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НОВЫЯ РАКУРСЫ АДЛЮСТРАВАННЯ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

Ў АПОВЕСЦЯХ І. НАВУМЕНКІ 1990-х гг. 

 
Разглядаецца ўвасабленне тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў аповесцях 1990-х гг. беларускага 

пісьменніка-ветэрана І. Навуменкі, які падчас постсавецкай рэчаіснасці пераасэнсоўваў перажытае з 

пазіцыі сталага чалавека. Мастак захаваў традыцыйную для яго манеру апавядання: аўтабіяграфізм, 

адданасць ідэалам мінулага, увагу да сацыялізацыі асобы і яе пошукаў у гістарычным быцці. 

Ключавыя словы: лірыка-псіхалагічны пачатак, аўтабіяграфізм, псіхалагізм, элегічна-мінорны 

аповед, «страчанае пакаленне». 

 

New Perspectives of the Reflection of the Great Patriotic War 

in the Novels of I. Navumenka of the 1990s. 

 
The article considers the embodiment of the theme of the Great Patriotic war in the stories of the 1990s 

by the belarusian veteran writer I. Navumenka, who during the post-soviet reality rethought the experience from 

the perspective of an experienced person. The master remained faithful to the traditional manner of reflection 

for him: autobiography, the ideals of the past, attention to the socialization of the individual and its search in 

historical existence. 

Key words: lyric-psychological beginning, autobiography, psychologism, elegiac-minor narration, «the 

lost generation». 

 

Уводзіны 

У айчыннай прозе Іван Навуменка 

(1925–2006, удзельнік падполля, партызан, 

баец Ленінградскага і Украінскага франтоў) 

застаецца прадстаўніком той рэалістычнай 

прозы, у якой моцна вылучаецца лірыка-

псіхалагічны пачатак. Творчасць пісьменні-

ка спалучыла два вытокі: прыналежнасць 

аўтара да старэйшага пакалення, светапо-

гляд якога фарміраваўся пад уплывам во-

пыту ваеннага юнацтва, і ўздзеянне «адлігі» 

1960-х гг. Вынікам такога жыццѐвага до-

сведу зрабілася моцная ўнутраная, асабістая 

пазіцыя мастака, які не захапляўся паспеш-

лівым прыняццем неправераных, недаклад-

ных фактаў і рашэнняў, няхай сабе і папу-

лярных, але сумніўных авантур, – там, дзе 

гаворка вялася пра самыя важныя каштоў-

насці. І. Навуменка як пісьменнік неаднара-

зова гаварыў пра сваю прыхільнасць у твор-

часці да аўтабіяграфізму: «У гэтым, нават, 

бачу свой творчы лѐс, бо лягчэй за ўсѐ мне 

пішацца пра тое, што бачыў на свае вочы, 

або сам перажыў, ці добра ведаю з чужых 

слоў. Менавіта гэтыя веды я лічу самымі 

важнымі і значнымі для маіх кніг. <…> 

У сваім жыцці я, канешне, многае бачыў: 

быў на вайне і ў партызанах, шмат ездзіў, 

ведаю многія мясцовасці. І ў сваѐй творча-

сці я апіраюся толькі на свой вопыт, на тое, 

што чуў, што бачыў, у чым непасрэдна пры-

маў удзел» [1, с. 115]. 

Мэта працы – прааналізаваць змест і 

паэтыку адлюстравання падзей Вялікай Ай-

чыннай вайны ў аповесцях І. Навуменкі 

1990-х гг. з пазіцыі пераасэнсавання яе 

пісьме-ннікам у абставінах постсавецкага 

кантэксту. 

Задачы даследавання: 

1) вызначэнне ідэйна-эстэтычных 

канцэпцый раскрыцця ваеннай тэмы І. На-

вуменкам на мяжы ХХ – ХХІ стст.; 

2) выяўленне мастацкай спецыфікі ад-

люстравання кантэксту Вялікай Айчыннай 

вайны ў аповесцях аўтара. 

