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Васіль Быкаў: талент мужны, непаўторны: 

*інфармацыйны бібліяграфічны спіс літаратуры+ / ДУК 

«Лёѓненская ЦБС», Цэнтральная раённая бібліятэка; *склад. А.С. 

Кађэрава]. – Лёѓна, 2019. – 10 с. – (Чытаем беларускую). 

 

Няма сумненняў, што ў гісторыі беларускай літаратуры ХХ 

стагоддѓя Васіль Быкаў ѓаймае адно ѓ пачэсных і ѓначных 

месцаў. Роѓным аспектам ђыцця і творчасці пісьменніка 

прысвечана шмат літаратураѓнаўчых прац і успамінаў. 

У спіс літаратуры, прысвечаны 95-годдѓю ѓ дня 

нарадђэння Васіля Быкава, ўвайшлі крытычныя матэрыялы, 

шэраг кніг, брашур, артыкулаў аб яго ђыцці і творчасці, а 

таксама асобныя яго творы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 2 ~ 

 

Ты не памёр. Вечна жывы. 

Ісці ў страі салдацкім будзеш. 

Ніколі, друг мой баявы, 

Цябе планета не забудзе.  

Вышэй узнімеш крыж святы.  

І хай ярчэй заззяе.  

З такімі воямі, як ты,  

Радзіма ростані не знае.   
                    

           Пятро Прыходзька  

 

Творы беларусскага пісьменніка Васіля Быкава чытаў, 

чытае і будзе чытаць увесь свет – свет сучасны: цывілізаваны і 

праведны, дзе ведаюць, цэняць і адстойваюць самыя галоўныя 

чалавечыя каштоўнасці. А вось цаніць такіх людзей, шанаваць 

і ганарыцца імі, нас навучыў Васіль Быкаў. I мы павінны 

шчыра дзякаваць нашай беларускай зямлі, што ен у нас есць.  

Васіль Уладзіміравіч Быкаў нарадзіўся 19 чэрвеня 1924 

года ў весцы Бычкі Ушацкага раена Віцебскай вобласці  ў 

сялянскай сям'і. Экстэрнам скончыў сярэднюю школу. У 1939 

годзе ен паступіў ў Віцебскае мастацкае вучылішча, але быў 

вымушаны пакінуць гэтую навучальную ўстанову і пайшоў 

вучыцца ў школу будаўнікоў.  

У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны Быкаў трапіў 

на фронт, а ўжо ў 1943-м 19-гадовы юнак камандаваў узводам. 

Баі на 2-м  і  3-м Украінскіх франтах,  два  раненні,  баявыя 

дзеянні на тэрыторыі Румыніі, Венгрыі, Югаславіі, Аўстрыі – 

гэта не проста штрыхі, а самыя сапраўдныя старонкі мужнай, 

небяспечнай і такой шматпакутнай біяграфіі Васіля Быкава. 

Ёсць у ей, дарэчы, і такі, неверагодна «нечаканы» і проста 

страшэнны, радок: у 1944-м родныя атрымалі на яго 

пахаванку, аднак, на шчасце, у тым баі на Луганшчыне ен 

выжыў...  
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Пасля заканчэння вайны Васіль Быкаў яшчэ два гады 

служыў у войску – на Украіне, у Беларусі і на Далекім Усходзе. 

Менавіта тады канчаткова і загартавалася ў Васіля 

Уладзіміравіча, як у пісьменніка, такая блізкая і зразумелая 

яму, прапушчаная праз уласнае сэрца, вайсковая тэматыка...  

Дэмабілізаваўся ў 1947 годзе і прыехаў у Гродна, дзе 

працаваў мастаком, а пасля журналістам рэдакцыі газеты 

«Гродзенская праўда». У гэты час Васіль Быкаў пачаў шмат 

друкавацца. 

Дэбютаваў некалькімі апавяданнямі, а пазней – 

аповесцю «Апошні баец». Васіль Быкаў у 1959 годзе 

апублікаваў аповесць «Жураўліны крык». Яна і стала 

сапраўдным выпрабаваннем таленту пісьменніка, праклала 

маладому творцу дарогу да вышынь літаратурнай славы і 

прызнання. Даследчыкі адразу ж адзначылі ў творы праўду 

жыцця і шчымлівы лірызм, што, несумненна, «спалучыць», 

«з'яднаць» у мастацкай творчасці дадзена далека не кожнаму... 

