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ВАНДРОЎКА ПА РАЦЭ ГІСТОРЫІ 
(агляд творчасці Леаніда Дайнекі) 

 
 

 Адзін з лепшых майстроў беларускага гістарычнага рамана Леанід Мартынавіч 

Дайнека нарадзіўся 28 студзеня 1940 года ў вёсцы Змітраўка Другая Клічаўскага раёна 

Магілёўскай вобласці. 

 Пасля заканчэння школы ў 1956 годзе пайшоў працаваць на будоўлю. У 1959 

годзе скончыў тэхнічнае вучылішча ў Ніжнім Тагіле. Пасля працаваў электрыкам на 

Ніжнетагільскім металургічным камбінаце. 

 З 1960 па 1963 год служыў у войску. Затым вяртаецца на радзіму і паступае на 

аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. А пасля яго 

заканчэння працуе старшым рэдактарам на Віцебскай тэлестудыі. 

 Леанід Мартынавіч распачаў сваю творчую дзейнасць як паэт. Ён выдаў зборнікі 

вершаў “Галасы” (1969), “Бераг чакання” (1972), “Начныя тэлеграмы” (1974), “Мая 

вясна саракавая” (1979), “Вечнае імгненне” (1985). 

 Здавалася, Леанід Дайнека абраў паэтычную сцяжыну і ўпэўнена крочыць па ёй, 

піша пра Радзіму і вёску, пра вайну і дзяцінства. У вершах нярэдка фігуруюць вобразы 

продкаў: далёкіх прашчураў ці зусім блізкіх людзей – бацькоў, салдат Другой 

сусветнай вайны (вершы “Прадзеды”, “Камяні, камяні” і інш.). 

 Дарэчы, у ранняй паэме “Песня белага снегу” аўтар раскрывае значэнне ўласнага 

прозвішча. Дайнекамі называлі раней узброеных дубінамі воінаў-пехацінцаў, якія ў 16–

17 стагоддзях на Украіне і на Беларусі ўваходзілі ў склад казацка-сялянскіх атрадаў. 

 Выбраныя вершы і паэмы з гэтых пяці кніг склалі аднатомнік “Сцяжынкі над 

агнём” (1989), які стаў своеасаблівым творчым вынікам на яго паэтычным шляху. 

 У першай палове 70-х гадоў Дайнека зрабіў сур’ёзную заяўку і ў жанры прозы. У 

1976 годзе з’яўляецца кніга яго апавяданняў “Бацькава крыніца”, а пазней пабачылі 

свет раманы “Людзі і маланка” (1978), “Запомнім сябе маладымі” (1981), “Футбол на 

замініраваным полі” (1983). 

 Цікавасць да айчыннай гісторыі праходзіць праз усю творчасць пісьменніка. 

Дзеянне рамана “Людзі і маланка” адбываецца ў 1917–1918 гадах на фоне 

рэвалюцыйных перамен у грамадстве. А ў рамане “Запомнім сябе маладымі” Л. 

Дайнека звяртаецца да падзей 1919 года, напярэдадні стварэння Савецкай Беларусі. 

Ваенным будням быў прысвечаны раман Л. Дайнекі “Футбол на замініраваным полі” 

(1982). 



 Героі раманаў Л. Дайнекі нярэдка трапляюць у так званыя памежныя сітуацыі, 

звязаныя з прамой пагрозай для жыцця. Але не смерць уяўляецца яго героям самым 

жыхлівым пакараннем, а пазбаўленне волі і разбурэнне самога ладу жыцця, яго 

маральнай асновы. 

 Аб сваім успрыняцці гісторыі сам пісьменнік расказвае так: “Гісторыя… Якое 

прывабнае і якое няўлоўнае паняцце! Каменная сякера ў руках дзікуна – гісторыя, 

Юрый Гагарын у космас – гісторыя. Бясконцы ланцуг… Ні пачатку ні канца не 

відно…”. 

