая не скарылася і паўстала на
барацьбу з гітлераўскімі акупантамі.
У 1941 г. беларускія пісьменнікі адчулі і ўсвядомілі, кажучы словамі Кузьмы Чорнага, што «прыйшла пара самага важнага, сапраўды
адзінага, ад чаго залежыць усё іншае». Яны зрабілі сумленны выбар у
той надзвычай складаны гістарычны час. Паводле падлікаў Л. Кароткай, блізу 250 пісьменнікаў Беларусі — удзельнікі Вялікай Айчыннай
вайны. Музы паэтаў не змоўклі, грамадзянскі доўг і абавязак клікалі
іх да дзейснага служэння Радзіме і свайму народу. Яны апраналі вайсковыя шынялі і ішлі на фронт, ваявалі са зброяй у руках ці працавалі
ў армейскіх газетах, многія змагаліся ў партызанах і антыфашысцкім
падполлі. Літаратура, вобразна кажучы, стала ў баявыя шэрагі, ішла
дарогамі вайны, набліжала Перамогу. Палымянае мастацкае слова
заклікала да актыўнай барацьбы і гераічнага змагання з фашызмам як
найвялікшым злом. Паэты зведалі ў тыя грозныя, навальнічныя дні
глыбокія ўзрушэнні і пакутны боль, пісалі з вялікай душэўнай самааддачай, грамадзянскай страснасцю. Камусьці давялося выжываць ва
ўмовах акупацыі ці жыць удалечыні ад Беларусі, нудзіцца і маркоціцца,
выказваючы свой смутак, боль і тугу праз тое, што заняволена, патаптана ботамі чужынцаў-заваёўнікаў бацькоўская зямля. Аднак жаданне ва
ўсіх было адзінае і нязменнае — скрышыць моц гітлераўскай армады,
скінуць ярмо паднявольнага рабства, убачыць вызваленым беларускі
край і прычакаць дзень перамогі над фашызмам. Запаветныя думкі ў той
цяжкі ваенны час добра выказаў паэт Валянцін Таўлай:
Мы цябе выглядалі з-за шэрых руін,
воблік светлы твой снілі начамі ў астрогах
і тужылі тугою магіл і краін
па табе, залатая вясна перамогі.