 

Аўтабіяграфізм трылогіі «Дзяцін-

ства», «Падлетак», «Юнацтва» 

Трылогія з аповесцей «Дзяцінства» 

(1991), «Падлетак» (1993), «Юнацтва» 
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(1994) была створана І. Навуменкам пасля 

вопыту напісання маштабных твораў, най-

перш трылогіі хрэстаматыйных раманаў 

1960 – 1970-х гг. («Сасна пры дарозе», «Ве-

цер у соснах», «Сорак трэці»). Задума новай 

трылогіі была выклікана ў немалой ступені 

і часам змены ідэалагічнай парадыгмы ў 

грамадстве, і разбурэннем былых афіцый-

ных канонаў у літаратурнай творчасці. Сут-

насць пазіцыі пісьменніка ў дадзены гіста-

рычны перыяд акрэсліла Н. Пыско: «У гэ-

тай новай літаратурнай сітуацыі І. Навумен-

ка застаўся верным сабе, не паддаўшыся на 

спакусы таго своеасаблівага мастацкага эга-

цэнтрызму, які захапіў хіба не большасць 

пісьменнікаў-сучаснікаў» [2, с. 655]. Зварот 

аўтарытэтнага празаіка да тэм і праблем 

агульнаграмадскай значнасці І. Шаладонаў 

вызначыў як увасабленне «адказнай спавя-

дальнасці Івана Навуменкі перад нашчадка-

мі, найперш маладым пакаленнем» [3, с. 437]. 

Своеасаблівым ядром трылогіі апове-

сцей празаіка выступае быццѐ чалавека, 

якое пісьменнік разумеў як неад‟емны 

элемент мікракосму і, адначасова, арганіч-

ную частку сусвету. Л. Сінькова адзначала, 

што ў гэтай трылогіі «жыццѐ выглядае як 

дзіўны кантрапункт, у якім спалучаецца, 

здаецца, неспалучальнае, і светлае, і цѐм-

нае» [4, с. 76]. На фоне дамінуючай увагі да 

народа як масы аўтар імкнуўся падкрэсліць 

індывідуальнасць чалавека з гэтай масы. У 

творчасці пісьменніка перыяду 1990-х гг. 

ствараецца псіхалагічны партрэт героя, які 

звяртаецца да свайго сумлення і ўнутранага 

«я». І. Навуменка намаляваў заглыблены 

псіхалагічны вобраз малога хлопчыка-бела-

руса, які вырастае ў падлетка і юнака, пры-

чым праходзіць працэс самапазнання і эва-

люцыю мыслення ў атмасферы рэальнага, 

складанага і драматычнага быцця. Гэта ін-

дывідуалізаваны вобраз рэфлексіўнага юна-

ка Васіля Войціка, чыѐ жыццѐ звязана з вя-

лікім гістарычным часам і яго катастрофа-

мі. Разам з тым галоўны герой з‟яўляецца 

тыповым персанажам, бо ўвасабляе лѐс цэ-

лага пакалення. 

Жанрава-стылѐвая спецыфіка апове-

сцей пісьменніка ў значнай ступені звязана 

са сталымі формамі аўтарскага маўлення. 

У аповесцях «Дзяцінства» і «Падлетак» 

празаік прытрымліваўся аповеду ад імя трэ-

цяй асобы ў форме цяперашняга часу. Дзя-

куюы гэтаму логіка падзей вельмі натураль-

на перадавалася ў адпаведнасці з узроўнем 

развіцця, псіхалагічнага стану дзіцяці-пад-

летка, з якім чытач пачынае знаѐміцца з ся-

мігадовага ўзросту. Па словах Л. Алейнік, 

«сама назва трылогіі І. Навуменкі падкрэс-

лівае, што ў працы <…> аўтар свядома ары-

ентаваўся на мастацкія ўзоры рускіх класі-

каў, найперш – Льва Талстога. Але па сваѐй 

аснове (не толькі па сюжэтных перыпетыях, 

апавядальнай манеры, творчых прыѐмах і 

мастацкіх акцэнтах, але, галоўнае, па сваѐй 

гістарычна-ментальнай сутнасці) гэты твор 

самабытны і арыгінальны» [5]. 

