
 

 

 

Навуменка, I. Я. Дзяцінства; Падлетак; Юнацтва : аповесці / 

Iван Навуменка ; прадм. Л. Піскун. - Мінск : Мастацкая 

лiтаратура, 2008. – 620 с. 

 

 Тэму фарміравання асобы Навуменка выразна паказвае ў 

аўтабіяграфічный трылогіі “Дяцінства. Падлетак. Юнацтва”. 

Вобразы Васі Войціка і яго сяброў праходзяць праз усе тры 

аповесці, у якіх раскрываюцца характары дзяцей, падлеткаў, 

юнакоў, якіх “захапіла вайна”. Аўтар па-мастацку праўдзіва 

расказвае пра лёс сям’і Васі Войціка. У аповесці аўтар 

звяртаецца да тых каштоўнасцей, народных традыцый, якія 

неабходна берагчы і якія ў самыя цяжкія, пераломныя гады 

дапамагаюць захаваць чалавеку годнасць, прагу жыцця. 

Пісьменнік паказаў, як людзі памятаюць аб сваіх каранях, не 

парываюць сувязі часоў, пакаленняў. 

 

 

Навуменка, I. Я. Аповесці ; Апавяданні / Iван Навуменка ; 

склад. З. І. Падліпская. - Мінск : Беларусь, 2009. – 349 с.  

 

У гэтым раннім творы ў нечакана кандэнсаванай, цэласнай 

форме прадстаўлены кантраст паміж светам дзяцінства і 

юнацтва – і новым дэфармаваным быццём, якое перайначвае 

не только чалавечыя лёсы, але і пэўным чынам змяняе і лінію 

сталення юных персанажаў, змушае да пераацэнкі 

каштоўнасцей. Героі апавядання наіўныя і рамантычныя, 

сур'ёзныя і смешныя. Пісьменнік імкнецца раскрыць іх 

маральны патэнцыял, гатоўнасць да самаахвяравання ў імя 

агульнай справы. У той грозны час моладзь не ўяўляла сабе, 

што можа быць спакойнае жыццё, але і не пакідала сваіх 

сардэчных спраў на час пасля вайны.  

 



 

Навуменка, I. Я. Сасна пры дарозе : раман / Iван Навуменка. – 

Мінск : Народная асвета, 1980. – 336 с.  

 

Шмaт гaдoў Івaн Нaвyмeнкa пpaцaвaў нaд вaeннaй тpылoгiяй, 

якaя cклaдaeццa з paмaнaў "Сacнa пpы дapoзe", "Beцep y 

cocнax" i "Сopaк тpэцi". У гэтыx твopax, aпoшнi з якix быў 

зaвepшaны ў 1973 гoдзe, пicьмeннiк знoў выкapыcтoўвae cвoй 

жыццёвы вoпыт i нaзipaннi чacoў вaeннaгa лixaлeцця. Ён 

aдлюcтpoўвae cклaдaнacць бapaцьбы з вopaгaм нa 

aкyпipaвaнaй тэpытopыi, тoe, штo бaчыў нa ўлacныя вoчы i 

пepaжыў caм. Tpылoгiя aб'яднaнaя вoбpaзaм гaлoўнaгa гepoя 

— Мiцi Птaxa, якi пaвoдлe cвaйгo cвeтaaдчyвaння вeльмi 

блiзкi дa гepoяў paннix aпaвядaнняў пpaзaiкa. У бiягpaфii 

гepoя, ягo xapaктapы i пaвoдзiнax шмaт aўтaбiягpaфiчнaгa, 

таксама ў яго вoбpaзe ўвacoбiлicя тыпoвыя pыcы бeлapycкaй 

мoлaдзi.  Галоўны герой Мiця — yчapaшнi шкoльнiк, якi 

выpac нa кнiгax пpa пoдзвiгi, мapыць i caм cтaць гepoeм. У ягo 

ўcпpымaннi вaйны cпaчaткy шмaт нaiўнaгa, дзiцячaгa. Юнaцкi 

мaкciмaлiзм i пpocтaлiнeйнacць пepaшкaджaюць xлoпцy 

зpaзyмeць блiзкix, ycвядoмiць cклaдaнacць жыццёвыx кaлiзiй. 

Ён iмкнeццa ўключыццa ў пaдпoльнyю бapaцьбy, нe 

ўcвeдaмляючы дpaмaтычнacцi гэтaгa ўчынкy, aдкaзнacцi зa 

тыя вынiкi, якiя ён мoжa мeць i для ягo caмoгa, i для ягo cям'i. 

    

 

Навуменка, І. Я. Смутак белых начэй : раман, аповесць, 

апавяданні / Iван Навуменка. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 

1980. – 317 с. 

 

Асабліва востра і драматычна кантрастуюць вайна і 

маладосць, ілюзіі і расчараванні, кароткі жыццёвы досвед, за 

кім ідуць на вайну аднагодкі аўтара, - тыя самыя 

смнаццацігадовыя, пазбаўленыя колішняй рамантызацыі у 

рамане “Смутак белах начэй”. Юнакі, што едуць на фронт, на 

першы погляд не развіталіся яшчэ з местачковымі звычкамі і 

тым, пакуль яшчэ мірным побытам, што абкружае іх падчас 

доўгай дарогі, насычаны спакойнымі, “утульнымі”, амаль 

“хатнімі” эпізодамі. Дзяльба пайку, чытанне лістоў з радзімы, 

размова пра дзяўчат, дабрадушнае пакепліванне і розыгрышы 

– усё нібыта знаёмае, хоць і адбываецца ў іншых абставінах. 