Змянілася рэальнасць — стала іншай і тагачасная літаратура. У адрозненне ад урачыстага даваеннага красамоўства, пафасу радасці жыцця і параднага агляду з’яў, паэзія звярнулася да трагічных фарбаў і
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сродкаў адлюстравання рэчаіснасці, увасаблення ўнутранага свету чалавека. Наступальнасць і агітацыйнасць беларускага верша ў новых
умовах ваеннага часу была цалкам апраўданай. Акурат тады грамадзянскасць і патрыятызм сталі сутнасцю паэзіі, трывалай асновай служэння ідэі вызвалення Радзімы. У антыфашысцкім супраціве, разгортванні
ўсенароднай барацьбы палягаў актуальны прагматычны сэнс тагачаснай
літаратурна-мастацкай творчасці, маральна-канцэптуальны падыход да
вырашэння праблемы паэта і паэзіі. Надзённымі задачамі былі агітацыя
і мабілізацыя ўсіх сіл на перамогу, выкрыццё агрэсіўнай, антыгуманнай
нацысцкай ідэалогіі і палітыкі Трэцяга рэйху. Зброя паэтычнага слова стала аператыўным і надзейным сродкам ідэалагічнага змагання і
барацьбы з гітлераўскімі заваёўнікамі. У беларускай паэзіі дамінаваў
публіцыстычны верш, які найчасцей набываў формы звароту, закліку,
прамовы, паслання. Апрача вершаў Янкі Купалы і Якуба Коласа, на
пачатку вайны на старонках перыядычнага друку з’явіліся заклікальнапатрыятычныя і з’едліва-выкрывальныя творы іншых беларускіх паэтаў.
Іх эмацыянальныя выступленні былі выяўленнем гневу і пратэсту супраць Гітлера, фашысцкіх захопнікаў, неслі ў сабе па-сапраўднаму баявы
напал паэтычнага слова, магутную ўнутраную (духоўную) энергію чалавека-змагара, народа-барацьбіта. Такім чынам, беларуская паэзія 1941—
1945 гг. стала на службу свайму народу, Радзіме, была змагарніцкай па
сваім пафасе і паводле грамадскага прызначэння, адданай ідэалам свабоды і незалежнасці, мела выразную антываенную накіраванасць, яна
гартавала народны дух супраціву, спрыяла фарміраванню ідэі антыфашысцкага змагання і вызвалення Беларусі.
У гады Вялікай Айчыннай з’явілася больш глыбокае ўсведамленне
духоўных каштоўнасцей у жыцці чалавека і народа. Пра гэта яскрава засведчылі вершы «Краіна мая» Пімена Панчанкі, «Родная мова»
Максіма Танка, «Родны хлеб», «Жывое слова» Пятра Глебкі і інш.
Беларусь — галоўны цэнтр духоўнага прыцягнення і апірышча паэтаў
ва ўмовах кровапралітнага і скрутнага ваеннага часу. Прыйшла пара самага важнага, самага галоўнага — і беларускія паэты з болем, шчырай
і непадробнай трывогай загаварылі пра вечныя каштоўнасці: Радзіму,
бацькоўскую зямлю, родную мову, сонца, хлеб... Праз традыцыйны нацыянальна-паэтычны матыў сяўбы ў вершы «Будзем сеяць, беларусы!»
(1942) П. Броўка з аптымізмам сцвярджаў ідэю адраджальнай моцы і
неўміручасці Беларусі.
З твораў часу вайны паўстала Беларусь гістарычная, гераічная, легендарная. Занядбаная памяць пра мінулае ў 1930-я гг.— вынік нацыянальнай амнезіі. У час вайны ўзнікла патрэба ў сваіх беларускіх
героях, прыкладах з мінулага, вартых пераймання. Як своеасаблівы
духоўны шчыт паўстала з нябыту гераічная мінуўшчына з яе легендамі,
славутымі падзеямі і постацямі. У паэме «Беларусь» (1943) П. Броўкі
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нібы ўваскрасаюць «былога быліны», ажывае даўняя гісторыя нашай
зямлі. У творы згадваюцца старажытныя Полацк, Тураў і Віцебск,
бітвы на Нямізе, пад Грунвальдам і з войскам Напалеона Банапарта,
такія героі, як Кастусь Каліноўскі, чыя «слава, як сонца, стаіць над
зямлёю».
У гaды вaйны мyзa Аркадзя Куляшова aпpaнyлa вaйсковы шынeль.
Аднак перш ён пехатою прайшоў шлях ад Мінска да Оршы, дзе ў
ваенкамаце запісаўся на фронт. Паэт служыў у газеце «Знамя Советов» — баявой газеце 11-й арміі Калінінскага фронту. Ён шмат чаго пабачыў на пачатку вайны, а потым на перадавой быў сведкам трагічных
падзей, салдацкага гераізму і мужнасці. Выдатнай з’явай сталі вершы
і балады паэта, напісаныя ў франтавых умовах. Думкай паэт вяртаўся
да роднай Беларусі, глыбока і пранікнёна ўвасобіў пачуццё любові да
Бацькаўшчыны. У баладзе «Над брацкай магілай» ён так гаворыць пра
сваё запаветнае жаданне:
Беларусь мая родная,
як жа я рвуся яшчэ раз
Пеша ўсю цябе змераць,
увесь і чабор твой і верас!..
Сэрца просіць шляхоў,
Што цяжкім маім ботам пад сілу;
Наглытацца хачу туманоў,
Твайго ветру і пылу;
Наглытацца хачу за сябе і за тых,
Што не ўстануць з нябыту;
Вочы просяць нябёсаў тваіх,
Ім твайго не хапае блакіту.