У трыпціху «Дзяцінства», «Падле-

так», «Юнацтва» маральная ацэнка і асэнса-

ванне падзей вайны змяняюцца ад узвыша-

на-ўзнѐслага да ўсвядомленага: «Чаму ты, 

дзед, не быў на вайне? – Хай на яе ліха, на 

тую вайну, унучак. Нічога добрага там ня-

ма. Смерць, забойства» [6, с. 26]. З цягам 

часу ў творчай манеры пісьменніка адбыва-

ецца змяшчэнне акцэнтаў у бок жорстка-рэ-

алістычнага паказу смерці «хлопцаў-равес-

нікаў» на вайне. Па словах П. Васючэнкі, 

такі паказ «генетычна звязаны з той трады-

цыяй, якую заклалі ў сусветнай літаратуры 

Стэндаль, Л. Талстой, Э. М. Рэмарк, А. Бар-

бюс, М. Гарэцкі, Э. Хэмінгуэй, Ю. Бонда-

раў, В. Быкаў» [7, с. 701]. 

Адной з характарыстык ранняй прозы 

І. Навуменкі было аптымістычнае светаад-

чуванне. Напрыклад, у славутым апавяданні 

«Семнаццатай вясной» (1956) пра жыццѐ 

беларускіх падлеткаў пад акупацыяй пры-

сутнічае гумар і самаіронія, характэрныя 

для тэмы развітання з дзяцінствам, з кніж-

нымі ілюзіямі. В. Каваленка пісаў пра І. На-

вуменку: «Ён больш аптыміст, чым песі-

міст, бо як пісьменнік дэмакратычных пера-

кананняў больш за ўсѐ верыць у народную 

энергію жыццятворчасці, чым у інтэлігенц-

кую» [8, с. 11]. І сапраўды, герой І. Наву-

менкі стаў самым выбітным з вобразаў тых 

учарашніх савецкіх школьнікаў, якія рабілі-

ся выдатнымі байцамі і прыходзілі да вып-

рацоўкі ўласных поглядаў не толькі на вай-

ну, але і на жыццѐ ў цэлым. 

Сама тэма ініцыяцыі на вайне звязвае 

аповесці І. Навуменкі з плѐнам еўрапей-

скага «страчанага пакалення», што сталела 

на франтах Першай сусветнай вайны. Гэта 

дало падставы Л. Сіньковай заўважыць: «І 

нічым, як толькі інерцыяй уздзеяння былой 

савецкай цэнзуры на трактоўку беларускай 
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аўтабіяграфічнай прозы “ваенных” аўтараў, 

мы не можам патлумачыць гэтакую малалі-

кую прысутнасць беларускіх імѐнаў у самім 

ідэйным комплексе “страчанага пакалення”, 

у слаўнай кагорце тых пісьменнікаў, якія 

адлюстравалі вайну з пункту гледжання 

ўчарашняга школьніка» [9]. Разам з тым у 

аповесцях пісьменніка пра Вялікую Айчын-

ную вайну была і тая спецыфіка, што адроз-

нівала яго светапогляд ад пазіцый замеж-

ных папярэднікаў. Герой І. Навуменкі разу-

мее сваю вызваленчую місію і салдацкі аба-

вязак. Н. Пыско адзначыла: «І гэта карды-

нальна адрознівае яго пакаленне ад “страча-

нага пакалення” Першай сусветнай, у прад-

стаўнікоў якога не было адказу на пытанне, 

дзеля чаго яны апынуліся на бессэнсоўнай 

крывавай бойні ў цэнтры “цывілізаванай” 

Еўропы» [2, с. 662]. 

