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Артыкул 15 праекта змяненняў і дапаўненняў Канстытуцыі 
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Дзяржава адказная за захаванне гісторыка-культурнай
і духоўнай спадчыны, свабоднае развіццё культур усіх 
нацыянальных супольнасцей, якія пражываюць у Рэспубліцы 
Беларусь. Дзяржава забяспечвае захаванне гістарычнай 
праўды і памяці аб гераічным подзвігу беларускага народа 
ў гады Вялікай Айчыннай вайны.
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2022 ГОД -  ГОД ГІСТАРЫЧНАЙ ПАМЯЦІ
Алесь Казека
Эпілог да паэмы 
«Марыйка»

Зноў стаю ля ж алобной сцяны 
У мястэчну пад назваю Борні -  
Тут ахвяры мінулай вайны  
Неадлучна стаяць на пагорну.

I глядзяць праз сівыя гады  
На сучаснасці мірныя з'явы  
У надзеі, ш т о свет назаўжды  
Адцуравцца дзеяў нрывавых.

У абліччы ўглядаюся іх 
I -  здаецца -  узняўшы правіцы, 
Настаўляюць ахвяры ж ы вы х:
-  Не дазвольце вайне паўтарыцца!

Не дазвольце, наб землі бацьноў 
Спусташалі захопніні-наты!
Не дазвольце, наб неналі зноў 
Наш народ запіхнулі за нраты!

I ляціць гэт ы нліч над зямлёй, 
Бударажыць, вядзе, занлінае... 
Перад памяццю вечна ж ы во й  
Я на вернасць яму прысягаю.

Людзі!! Чуйце т ой велічны нліч!!! 
Д зеля тых, хт о ў  нягодах суровых 
Нам ж ы ц ц ё  і зямлю збераглі,
Моўчні ўстанем, схіліўшы галовы.

Мы, нашчадні святла і вясны,
Перад проднамі схілім налені. 
Снажам «Не!» -  ашунанству вайны  
Дзеля ж ы ц ц яўус іх  паналенняў.

Снажам «Тан» -  наб сады расцвілі, 
Наб існрылася шчасцем дзяцінства. 
Снажам «Тан» -  наб у  сэрцах ж ы л і 
Радасць, згода, спаной і адзінства.

Міру -  мір! Міру -  мы! Міру -  свет! -  
Хай набатам гучыць у  сусвеце!
Хай заўсёды святла запавет  
На шчаслівай пануе планеце!

Уладзімір Ясеў
На вайне я нінолі не быў, 
не насіў за плячмі аўтамат, 
пад бранёй 
не гарэў
і пад нулям іў бой не хадзіў, 
не страляў з мінамётаў 
і зенітных гармат.
Я не быў партызанам, 
не занладваў пад рзйні траціл, 
ян мой бацьна, малым 
ад разрываў снарадаўне глух, 
у  ш піт алях ад гною мне раны  
без нарнозу 
не чысціў хірург.
У дзяцінстве, ян маці, 
тыфам я не хварэў, 
ад варож ы х салдат  
не хаваўся ў  балоце нінолі, 
не збіраў, наб пад’есці, 
пупышан з разгалістых дрэў, 
не шунаў мёрзлай бульбы 
ў  заснежаным полі.

Зноў цяпло напаўняе 
бярозавым сонам ствалы, 
на старое гняздо 
ля бацьноўснае хаты  
прыляцяць непазбежна  
захоўніні шчасця -  буслы.
3  фотаздымнаў пажоўнлых, 
военных
глядзяць на мяне юнані, 
усміхаюцца ветла дзяўчаты.
Нашы дзеці і ўнуні вітаюць вясну, 
ян віт алі дзяды ў  соран пятым.
Ш т о і ян мне яшчэ напісаць пра вайну, 
наб давену не ведаць пранлятай?!

Валянціна Габрусева
Мы -  беларусы!
Трымалі мы moe, што выпала,
I нож ны  данёс, што нёс,
Бо нросны нас тыя вытналі,
Янія ўпры гож вал і лёс.
Нас сонца не надта песціла,
Паліла яно і пянло,
На нож най спіне адмеціна,
Д ы  ў  нож ны х вачах святло.
Мы ноту, зямлі сугучную,
Ўзнімалі ўсе, ян магпі,
Наб промні ж ы ц ц я  не бліснучымі,
А залатымі былі.
I словы нашы наротнія 
«Мы -  беларусы!»
Гучаць 
Сілай сваёй,
Вытонамі,
Д зе ж ы ц ь  нам,
А не даж ываць!