«Жураўліны крык» стаў адным з першых у беларускай 

літаратуры сумленных твораў пра трагедыю чалавека на 

вайне. Таму пасля выхаду ў свет аповесць і паставілі ў адну 

шарэнгу з такімі творамі ваеннай прозы, як  «Жывыя і 

мѐртвыя» Канстанціна Сіманава, «Пядзя зямлі»  Рыгора 

Бакланава, «Батальѐны просяць агню» Юрыя Бондарава, 

«Чалавек і зброя» Алеся Ганчара, «Агонь і снег» Івана 

Шамякіна...  

«Гарызонты мастацкага ўзнаўлення» пашыраліся і 

паглыбляліся літаральна кожны год. «Здрада» і «Трэцяя 

ракета», «Пастка» і «Альпійская балада», «Мѐртвым не баліць»  

і «Круглянскі мост», «Праклятая вышыня» і «Сотнікаў», 

«Абеліск» і «Дажыць да світання», «Воўчая зграя» і «Яго  

батальен», «Пайсці і не вярнуцца» і «Знак бяды», «Кар'ер» і «У 

тумане», «Аблава» і «Сцюжа», «Ваўчыная яма»  і  «Афганец» – 
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што ні твор, то залатая старонка суровай і жорсткай, 

бескампраміснай і часцяком супярэчлівай, вайсковай і 

партызанскай рэчаіснасці часоў Вялікай Айчыннай вайны, а 

таксама ваенных канфліктаў наступных, 80-х  гадоў; наогул – 

супрацьстаяння чалавечых нораваў, паводзін, характараў у 

экстрэмальных сітуацыях і выпадках...  

Жывучы ў Гродне, пісьменнік шмат ездзіў па СССР, 

краінах Захаду. У яго з’яўляецца ўсе болей аднадумцаў і 

прыхільнікаў сярод калег і чытачоў. У Гродне ен узначальвае 

Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў 

Беларусі. У 1978 годзе Васіль Быкаў пераязджае ў Мінск. У 

канцы 90-х гадоў ен пакідае радзіму і выязджае на Захад. 

Жыве ў Фінляндыі, Германіі, Чэхіі.  

Кнігі апошняга часу – зборнік «Сьцяна», «Пахаджане. 

Прыпавесьці» – вызначаюцца глыбокім трагізмам успрымання 

жыцця. Апошняя прыжыццевая кніга – «Доўгая дарога да  

дому» – мемуары. Яны цікавыя не толькі фактамі, але і іх 

асэнсаваннем, ацэнкамі, зробленымі з далечыні гадоў. Перад 

намі  –  эпапея чалавечага лѐсу на крутых паваротах XX 

стагоддзя. Васіль Быкаў дае сваімі ўспамінамі вельмі важныя 

ўрокі жыцця. У канцы кнігі – нават своеасаблівы маральна-

патрыятычны запавет, звернуты да сучаснікаў і нашчадкаў. 

Гэта нібызавяршэнне яго багатай публіцыстыкі.  

Цяжка захварэўшы, Васіль Быкаў пакідае Чэхію і 

прыязджае ў Мінск, каб апошні раз дакрануцца да роднай 

зямлі.  

Памер Васіль Уладзіміравіч Быкаў 22 чэрвеня 2003         

года – у дзень чарговай гадавіны пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны. I ў гэтым было штосьці трагічна-сімвалічнае... Лѐс?! 

Замова Усявышняга?!.. 

Яго творы  –  нягледзячы на неадназначнасць «высноў»  

і «вывадаў» партыйна-бюракратычных ацэншчыкаў і  
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«крытыкаў»,  даносы і заклады «добразычліўцаў»,  –  усе ж такі 

па вартасцях былі ўганараваны ўладай. Васіль Быкаў – 

народны пісьменнік Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, 

лаўрэат Ленінскай прэміі, Дзяржаўных прэмій СССР і 

Беларусі. Шмат разоў беларускі народ выбіраў яго дэпутатам 

Вярхоўных Саветаў СССР і БССР, быў ен і народным 

дэпутатам СССР.  
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16. Быкаў, В. У тумане: аповесці, раман / В. Быкаў. – Мінск: 

Юнацтва, 1995. – 464 с. 
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Васіль Быкаў: талент мужны, непаўторны 

 

Інфармацыйны бібліяграфічны спіс літаратуры 
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