У трылогіі створаны вобраз сялян-

скага хлопца, які на першых этапах жыццѐ-

вага шляху недастаткова поўна разумее гра-

мадскія з‟явы, але імкнецца даць ім сваю 

ацэнку. Яго свядомасць фіксуе падзеі ка-

лектывізацыі, раскулачвання, сталінскія 

рэпрэсіі, ваенныя дзеянні. Разуменне нара-

тарам гістарычных рэалій праяўляецца апа-

сродкавана, праз успрыманне трэціх асоб, 

або павярхоўна, з пазіцый падлеткавага 

несфарміраванага ўсведамлення. У аповесці 

«Падлетак» сталенне Васіля адбываецца ра-

зам са змяненнем палітычнай і гістарычнай 

сітуацыі. І. Навуменка стварыў своеасаблі-

вую ваенную прэамбулу, інтэрпрэтуючы 

падзеі пачатку Другой сусветнай вайны і 

вайны з Фінляндыяй праз суб‟ектыўнае і 

несвядомае стаўленне лірычнага героя: «Ва 

ўсялякім выпадку, пра рэальную вайну Ва-

сіль не думае або думае вельмі мала» 

[6, с. 268]; «Васіль лічыў вайну з Фінлянды-

яй несур’ѐзнай. Колькі тых фінаў» [6, с. 269]. 

Аповесць «Юнацтва», блізкая па ма-

тывах да рамана І. Навуменкі «Смутак бе-

лых начэй» (1979), адлюстравала жыццѐ Ва-

сіля Войціка ў гады Вялікай Айчыннай вай-

ны. Фронт пачаўся для хлопца-партызана 

мабілізацыяй падчас вызвалення Беларусі і 

голадам у запасных вайсковых частках, за-

тым былі баі на Карэльскім перашыйку і 

служба ў якасці палкавога разведчыка і пе-

ракладчыка. Аўтабіяграфічны герой удзель-

нічае ў вызваленні Усходняй Прусіі і су-

стракае перамогу ў Верхняй Сілезіі. Нягле-

дзячы на дваццацігадовы ўзрост, у аповесці 

«Юнацтва» персанаж І. Навуменкі – асоба 

цалкам сфарміраваная. Асобасны рост да-

зваляе Васілю з пазіцый шараговага ўдзель-

ніка ваенных падзей даць адэкватную ацэн-

ку сітуацыі і становішчу на франтах. Праза-

ік праўдзіва намаляваў рэйды знішчальнага 

батальѐна, у які траплялі школьнікі з бута-

форскімі вучэбнымі вінтоўкамі, а трэба бы-

ло знішчаць нямецкіх парашуцістаў і шпіѐ-

наў у першыя дні вайны; аб‟ектыўна пака-

заў таксама адносіны фашыстаў да насель-

ніцтва падчас акупацыі, адлюстраваў палі-

тычную сітуацыю ў краіне; намаляваў цяж-

касці і нястачы жыцця партызан у непры-

тульным асеннім і зімовым лесе. На пры-

кладзе старшыні Мігайлы, групы лѐтчыкаў-

разведчыкаў, самога Васіля Войціка 

пісьменнік паказаў далейшы лѐс салдат і ад-

носіны «Смерша» да тых, хто ў час баявых 

дзеянняў прапаў без вестак, вымушана пе-

райшоў лінію фронту, быў пад акупацыяй, 

адстаў ад сваіх або згубіў дакументы. 

Пісьменнік у аповесці «Юнацтва» 

пераканаўча адлюстраваў ваенны побыт: 

складанасці з боезабеспячэннем, пастаяннае 

адчуванне голаду, бяссонне, але – і кемлі-

васць, розум, маладую сілу сумленнага 

байца. Л. Сінькова адзначала: «Яшчэ адна 

тэма, якая паўтараецца ў творах І. Навумен-

кі – гэта тэма страчанага маладога кахання, 

страчанага часу для прагнай вучобы, для та-

го светлага ў жыцці, што давялося пры-

знаць незваротна адабраным вайной. Псіха-

лагічна глыбока, тонка сказаў пра гэта ме-

навіта І. Навуменка – у адрозненне ад тых 

беларускіх аўтараў, якія пісалі пра “страча-

нае пакаленне” найперш як пра забітае, за-

мучанае, духоўна скалечанае» [9]. 