Вяршыннае дасягненне ў галіне паэтычнага эпасу — куляшоўская
паэма «Сцяг брыгады», якая стваралася ўвосень 1942 года, у вельмі цяжкі і адказны час: добра ўзброены вораг рваўся да Волгі, ішлі
жорсткія баі, Чырвоная Армія несла велізарныя страты. У творы
А. Куляшоў паказаў вайскоўцаў у складаных абставінах ваеннага
часу, у хвіліны выбару, правёў іх праз суровыя выпрабаванні, раскрыў пры гэтым моц, непахіснасць чалавечага духу і выявіў трагізм
падзей. Вернасць, адданасць воінскаму абавязку — вось тое, што прадвызначае паводзіны Алеся Рыбкі, галоўнага героя твора. Знакаміты
А. Твардоўскі высока ацаніў гэты твор паэта, ён пісаў, што «паэма была
голасам сэрца, поўнага болю за родную беларускую зямлю, плачам па
ёй і гарачай светлай веры ў яе сілы ў барацьбе, у яе вызваленне».
«Мы вернемся», — сцвярджаў Максім Танк у сваім першым вершы
часу вайны, а ў іншым творы 1941 года, усведамляючы неабходнасць
змагання з ворагам, прасіў: «Не шкадуйце, хлопцы, пораху…». Ён,
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адчуваючы віну за адступленне, лічыць, што гэта часова, верыць, што
воіны-сыны абавязкова вернуцца, каб вызваліць родную зямлю з няволі
чужынцаў. «Мая старонка-паланянка!» — такі кліч-зварот гучыць у
вершы «Беларусі» П. Глебкі, які, як і іншыя паэты, выказваў шчымлівы
боль, хваляванне, выкліканае тым, што Беларусь стала забраным і паднявольным краем, услаўляў мужнасць і змаганне за яе свабоду.
Развітанне з роднай зямлёй, падзеі часу адступлення і ваенных
няўдач, страта блізкіх і сяброў паглыблялі трагізм беларускай паэзіі, яе
элегічнае гучанне. Лірычныя перажыванні чалавечага сэрца тонка выяўлены ў вершах Якуба Коласа, А. Куляшова, П. Броўкі, П. Панчанкі і інш.
У 1943 годзе на акупіраванай тэрыторыі, у тыле ворага, пабачыў свет унікальны ва ўсёй тагачаснай літаратуры паэтычны зборнік
«Слуцкі пояс» Анатоля Астрэйкі. У вершах воін-партызан выказаў пачуццё народнага гневу, выявіў змагарніцкую сутнасць беларуса ў час
суровых выпрабаванняў для Бацькаўшчыны-Радзімы. Апрача твораў,
у якіх дамінуе пафас гераізацыі барацьбы, А. Астрэйка даў цудоўныя
ўзоры лірыкі пачуццёвай, рэфлексійна паглыбленай, спавядальна-настраёвай.
Барацьбе з ворагам на фронце і на акупіраванай тэрыторыі дапамагала сатыра, галоўная зброя якой — прыцэльны і дальнабойны
смех. Беларускія паэты не шкадавалі, як кажуць, солі і перцу, выкрываючы драпежніцкую сутнасць і пачварнае аблічча фашызму (вершы
Якуба Коласа, Кандрата Крапівы, Пятра Глебкі і інш.). Папулярнымі
на часова акупіраванай тэрыторыі і сярод народных мсціўцаў былі
газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну» і сатырычны лісток «Партызанская дубінка», у выданні якіх удзельнічалі беларускія пісьменнікі. Па-сапраўднаму баявым і наступальным было сатырычнае слова
Кандрата Крапівы, аўтара вершаў «Зброю к бою!», «Фрыцавы трафеі»,
«Гебельс брэша — вецер носіць» і інш. Сатырычныя вершы, памфлеты,
эпіграмы, інвектывы супраць Гітлера, фашыстаў і іх паслугачоў неслі
крытычна-выкрывальны пафас і выконвалі агітацыйна-мабілізацыйную