 Канец 80-х гадоў 20 стагоддзя адзначае перыяд творчай сталасці пісьменніка. У 

1987 годзе выходзіць раман Л. Дайнекі “Меч князя Вячкі”, у 1988 – “След ваўкалака”, а 

ў 1990 – “Жалезныя жалуды”. Гэтыя тры раманы прынята называць гістарычнай 

трылогіяй Л. Дайнекі, у якой намаляваны асобы і падзеі нашага старажытнага 

мінулага.  

Твор “Меч князя Вячкі” пераносіць нас да пачатку XIII стагоддзя, калі на 

Полацкае княства абрынулася крыжацкая навала. Мужным абаронцам Полацкай зямлі, 

непрымірымым ворагам крыжакоў паўстае князь Вячка (Вячаслаў Барысавіч), вобраз 

якога ў рамане займае цэнтральнае месца. Пісьменнік паказвае князя Вячку як 

патрыёта роднай зямлі, багатую і свабодалюбівую натуру. У рамане шмат драматычна-

трагедыйных сцэн і эпізодаў. Пісьменнік стварае яркі вобраз народнага героя – Якава 

Палачаніна. Менавіта ён пасля гібелі князя Вячкі выносіць ягоны меч, які сімвалізуе 

няскоранасць нашага народа. 

 Выдатны знаўца беларускай гісторыі Мікола Ермаловіч зазначыў у рэцэнзіі, што 

“гэты твор будзе Л. Дайнеку добрым грунтам для далейшага пранікнення ў полацкую 

гісторыю, якая даўно чакае свайго глыбокага праўдзівага і высокамастацкага паказу ў 

беларускай літаратуры”. 

 І сапраўды, галоўным героем яго наступнага рамана “След ваўкалака” стаў адзін з 

самых знакамітых полацкіх князёў Усяслаў Чарадзей, які згодна легендарных звестак, 

валодаў незвычайнымі здольнасцямі – “разумеў галасы ўсяго жывога”, мог 

пераўтварыцца ў ваўкалака. Пісьменнік паказвае Усяслава ў вельмі драматычны, 

лёсавызначальны момант: разам з сынамі яго паланілі кіеўскія князі Яраславічы, 

пасадзілі ў поруб, дзе ён звыкся з думкаю, што сканае ў няволі. Неўзабаве на Кіеў 

рушылі палавецкія орды хана Шарукана. У горадзе ўспыхнулі народныя хваляванні і 

незадаволенасць. Кіяўляне  вызвалілі з поруба Усяслава і даверылі яму свой лёс. У 

цяжкую, смяротную хвіліну, узначаліўшы войска кіяўлян, ён адкідвае палавецкую 

навалу. Аднак потым Усяслаў адмаўляецца ад вялікакняжацкага трону, бо не хоча, каб 



лілася кроў у міжусобіцах, каб на касцях славян Шарукан увавйшоў у Кіеў. У рамане 

Усяслаў Чарадзей паўстае як дальнабачны, разважлівы палітык, глыбока маральная 

асоба. 

 Раман “Жалезныя жалуды” вяртае нас у часы зараджэння беларуска-літоўскай 

дзяржавы (пачатак – сярэдзіна XIII ст.) і таксама ўваскрашае героіка-трагедыйныя 

старонкі змагання нашых продкаў з іншаземнымі захопнікамі. Адзін з цэнтральных 

герояў твора – князь Міндоўг, які стаяў ля вытокаў Вялікага княства Літоўскага, 

Рускага і Жамойцкага. Менавіта ён ў гады свайго княжання аб’яднаў беларускія і 

літоўскія землі ў адзіную дзяржаву са сталіцай у Новагародку. Гэты князь здолеў 

сабраць сілы і разбіць тэўтонскія полчышчы, пасля чаго фактычна пачаўся заняпад 

ордэна. Аднак нетрывалай аказалася створаная дзяржава. Як толькі аслабла пагроза з 

боку каталіцкага Рыма, валадары ўдзельных княстваў успомнілі свае ранейшыя 

крыўды. Зноў разгарэлася полымя міжусобнай вайны, з якога на гэты раз не выйшаў 

жывым князь Міндоўг. Ён быў па-здрадніцку засечаны разам з сынамі. Вельмі хутка 

смерць напаткала і кунігаса Трайната, які паспяшаўся заняць месца Міндоўга. 