Беларускія хлопцы абжываюць новыя мясціны, і белыя ночы 

на Карэльскім перашыйку робяцца для іх звыклым, хай сабе і 

нябачаным раней хараством. Але гэтая заспакоенасць – 

падрыхтоўка выбуху, таго кантрасту, які ўтварае ўнутры сябе 

расшчэпленая рэальнасць.  

 



 

Навуменка, I. Я. Асеннія мелодыі : раман, апавяданні / Iван 

Навуменка. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 1987. - 316  с. 

 

Рэфлексіі галоўнага героя рамана Аляксея Андрушкевіча, 

смутны “восеньскі” настрой, з якім ён аглядаецца на мінулае і 

ўзіраецца ў сучаснасць, ідуць ад усведамлення не толькі 

няпоўнай самарэалізацыі, але і аб’ектыўнай немагчымасці 

такой самарэалізацыі. Апантаны, як і некаторыя іншыя героі-

інтэлігенты, чытаннем, філалагічнымі штудыямі, працай за 

пісьмовым сталом, Андрушкевіч пачынае раптам усведамляць 

неадэкватнасць працы і яе грамадскага рэзанансу, 

неадпаведнасць паміж унутраным “праектам”, звышзадачай – 

і рэальным выхадам. Шмат што ў працы філолага, навукоўца 

пачынае губляць ранейшую прывабнасць і каштоўнасць, бо 

Андрушкевіч заўважае рэакцыю некаторых калег,  для якіх 

сама навуковая або літаратурная творчасць – у лепшым 

выпадку рамяство, руцінная праца, у горшым – імітацыя, 

фікцыя духоўнай чыннасці. 

 

 

Навуменка, I. Я. Бульба : аповесць / Iван Навуменка. - Мінск : 

Беларусь, 1964. - 147 с.  

 

Цэнтральны персанаж аповесці Веньямін Сыраежка нагадвае 

колішніх ваенных юнакоў сваёй няўрымслівасцю, цікаўнасцю 

да жыцця і кніг, але ў цэлым ён – носьбіт характэрных рысаў 

іншага пакалення. Маладосць з яе захапленнямі, не заўсёды 

апраўданым максімалізмам, шчырасцю ўвогуле падаецца як 

пэўная норма  этычнага здароўя, натуральнасці паводзінаў. 

Больш крытычна ставіцца апавядальнік да іншага героя – 

Сашы Красуцкага, у чыіх адносінах да жыцця назіраюцца 

неўласцівыя моладзі рысы прагматызму, халоднага 

рацыяналізму, двудушша. Непаразуменне, якое вынікала з 

сутычкі паміж персанажамі, на першы погляд выглядае 

лакальным і малазначным: Сыраежку падазраюць у чытанні 

вершаў “забароненага” паэта. Але гэты інцыдэнт 

сымптаматычны і схіляе да трывожнага роздуму пра час, пра 

лёс новага пакалення. Бо не хто іншы, як гэтая моладзь, 

уяўляюць сабой генерацыю інтэлігентаў, якая ў недалёкай 

будучыні стане вызначаць інтэлектуальнае, духоўнае аблічча 

часу, уплываць на рух грамадства. 



 

Навуменка, І. Я. Збор твораў : у 10 т. : Т.7 : Капитан Степь 

уходит в разведку; Летуценнік; Асеннія мелодыі : аповесць / 

Іван Навуменка ; рэдактар тома С. Лаўшук ; падрыхтоўка 

тэктаў, каментарыі, пасляслоўе І. Баўтрэль. - Мінск : 

Мастацкая літаратура, 2016. - 653, [1] с. 

 

Цэнтальны персанаж твора “Летуценнік” Сяргей Касцюшка – 

аспірант-філолаг, журналіст. Летуценнасць, мройлівасць яго 

душы ўжо не вытлумачваюцца “калектыўнай” 

характарыстыкай пакалення, якое выгадоўвалася ў атмасферы 

1930-х гг. пад уплывам пэўных ідэалаў, мараў, уласцівых 

тысячам маладых людзей. Надзвычайная ўражлівасць, 

рэфлексіўнасць прыносяць герою-летуценніку турботы, якія 

можна параўнаць з тымі згрызотамі, ад якіх пакутуюць 

літаратурныя рамантычныя персанажы пры кантакце з 

асяроддзем – нячулым, часам бязлітасным дачыненні да такіх 

самотнікаў. 

 

 

Навуменка, І. Я. Водгулле далёкіх веснаў : апавяданне, 

аповесці / Iван Навуменка. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 

1989. - 452, [2] с.   

 

У апавяданні распавядаецца пра святкаванне Першамаю ў 

мястэчку ў трыццатыя гады, калі на цэнтральнай плошчы 

збіраліся жыхары: чыгуначнікі, моладзь, дзеці і казаў 

палымяную прамову старшыня сельсавета Стрык. Прамоўца, 

які звяртаецца да грамады з паэтычнымі і нечаканымі паводле 

квяцістай стылістыкі заклікамі, паказваецца з выразным 

адценнем аўтарскай іроніі. Стрык выглядае не столькі 

«правадніком» ідэалогіі, колькі «паэтам у глыбіні душы», які 

«не любіў будзённасці і як ніхто ў сяле, адчуваў вялікую, не 

параўнаную ні з чым радасць палёту, імкнення…» 

 