задачу.
Вайна і каханне — рэчы, здавалася б, несумяшчальныя, нават такія
з’явы, што выключаюць адна адну. І ўсё ж не толькі нянавісцю, гневам
і прагай помсты жыў у той ваенны час чалавек. Каханне і любоў —
вось што дапамагала ваяваць і змагацца, пераносіць цяжкасці і суровыя нягоды. Таму паэты і звярнуліся да ўнутранага пачуццёвага свету
чалавека, выяўляючы тое глыбока асабістае, нават вельмі прыватнае і
інтымнае, што дзеелася на сподзе душы, жыло ў сэрцы і памяці. У хвіліны пярэдыху між баямі, сцішанага одуму ці на шпітальным ложку згадвалася каханая, сяброўка ці маці, усё самае дарагое і блізкае.
Праз зварот да лірычных сродкаў раскрываўся свет думак, пачуццяў,
настрояў. Вайна — ненатуральны стан існавання, стрэс, боль і пакуты.
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І ўсё ж у той ваеннай рэальнасці чалавек заставаўся чалавекам. Яму
хацелася сябраваць і кахаць, выказаць сябе, паспавядацца, а ў пэўныя моманты абуджалася імкненне да чагосьці высокага, ідэальнага,
абвострана адчувалася хараство прыроды. І ўсё гэта выдатна перадалі ў сваёй лірыцы Алесь Астапенка, Анатоль Астрэйка, Пятро Глебка, Мікола Засім, Кастусь Кірэенка, Міхась Машара, Пімен Панчанка
і інш. Якуб Колас, знаходзячыся ў эвакуацыі, стварыў цэлую нізку
вершаў інтымнага зместу, якая прыкметна ўзбагаціла лірыку ваеннага
часу. Пейзаж у коласаўскіх паэтычных творах — тонкае выяўленне
ўражанняў, роздумаў-настрояў, душэўных перажыванняў («Жураўліны
вырай», «На захад», «Крынічка», «Салар», «Чымган», «На восеньскі
лад» і інш.).
Неймаверна цяжкі і суровы лёс выпаў франтавікам. Сярод іх былі
Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панчанка, Аляксей Зарыцкі,
Кастусь Кірэенка, Анатоль Вялюгін, Мікола Аўрамчык, Алесь Бачыла,
Максім Лужанін, Аляксей Русецкі, Міхась Калачынскі, Паўлюк Прануза, Пятро Прыходзька і інш.
«Тысячы шчодрых натхненняў, шчаслівых світанняў загублена лютай вайной» (К. Кірэенка). У 1941 годзе на фронце загінулі беларускія
паэты Леанід Гаўрылаў, Уладзімір Рагуцкі, Рыгор Суніца (Лынькоў),
Мікола Сямашка, Андрэй Ушакоў і інш. Пры абароне Сталінграда ў
1942 годзе смерцю храбрых палеглі паэт і ваенны карэспандэнт Алесь
Жаўрук (Сінічкін), паэт камандзір мінамётнай батарэі Аркадзь Гейнэ.
З поля бою не вярнуліся франтавікі Мікола Сурначоў, Аляксей Коршак,
Сяргей Крывец, Алесь Мілюць, Рыгор Жалязняк, Леў Талалай, Алесь
Пруднікаў, Генадзь Шведзік і інш. Пра гібель на франтах вайны некаторых літаратараў, як, напрыклад, паэтаў Змітрака Астапенкі ці Андрэя
Ушакова, няма дакладных звестак. Усе яны загінулі зусім маладымі, не
вярнуліся да роднага парога, не спраўдзілі свае мары і творчыя задумы,
не даспявалі песні кахання, радасці і шчасця. Беларускія паэты гінулі з
думкай пра сваіх родных і каханых, яны ў апошнія хвіліны згадвалі дарагія сэрцу мясціны: сцежкі, палі, крыніцы, узгоркі, пералескі... Аляксей Коршак у 1942 годзе напісаў верш «Паранены», у якім лірычны
герой са шчымлівым смуткам і болем развітваецца з родным краем:
От і ўсё.