Творы І. Навуменкі адзначанага пе-

рыяду характарызуюцца адсутнасцю прэ-

тэнзій на філасафічнасць. Па словах М. Ты-

чыны, «пісьменнік абдумана пазбягае філа-

софствавання, якое можа здацца ненату-

ральным ва ўмовах жыцця, калі само жыццѐ 

можа абарвацца ў любое імгненне» 

[10, с. 385]. У трыпціху «Дзяцінства», «Пад-

летак», «Юнацтва» сталенне галоўнага ге-

роя адбываецца пад уплывам абставін і пра-

ходзіць эвалюцыю разам са змяненнем аў-

тарскага светаразумення, бо падчас ства-

рэння гэтых аповесцей празаіку было пад 

семдзесят год. У мастацкай спадчыне І. На-

вуменкі традыцыйна адзначаецца сістэма 

разнастайных паўтораў, выкліканых аўтабі-
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яграфічным характарам творчасці. Па сло-

вах І. Баўтрэль, «большасць даследчыкаў 

пагаджаецца з тым, што паўтор у звароце да 

пэўнай тэмы, героя, факта, спосабу падачы 

матэрыялу і г.д. звязаны з іх пераасэнсаван-

нем, пераацэнкай» [11, с. 786]. Час вызна-

чэння новых ракурсаў і прырода аўтабіягра-

фізму пісьменніка сталі галоўнымі прычы-

намі для пераасэнсавання падзей. Паводле 

выказвання Н. Пыско, «гэтай асаблівасцю 

мастацкай манеры і мастакоўскай індывіду-

альнасці І. Навуменка тыпалагічна блізкі 

старэйшаму сабрату па пяру У. Фолкнеру» 

[2, с. 668]. У мастацка-эстэтычным плане ві-

давочны таксама зварот празаіка да эпічнай 

традыцыі Я. Коласа, што найбольш поўна 

выявілася ў адзначанай аўтабіяграфічнай 

трылогіі. 

 

Асноўныя матывы аповесцей 

1990-х гг. 

У аповесці «Гасцініца над Прыпяц-

цю» (1994) асэнсаваннем наступстваў ката-

строфы І. Навуменка прытрымліваўся эле-

гічна-мінорнага ладу апавядання. Працягам 

узгаданай вышэй аўтабіяграфічнай трылогіі 

з‟явілася і аповесць «Любімы горад» (1996). 

У гэтым творы адлюстраванне жыцця 

шматграннае, але тон апавядання таксама 

сумны. Пісьменнік патлумачыў змены наст-

рою, мадальнасці ў сваѐй прозе наступным 

чынам: «Я пісаў апошнюю сваю аповесць з 

біяграфічнага цыкла – “Любімы горад” – і 

адчуваў (пішаш не розумам, а пачуццѐм, 

падсвядомасцю), што дзесьці ўсѐ-такі мі-

нор, сумна. Чаму сумна? А таму, што тыя 

хлопцы, з якімі я радаваўся, марыў, якіх я 

ведаў, – яны ж не вярнуліся. І вось гэты на-

лѐт – я цяпер ужо і розумам дайшоў – ля-

жыць на гэтай аповесці… Словам, вайна 

ѐсць вайна, жорсткая, крывавая» [12, с. 5]. 