 Л. Дайнека не ідэалізуе князя Міндоўга як палітыка і чалавека. Новая дзяржава 

славян і літоўцаў “нарадзілася ў вялікіх пакутах, агні і крыві”. Сілы разбурэння 

нараджаліся разам з дзяржавай, гадаваў іх сам Міндоўг. Не можа быць даўгавечным 

будынак, узведзены на крыві, пакутах, слязах. Менавіта такім шляхам пайшоў 

заснавальнік беларуска-літоўскага дзяржаўнага ўтварэння. Спачатку ён стаў першым 

сярод князёў-родзічаў, з нечуванай жорсткасцю расправіў-шыся з братамі, 

пляменнікамі, дзядзькамі, затым сілай і хітрасцю прымусіў скарыцца суседзяў. 

 Вялікае   магутнае   княства   –   вось   той   ідэал,  якому маліўся літоўскі князь, 

прыносячы новыя і новыя ахвяры. Не было ім ліку і не было канца, урэшце - ахвярай 

стаў сам стваральнік… Не можа не ўзнікнуць сумненняў у свяшчэннасці ідала, калі ён 

з ног да галавы ў крыві людзей. 

 У напісанні гістарычных раманаў Л. Дайнека абапіраўся на “Хронікі Лявоніі”, 

“Летапісец Вялікіх князёў Літоўскіх” і іншыя гістарычныя хронікі. Але ў яго творах 

знайшлося месца і для фантастычнага элементу. Ім прасякнута светаўспрыманне 

герояў. Містыка нібыта запаўняе лакуны, тлумачыць з’явы, незразумелыя тагачаснаму 

чалавеку. 

 Л. Дайнека ў 1988 годзе быў удастоены Літаратурнай прэміі імя І. Мележа за 

раман “Меч князя Вячкі”, а ў 1990 годзе стаў лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя К. Каліноўскага за гістарычныя раманы “Меч князя Вячкі” і “След ваўкалака”. 



 Л. Дайнека стварыў свае гістарычныя раманы з думкай пра адраджэнне ў нашай 

душы і свядомасці гістарычнай памяці. Ён пайшоў шляхам вывучэння і мастацкага 

асэнсавання мінулага, каб паказаць нам, сваім сучаснікам, што мы, беларусы, 

з’яўляемся тым народам, які мае цікавае і самабытнае мінулае.  

Давайце ж паплывем з пісьменнікам па рацэ Гісторыі – і вернемся з гэтай 

вандроўкі больш дасведчанымі, гістарычна памятлівымі, духоўна багатымі і мудрымі 

людзьмі.  

 Прапануем Вашай увазе абмеркаванне рамана “Жалезныя жалуды”. 
 
 

ПЫТАННІ ДЛЯ АБМЕРКАВАННЯ 

 1. Растлумачце значэнне эпіграфа: “Час і наша жыццё, як страла, ляцяць у адным 

кірунку, уперад. Назад мы можам рухацца толькі памяццю” (Л. Дайнека). 

 2. З чаго пачынаецца завязка дзеяння ў рамане “Жалезныя жалуды”? 

 3. Чаму імя Міндоўга было папулярным у той час у Новагародку? Якім намаляваў 

яго аўтар у рамане? 

 4. У чым заключаецца галоўны канфлікт эпохі, адлюстраванай у рамане Л. 

Дайнекі “Жалезныя жалуды”? 

 5. Князь Ізяслаў прывёў у прыклад кітайскую прыказку: “Няма большага 

няшчасця, чым няведанне межаў сваёў краіны”. Як вы разумееце яе сэнс? 

 6. Якія яшчэ гістарычныя раманы Л. Дайнекі вы прачыталі? 
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СТАЛАСЦЬ, ЗАГАРТАВАНАЯ МОРАМ 
(матэрыялы да гутаркі па творчасці   
пісьменніка Аляксандра Міронава) 

 
 

 Аляксандр Яўгенавіч Міронаў увайшоў у гісторыю беларускай літаратуры як 

пісьменнік-марыніст, як пясняр марскіх прастораў і людзей, што прысвяцілі жыццё 

мору. 