За светлы край азёрны,
За вясну ў палёх,
Неба сіняе у кроплях зорных
Я навек тут лёг.

У гэтых вершаваных радках — сумнае прароцтва, прадбачанне
трагічнага лёсу.
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Гібель таленавітай творчай моладзі ў гады Вялікай Айчыннай — вялікая, непапраўная страта для беларускай літаратуры. Рыгор Барадулін
так сказаў пра гераізм і трагічны лёс палеглых беларускіх паэтаў:
Вы па-салдацку на палях вайны,
Як на палях старонак вечнасці,
Палеглі абарванымі радкамі,
Паэты Беларускай стараны…

У партызанскім і падпольным руху ўдзельнічалі Анатоль Астрэйка, Антон Бялевіч, Мікола Засім, Міхась Машара, Аркадзь Моркаўка,
Піліп Пестрак, Валянцін Таўлай, Ніна Тарас, Анатоль Іверс і інш.
Літаратары Беларусі ўліліся ў народны рух за вызваленне роднай
зямлі, не шкадавалі свайго жыцця дзеля перамогі над гітлераўскімі
захопнікамі. За сувязь з партызанамі паплаціўся жыццём паэт Алесь
Дубровіч, у Чэрыкаве расстралялі паэта і журналіста Івана Дзенісенку...
Ахвярамі таго ваеннага часу сталі многія ўчарашнія мірныя людзі.
У блакадным Ленінградзе развітаўся з жыццём паэт, удзельнік абароны
горада на Няве Янка Бобрык. У Мінскім гета загінула яўрэйская паэтка
Беларусі Сара Каган.
Творчая спадчына беларускіх пісьменнікаў, якія загінулі ў гады
Вялікай Айчыннай вайны, — прыкметны набытак нашай нацыянальнай літаратуры. Слушна сказаў Варлен Бечык: «Леаніду Гаўрылаву,
Аркадзю Гейнэ, Аляксею Коршаку было па 23 гады, Уладзіміру Рагуцкаму — 24, Міколу Сямашку і Міколу Сурначову — па 27, Рыгору
Жалязняку — 28, Андрэю Ушакову — 29… Алесю Жаўруку, Змітраку
Астапенку, Рыгору Суніцы толькі перасягнула за трыццаць. Назаўсёды
засталіся яны ў гэтым узросце, і вершы, якія былі, па сутнасці, яшчэ
толькі пачаткам, абяцаннем, — сталі іх пасмяротнай спадчынай. Няма
цаны гэтай спадчыне, бо подпісы пад ёю ў канцы зроблены крывёю
сэрца». Беларусь-маці ахвяравала на алтар Перамогі жыцці трыццаці
паэтаў. Страціла трыццаць талентаў, аддала лепшых з лепшых. І гэта
дзеля жыцця на зямлі і мірнай будучыні.
Дваццатае стагоддзе застанецца ў гісторыі як адно з самых
трагічных, і найперш таму, што гітлераўскі фашызм забраў мільёны
чалавечых жыццяў. Кожны трэці беларус загінуў у полымі суровага
ліхалецця. Гітлераўскі генеральны план «Ост» быў скіраваны на татальнае вынішчэнне славянскага свету. Жудасная катастрофа напаткала і
яўрэйскае насельніцтва розных краін. Нацысты ператварылі Беларусь у
зону канцэнтрацыйных лагераў і гета, дзе гінулі ваеннапалонныя, жанчыны і дзеці, людзі з розных краін Еўропы. На нашай зямлі былі спалены разам з жыхарамі шматлікія вёскі (сімвал гэтай народнай трагедыі — Хатынь). Злавесны наступ фашызму зрабіўся рэальнай пагрозай
для чалавечай цывілізацыі. Для беларусаў і іншых савецкіх народаў тое
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ліхалецце стала Вялікай Айчыннай вайной: яны самаахвярна і мужна
баранілі права на мірнае жыццё, ратавалі будучыню сваіх дзяцей, рабілі
ўсё, каб вызваліць родныя вёскі і гарады, здабыць для бацькоўскага
краю свабоду і незалежнасць.
Беларуская літаратура прайшла «праз вогненны небасхіл» (М. Танк).
Яна, зведаўшы горыч страт і радасць Перамогі, памужнела, загартавалася. З цягам часу з’явілася яшчэ больш глыбокае ўсведамленне, што
«за перамогу вялiкай цаной плацiлi найлепшыя сэрцы» (П. Панчанка).
Вайна спарадзіла тэму памяці. Яна і на пачатку ХХІ стагоддзя
гучыць у беларускай паэзіі. Больш за паўвека жывуць на нашай зямлі пакутная і трывожная «памяць вайны, раны вайны, боль чалавечы»
(А. Бачыла). Беларускія паэты асудзілі вайну, бо яна нясе смерць і
спусташэнне, забірае самае лепшае, што ёсць у чалавека, — юнацтва,
маладосць, каханне...
Гэтая кніга твораў уражліва гаворыць, што вайна — вельмі балючая
і адказная ноша душы, сумлення, памяці народнай. Да нас звернута
набатнае і спавядальнае слова людзей, якія склалі галовы ў росквіце
маладых сіл і таленту, загінулі з любоўю да жыцця і роднага краю. Мы
пачуем узрушальныя маналогі тых, хто напоўніцу зведаў жахі вайны, у
нашых сэрцах адгукнуцца шчымлівыя элегіі, рэквіемы, плачы, а таксама балады, песні. За радкамі твораў — канкрэтны чалавечы лёс.
Вынікі і ўрокі вайны… Калі падвялі вынікі Другой сусветнай вайны
і вызначылі дзесяць фактараў, якія абумовілі перамогу над фашызмам,
адным з галоўных, вызначальных была названа літаратура. Значыць,
перамагае не толькі зброя, але і дух. Янка Купала, Якуб Колас, наша
нацыянальная літаратура выхавала беларуса-змагара, воіна-патрыёта,
які ў лёсавызначальны час здолеў перамагчы сусветнае зло, карычневую чуму. Роля беларускай літаратуры ў выхаванні чалавека гераічнага
духу выключная. Вось чаму, уласна кажучы, і сёння ў школе літаратура
больш, чым прадмет. З дапамогай слова ў свядомасць асобы закладваюцца важныя ідэі і ментальна-духоўныя сэнсы. Літаратура ў нашы дні
не страчвае сваё ідэалагічна-светапогляднае значэнне ў справе выхавання дзяцей і моладзі. Няхай гэтай высакароднай справе і паслужыць
складзены том паэзіі часу Вялікай Айчыннай вайны.
Алесь БЕЛЬСКІ,
доктар філалагічных навук, прафесар