Аповесць «Дзясяты клас» (1998) працягну-

ла ідэйна-тэматычную лінію паказу пака-

лення, жыццѐ якога пасля ваенных выпра-

баванняў не палепшылася, а ішло ў рэчыш-

чы выжывання, змагання з нягодамі і по-

шукаў свайго прызначэння. І яшчэ над ад-

ной аповесцю на зыходзе жыцця, у канцы 

1990-х гг., працаваў І. Навуменка – «Помні 

Сталінград» (2000). Вобраз галоўнага героя 

Івана Дразда па ўзросце і мастацкім напаў-

ненні сімвалічна набліжаны да вобразаў Ва-

сіля Войціка і Грышы Ладуценкі; ѐн, трады-

цыйна для пісьменніка, увасабляе маладое 

пакаленне, ідэалы якога загартоўваліся ў 

перыяд ваенных выпрабаванняў. 

У названых творах вар‟іруецца 

некалькі падобных матываў. Адзін з іх – ма-

тыў памяці, вяртання да мінулага, перажы-

тага. Былы мастак Андрэй Івашка з апове-

сці «Гасцініца над Прыпяццю» па розных 

прычынах некалькі разоў вяртаецца ў мяс-

ціны сваѐй маладосці, пераасэнсоўвае пера-

жытае: «Летась, не завітваючы ў горад на 

Прыпяці, Івашка праехаў па мясцінах, па 

якіх яны, двое сяброў-таварышаў, кіравалі ў 

сорак першым на Чарнобыль. Няма школь-

ных дружбакоў: загінулі на фронце» 

[13, с. 3]. Васіль Войцік з аповесці «Любімы 

горад» прыгадвае вайну, па-новаму асэн-

соўвае падзеі і таксама імкнецца да вяртан-

ня ў мінулае, знарок праходзіць партызан-

скімі сцежкамі. 

У аповесцях відавочны матыў уплыву 

сацыяльнага асяроддзя на лѐс чалавека, бо ў 

творах І. Навуменкі асоба заўсѐды выступае 

як сацыяльна-гістарычны феномен. У час 

вайны і ў мірным жыцці пісьменнік лічыў 

сацыяльны кантэкст дамінантным, самым 

важным чыннікам у рэалізацыі асобы. Га-

лоўныя героі аповесцей «Гасцініца над 

Прыпяццю» і «Любімы горад» маюць па-

добны лѐс: яны сталеюць пад уплывам аб-

ставін ваеннай і паваеннай рэчаіснасці, пра-

ходзяць вучобу ў інстытуце, маюць стасункі 

з людзьмі разнастайнага асяроддзя, пера-

жываюць расчараванні ў інтымнай сферы. 

Глыбока раскрываюцца метамарфозы чала-

вечага настрою: ад паваеннай эйфарыі, на-

роджанай Вялікай Перамогай, да стану песі-

мізму і незадаволенасці далейшым жыццѐм. 

Празаік у аповесці «Гасцініца над Прыпяц-

цю» прывѐў Андрэя Івашку ў родныя мясці-

ны і даў магчымасць зразумець дыялектыку 

жыцця ды іранічна пагадзіцца з ѐю, бо бела-

русы мусілі пасля войнаў перажываць яшчэ 

шмат выпрабаванняў, у тым ліку і Чарно-

быльскую катастрофу: «Так, усѐ на свеце 

мяняецца. Толькі неабавязкова ў лепшы 

бок» [13, с. 38]. Аповесць «Любімы горад» 

зноў праводзіць наратара шляхам расчара-

вання ў былых летуценнях: «Але чамусьці 

не надта весела. <…> Свята не адбылося. 

<…> Няма ўзаемнага прымірэння, згоды, 

усѐдаравання, якое толькі і можа насту-

піць пасля такой агромністай, з рэкамі 

крыві вайны» [11, с. 647]. У аповесці «Дзя-

сяты клас» пісьменнік звярнуў увагу на 
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факты лакіроўкі рэчаіснасці ў прэсе пры ас-

вятленні ваенных дзеянняў 1944 г. Герой гэ-

тай аповесці Грыша Ладуценка, спісаны з 

арміі, таксама вяртаецца дадому ў прыгне-

чаным настроі, бо вайна разбуральна паў-

плывала на светаадчуванне маладога чала-

века. А. Марціновіч адзначыў, што «за наз-

вай “Дзясяты клас” хаваецца і больш шыро-

кі сэнс» [14, с. 8]. Апошні клас для Грышы 

Ладуценкі – гэта своеасаблівае ўваходжан-

не ў паваенную рэчаіснасць і выжыванне ва 

ўмовах, набліжаных да экстрэмальных. 