 Нарадзіўся будучы пісьменнік у сям’ і чыгуначніка. Бацька, Яўген Мікітавіч, усё 

жыццё працаваў на чыгунцы. Маці, Кацярына Эдуардаўна, актрыса тэатра імя Я. 

Купалы, заслужаная артыстка БССР. Пасля смерці бацькі, Саша з маці пераязджае ў 

Мінск. 

 У мінскай сямігадовай школе імя Чарвякова яму пашчасціла вучыцца ў самога 

Янкі Маўра. Праўда, гэты шчыры, памяркоўны і ў той жа час па-добраму патрабавальны 

чалавек стаў вядомым пісьменнікам пазней. Тады ж, калі Саша вучыўся ў школе, гэта 

быў проста выкладчык гісторыі і геаграфіі Іван Міхайлавіч Фёдараў, адзін з тых, хто 

добра разумеў сваіх выхаванцаў і хацеў, каб яны раслі шчырымі і сумленнымі. 

 А час быў нялёгкі… Не працавалі многія фабрыкі і заводы, нажываліся на 

нястачы народа шматлікія спекулянты. Людзі не маглі знайсці работы. Няпростае 

пытанне – што рабіць далей? – паўстала і перад Аляксандрам Міронавым, калі ён 

закончыў сямігодку. Вечарам хадзіў на агульнаадукацый-ныя курсы. Але ж у сям’ і 

перабіваліся з капейкі на капейку. Цяжка перажываў Аляксандр, што стаў, па сутнасці, 

нахлебнікам.  

Дапамог яму Іван Міхайлавіч Фёдараў. Ён пайшоў на біржу працы, пагаварыў з яе 

загадчыкам. Міронава вельмі хутка выклікалі на біржу, прапанавалі месца 

чорнарабочага па падносцы цэглы – за горадам будавалася абсерваторыя. 

 Праз некаторы час ён атрымаў работу ў ліцейным цэху тагачаснага завода 

“Энергія”. У 1979 годзе А. Міронаў напіша кнігу, якой дасць падзагаловак – успамін і 

назаве “Дзед Маўр”. Паўстане са старонак твора прывабны воблік цудоўнага 

настаўніка Івана Міхайлавіча Фёдарава і цудоўнага пісьменніка Янкі Маўра, аднаго з 

пачынальнікаў беларускай савецкай літаратуры. 

 У тыя, цяпер ужо далёкія, гады А. Міронаў змяніў шмат прафесій. Працаваў і ў 

Мінску, і ў Магілёве… У газеце “Звязда” быў рэпарцёрам. Але юнака вельмі 

прыцягвала мора, і летам 1930 года ён паехаў у Архангельск, уладкаваўся матросам I 

класа савецкага гандлёвага флоту. 



 Плаваў на суднах “Малыгін”, “Валадарскі”, “Смідовіч”, “Чалюскін”, удзельнічаў 

у чалюскінскай эпапеі (1933–1934 гг.), якой кіраваў вядомы вучоны, нястомны 

даследчык Арктыкі О.Ю. Шмідт. Аляксандр Міронаў за гераізм і мужнасць у ліку 

іншых быў узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, тады яшчэ зусім нямногія мелі 

такі ордэн. 

 Пасля чалюскінскай эпапеі А. Міронаў выступіў з нарысамі ў шасці нумарах 

газеты “Комсомольская правда”. Гэтыя нарысы сталі асновай дакументальнай аповесці 

“Паход Чалюскіна”, што неўзабаве выйшла ў Архангельскім абласным кніжным 

выдавецтве. Яшчэ раней, у 1932 годзе, там жа пабачыў свет зборнік А. Міронава 

“Марскія будні”. 

 Безумоўна, гэтыя гады, калі малады пісьменнік пабываў на розных марах і 

акіянах, у многіх замежных партах, пабачыў свет, пакінулі шмат уражанняў, якія 

потым знайшлі адлюстраванне ў творах пісьменніка. 

 Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, А. Міронаў скончыў паскораную школу 

вахценных камандзіраў баявога карабля, служыў на Паўночным флоце, удзельнічаў у 

баях. За выдатнае выкананне заданняў камандавання ўзнагароджаны яшчэ адным 

ордэнам Чырвонай Зоркі і медалямі. 

Пасля дэмабілізацыі (1946 г.) вярнуўся ў Мінск і цалкам прысвяціў сябе 

літаратурнай дзейнасці. Працаваў уласным карэспандэнтам газеты “Звязда”, адказным 

сакратаром альманаха “Советская Отчизна”, начальнікам сцэнарнага аддзела 

кінастудыі “Беларусьфільм”. 

Аднак мора прыцягвала да сябе, і каб не парываць з ім сувязі, пісьменнік 

пабудаваў дачны домік у Крыме, на ўскраіне прыморскага пасёлка Планерскае, паблізу 

Феадосіі. Тут пісьменнік жыў кожнае лета, пісаў апавяданні, аповесці і раманы. 

На творчым рахунку А. Міронава амаль тры дзесяткі кніг, якія выходзілі ў 

выдавецтвах Мінска, Масквы, Архангельска. Яго апавяданні, аповесці, раманы аб 

людзях, што прысвяцілі жыццё мору. 

Пісьменнік стварае характары моцных і валявых персанажаў, праўдзіва 

паказвае, як суровыя жыццёвыя абставіны яшчэ больш загартоўваюць людзей. У той 

жа час – у яго кнігах нямала і рамантыкі. Не кніжнай рамантыкі, якая так далёка ад 

сапраўднага жыцця, а рамантыкі сапраўднай, што патрабуе ад кожнага найбольш 

поўнага выяўлення сваіх якасцей – чыста чалавечых, дзелавых, грамадзянскіх. 

Рамантычнага ў кнігах А. Міронава шмат, асабліва ў раманах “Корабли выходят 

в океан”, “Только море вокруг”, аповесці “Через тысячу смертей”. 



У сярэдзіне 60-х гадоў А. Міронаў зноў вяртаецца да чалюскінскай эпапеі. 

З’явілася дакументальная аповесць “Ледовая Одиссея”. У ёй расказваецца пра 

легендарнае плаванне “Чалюскіна”, яго гібель у льдах Чукоцкага мора, жыццё ў 

лядовым лагеры, выратаванне чалюскінцаў у веснавыя дні 1934 года. 

Шмат было зроблена пісьменнікам для дзяцей. Без перабольшання можна 

сцвярджаць: на кнігах пісьменніка выхоўвалася не адно пакаленне. А. Міронаў 

адрасаваў юным чытачам аповесць “Далеко на севере”, зборнікі апавяданняў “В стране 

голубых просторов”, “Честное пионерское”, “В краю полуночного солнца”, “В чужих 

широтах”, “На океанских дорогах”, “Сын докера”, “Это твои друзья”, аповесць-успамін 

“Дед Мавр”. 

Пісьменнік шмат займаўся перакладамі. На рускую мову пераклаў асобныя творы 

Я. Маўра, І. Гурскага, А. Стаховіча і інш. 

Значны ўклад пісьменніка ў летапіс Вялікай Айчыннай вайны. Менавіта ў яго 

літаратурнай апрацоўцы ўбачылі свет больш за дзесятак кніг удельнікаў вайны: 

дакументальныя аповесці В. Сабліна “Бацька Мінай”, В. Паўлава “Идущие впереди”, Я. 

Якушэвіча “Огни в родных лесах”, Д. Смірнова “Запіскі чэкіста”. 

 Значныя заслугі пісьменніка ў літаратуры і ў грамадскім жыцці былі адзначаны 

высокімі ўзнагародамі. Акрамя вышэй згаданых ордэнаў Чырвонай Зоркі А. Міронаў быў 

узнагароджаны ордэнам “Знак Пашаны”, “Дружбы народаў”, “Айчыннай вайны ІІ 

ступені”, медалямі, Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 

нагруднымі значкамі “Выдатнік міліцыі СССР” і “Выдатнік пагранвойск”. 

 Памёр пісьменнік 15 снежня 1992 года. Па завяшчанні пісьменніка яго прах быў 

развеяны над Чорным морам. 
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