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ
Вершы

З «Ваеннага сшытка»

КРАЙ МОЙ РОДНЫ
Я ўспамінаю свет дуброў,
Крыніцу ля сасны
I залацістай хмаркі цень
У возеры лясным.
Я ўспамінаю свет дуброў,
Дзе любы мой ступаў.
О, як мне хочацца ізноў
Хадзіць між светлых траў,
Прыбегчы ў твой прасторны дом,
Зялёны, звонкі гай...
Не, ты не будзеш пад ярмом,
Мой беларускі край!
Яшчэ стаптана сенажаць
Нагамі чужаніц,
Яшчэ на ўзлессі не чуваць
Жалеек ля крыніц,
Яшчэ залітая ралля
Крываваю расой,
Ды зарунее зноў зямля
З ранейшаю красой.
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Эдзі Агняцвет

За попел хат,
гарматны гром,
Злачынцаў пакарай!
Не, ты не будзеш пад ярмом,
Мой беларускі край!

Прыйдзе час — зарунеюць загоны,
Выйдуць людзі
з зямлянак, з лясоў,
Абгарэлае лісце на клёнах
Ажыве і заззяе ізноў.

1942 г.

I на скрыпцы цудоўнай зайграе
Сын натхнення — Музыка Сымон,
I адкажа зямля дарагая,
Што пайсці не хацела ў палон:

ЯКУБУ КОЛАСУ
Да 60-годдзя з дня нараджэння

— Гараваў ты са мной у нягоды,
Бараніў сваёй песняю край.
Дык на шчасце і славу народа,
Родны Колас, жыві і спявай!

Беларусь, даражэнькая маці,
Ты ўстаеш ля мяне па начах.
Як люблю я твае сенажаці
I сасонак струменісты пах!

1942 г.

Часта сню я азёры Палесся
I дубровы, сівыя ад рос.
Мне зязюля кувае у лесе
I шуміць над ракой вербалоз.
Часта сню я знаёмыя нівы —
Родны Колас глядзіць у прастор
I спявае аб лёсе шчаслівым,
I ўзнімаецца песня да зор.
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БЕЛАРУСЬ
Зямля Беларусі, мая дарагая радзіма,
Як шмат ты зазнала трывог і пякельных пакут!
Крывёй аблівалася сэрца, як з попелам, з дымам
Грабежніца-смерць уваходзіла ў кожны твой кут.

Гэтак будзе не ў сне, а наяве!
Край мой любы,
саколе ты наш,
Па закопчаных порахам травах
Ходзіць дзед партызанскі Талаш.

Зямля Беларусі! Хай вольна ўздыхнуць твае грудзі!
Заззяла ўжо сонца ў вачах задуменных тваіх.
Хай кожны твой камень адпомсціць за сірат
малых,
Хай кожная пядзя фашыстам магілаю будзе!

Ён у смутку глядзіць на руіны
I забойцам наносіць удар.
Ён праз горы пачуў,
праз даліны,
Як пакутуе сэрцам пясняр.

Байцы на штыхах нясуць тваім нівам спакой.
Ізноў зашумяць, як у мірныя ясныя годы,
Сады Магілёва, дняпроўскія сінія воды
I мінскія клёны над Свіслаччу — ціхай ракой.
1943 г.
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