Твор заканчваецца на аптымістычна-сімва-

лічнай ноце. Грыша выратоўвае школьнікаў 

ад выбуху гранаты, жыццѐ працягваецца: 

«Лѐс даў Грышу Ладуценку, бадай, канчат-

ковую карту на жыццѐ, на ўсѐ тое, што 

ѐсць у гэтым жыцці: чорнае і белае, горкае 

і салодкае» [2, с. 628]. У творы «Помні Ста-

лінград» пісьменнік паказаў хаатычнасць 

ваеннай сітуацыі ў акружэнні, паніку лю-

дзей пры пагрузцы на пантоны, непадрых-

таванасць маладых пехацінцаў, адлюстра-

ваў амаральныя дзеянні і здраду камандзі-

раў у адносінах да салдат падчас прарыву 

на фронце: «Самае страшнае, што каман-

дзір палка, увесь штаб зніклі ў невядомым 

накірунку. Гэта ганьба. Называецца – ка-

мандзіры. Завялі салдат у пастку, а самі 

збеглі» [2, с. 637]. 

Празаік падсумоўвае перажытае, пе-

раасэнсаванае, і ў выніку ваенны і паваенны 

часавыя пласты твораў «Гасцініца над Пры-

пяццю» і «Любімы горад» зліваюцца, пра-

цягваюць адзін аднаго, яны не маюць катэ-

гарычнага размежавання. У аповесці «Гас-

цініца над Прыпяццю» падкрэслена, што і 

праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны 

не паменела выпадкаў несправядлівага абы-

ходжання з чалавекам, прыкладаў крыва-

душнасці ў дзейнасці сродкаў масавай ін-

фармацыі, праяў бязладдзя ў гаспадаранні, 

у эканоміцы. Сітуацыя ў глыбінях жыцця 

дзяржавы засталася статычнай. Вайна скон-

чылася, але нейкім чынам яна нібы працяг-

ваецца. У анкетах трэба пісаць, ці быў у па-

лоне, акружэнні, акупацыі, чым займаўся. 

Оперупаўнаважаныя адпаведных службаў 

востра цікавяцца гэтымі пытаннямі («Любі-

мы горад»). Арышт бацькі паставіў Андрэя 

Івашку («Гасцініца над Прыпяццю») перад 

выбарам «правільнага» запісу ў анкеце; пас-

ля вайны ў сітуацыі лакіроўкі фактаў і ад-

стутнасці свабоды падчас працы ў рэдакцыі 

газеты перад Васілѐм Войцікам («Любімы 

горад») таксама паўстае аналагічная праб-

лема «правільнага» выбару. У аповесці 

«Помні Сталінград» І. Навуменка працяг-

нуў паказ дзеянняў смершаўцаў: пошук во-

рагаў і вярбоўку людзей на службу ў орга-

ны дзяржаўнай бяспекі з карнымі функцыя-

мі. Адначасова празаік вывеў на першы 

план юнака Івана Дразда як свядомага, раз-

важлівага чалавека, які здольны даваць 

ацэнку любой сітуацыі і ў крытычных аб-

ставінах рабіць маральны выбар. Аналізу-

ючы асаблівасці псіхалогіі салдат на вайне, 

расійскі спецыяліст у галіне ваенна-гіста-

рычнай антрапалогіі А. Сяняўская падкрэс-

ліла, што ў воінаў панаваў «цэлы комплекс 

думак і пачуццяў, складаны псіхалагічны 

настрой» [15, с. 181], які мог весці да разбу-

рэння псіхічных норм і трагедый. 