Мая святая малая радзіма
Праз ж а х  вайны, пянельныя пажары,
У горнасці нявыплананых слёз,
Мой бацьна, ідучы да светлой мары,
У падарунан мне цябе прынёс.
Той боль, ян і знаёмы ўсёй планеце,
Д а  свайго сэрца прытуліла я,
Адзіная ты для мяне на свеце,
Мая святая родная зямля.
Спявала т ы сваю мне налыханну 
Пад сонейна нязгаснага святло.
У чыстых росах трапятніх світаннаў

Пад нлёнат белых птушан
-  над жы т лом . 

Матыў т вой напяваю сваім дзецям,
Ён не змаўнае ў  песнях салаўя,
Адзіная ты для мяне на свеце, 
Зямля-матуля родная мая.
Я панланюся роднай сваёй хаце,
Ля траў мурожных у  святле бяроз, 
Схілюся нізна перад бацьнам з маці 
За іх снладаны І мой шчасны лёс,
Д зе ты ст аіш  інонай прад вачыма,
Яной штодзень малюся не здаля,
А днаў мяне ты, малая радзіма,
Вяліная бясцэнная зямля.

Жанна Міус
Нашы класік-і

М ел еж , Чорны -  ды нольні іх, годных,
в ой-ёй!..

Иуляшоу -  усё з той ж а  арцелі -  
у  парыве натхнёным над гэтай зямлёй 
твар свой годна трымаць хацелі!

Нам нараснацца з багны разладдзя зноў, 
пануль усход новы ў  сілу ўбярзцца.
Нас -  мільёны!
Прад намі -  ахвярнасць сыноў: 
нашых нласінаў з светаччу-сэрцам.

Зможам мы, ян іспанец, і чэх, І француз, 
сманаваць з даўнім хмелем на вуснах 
імя любай зямельні -  «мая Бе-ла-русь...», 
рун гасцінных раснінуўшы вусце.

I ў  рунах -  тольні сціплых усхвалаў
вянон

(а не меч -  на нязгодных абрынуць), 
наб, ян той летуценнін Мансім*, нож ны

змог
у  рану з назвай Памяць нінуць...

- У Радзімы маёй будуць мірныя сны! -  
вам нажу, нрынуны І няверцы!
За яе хварэюць у  парыве адным 
дзве душы М анама Гзрэцкага.

У Радзімы маёй будзе шчасны лёс - 
хт о спрачацца з гэтым захоча?
За яе малітву Купала ўзнёс 
перад Госпадамучас прарочы.

А на ростанпх Нолас стаіць малады -  
дзёрзна ўма\ заеццаўновы  будзень:
«На просторах ж ы ц ц я  шчыраваць

заўж ды
ўлюблёныяў нрай свой будзем!»

Твар Радзімы шунаў у  легендах сівых 
рамантычны наснрозь Караткевіч, 
наб па-простаму, шчыра, ніян не

«на Вы»
прашаптаць у  вочы любыя:

«Вер мне...»

Нрай гасцінца старого Гілевіч прылёг, 
задрамаў, залюляны нібыта.
«За цябе ваяваў... ад образы збярог...» -  
шэпча ля абелісна Бынаў.

Тамы шчырых, гаючых, пяшчотных слоў 
не спрахнёюць, ян нр ы ж  на пагосце... 
Узгадай барадулінскае адно: 
у  нутах родных быць не госцем!

*Тут - М. Багдановіч, беларусні паэт.

Віктар Кунцэвіч
Жураўлі
Будзе лапін зямлі -  
Будзе хлеб і да хлеба,
А гуннуць ж ураўл і  -  

Азірнемся на неба.
Нуды м ож а  пазваць 
Г эты плач жураўліны?
Трэба сеяць і зж аць,
I сустрэць Асяніны.
Нас зямля, ян магніт,
Неадступна трымае -  
3  жураўлям і ў  бланіт  
Смутанхай адлятае.
Д ы  ў  палоне зімы 
Змоўнне плач над палямі,
Прыйдзе дзень -  станем мы 
Назаўжды жураўлямі.

А Друць-рана цячэ 
Спанойна, самавіта.
Становіцца мяльчзй -  
Стамілася нібыта.
Узгоран, мо нурган 
На беразе яе -  
Стаю на ім. Чарга 
Аблон сівых плыве.
Стаялі яны тут:
Мой прадзед, дзед і mama... 
Сназаў бацьноўсні нут: 
«Здабытнам стануць страты». 
Люструюцца ў  вадзе 
Налматыя аблоні.
Нуды нас Бог вядзе?
Чаму дае ўроні?
Ляціць за небасхіл 
Плач -  понліч жураўліны.
Ля страчаных магіл 
Гіраць нусты наліны.
А Друць-рана цячэ -  
Не трэба ёй прынун.
I прыйдзе час яшчз:
Тут будзе мой унун.

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Алесь КАЗЕКА і Святлана КАЗЕК/