Аповесці «Юнацтва», «Гасцініца над 

Прыпяццю», «Любімы горад», «Дзясяты 

клас», «Помні Сталінград» паяднаны шэра-

гам матываў, традыцыйных для пісьменні-

ка, чыѐ юнацтва было ахвяравана вайне (су-

тыкненне наіўнага школьніка з вайной, 

страта ілюзій савецкім юнаком, яго вер-

насць ідэалам сумленнасці, сяброўства, са-

маадданай працавітасці, цікаўнасці да ўсяго 

новага і незнаѐмага, а таксама да гісторыі 

ўласнай краіны, дзе прайшло жыццѐ). 

Прынцып аўтабіяграфізму як аўтарская 

стратэгія дазволіў пісьменніку вельмі 

канкрэтна і дакладна адлюстраваць праявы і 

пазітыўнага, і негатыўнага ў мінулым, і гэ-

тая агульназначная праўда савецкага часу 

забяспечвае наватарскі змест разгледжаных 

твораў І. Навуменкі. Аўтар імкнуўся пад-

крэсліць індывідуальнасць чалавека з на-

тоўпу на фоне дамінуючай увагі да народа 

як масы. У аповесці «Помні Сталінград» 

празаік працягнуў паказ вярбоўкі людзей на 

службу ў карныя органы, пошук ворагаў. 

Адначасова пісьменнік стварыў вобраз свя-

домай, здольнай да правільнага маральнага 

выбару асобы. У творчай спадчыне празаіка 

прасочваецца матыў пошуку прызначэння 

чалавека. І. Навуменка сцвярдждаў, што 

дзеля гэтага трэба пачаць з сябе, з сумлен-

нага асэнсавання ўласнага жыццѐвага шля-

ху. Пісьменнік правѐў паралелі паміж часа-

вымі пластамі – ваенным мінулым і сучас-

насцю – і засцярог чалавека ад небяспекі 

здрады сабе і сваім першавытокам. 
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Заключэнне 

Такім чынам, жанр аповесці ў творча-

сці І. Навуменкі перыяду 1990-х гг. захаваў 

традыцыйную для пісьменніка сюжэтна-

кампазіцыйную мадэль аўтабіяграфічнага 

апавядальнага ладу. Трылогія аповесцей 

«Дзяцінства», «Падлетак», «Юнацтва», а 

таксама творы «Гасцініца над Прыпяццю», 

«Любімы горад», «Дзясяты клас», «Помні 

Сталінград» паяднаны шэрагам матываў, 

традыцыйных для пісьменніка, чыѐ юнацт-

ва было ахвяравана вайне. Гэта такія маты-

вы, як сутыкненне наіўнага школьніка з 

вайной, страта ілюзій савецкім юнаком, яго 

вернасць ідэалам сумленнасці, сяброўства, 

самаадданай працавітасці, цікаўнасці да 

ўсяго новага і незнаѐмага, а таксама да гіс-

торыі ўласнай краіны і дзяржавы, дзе прай-

шло жыццѐ. Прынцып аўтабіяграфізму як 

аўтарская стратэгія дазволіў пісьменніку 

вельмі канкрэтна і дакладна адлюстраваць 

праявы і пазітыўнага, і негатыўнага ў міну-

лым, што сталася прыкметай наватарства 

зместу разгледжаных твораў І. Навуменкі. 

На фоне дамінуючай увагі да народа як ма-

сы аўтар імкнуўся падкрэсліць індывідуаль-

насць чалавека: паказаць вобраз свядомай, 

разважлівай асобы, якая здольная даваць 

ацэнку любой сітуацыі і ў крытычных аб-

ставінах рабіць маральны выбар. Адпавед-

на, у творчасці празаіка 1990-х гг. дамінант-

ным застаўся матыў пошуку прызначэння 

чалавека ў розныя гістарычныя эпохі. 
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