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В тот год почернели деревья, 

И лес не оделся листвой, 

Пустые дома и деревни 

Пугали своей тишиной. 

И только Чернобыльский ветер, 

Как коршун, кружил над Землей, 

Бросая губительный пепел 

На луг, не покрытый травой. 



Казько В. Выратуй і памілуй нас, чорны бусел  

      В забытой всеми деревне, 
обагренной заревом Чернобыля, 
люди продолжают работать, 
шутят, живут без опаски, 
надеются. Надеется и Янка 
Каганец - человек совестливый и 
любящий свою землю. Он знает, 
что и для него, и для любимой 
Марии наступит душевное 
равновесие. Когда же возник 
вопрос об уничтожении 
поредевшей от многочисленных 
вырубок рощи, где живет 
занесенный в Красную книгу 
черный аист, люди как будто 
проснулись… 



Казько В. Судны дзень  

    Творы Віктара Казько добра 
вядомыя беларускаму чытачу. Па 
аповесцях «Суд у Слабадзе», 
«Выратуй і памілуй нас, чорны 
бусел» і апавяданні «Літары на 
мармуры» зняты кінафільмы. Яны 
знітаваны адной тэмай — вайна, 
экалогія, Чарнобыль. Экалогія 
нашай душы, яе стан, здароўе і 
хвароба, мінулае і будучае — тое, 
што цалкам залежыць ад чалавека. 
Чытач адчуе непакой аўтара за лёс 
роднай Беларусі, за ўсё жывое на 
зямлі. 



Левановіч  Л. Вяртанне ў радыяцыю  

     У кнізе вядомага беларускага 
пісьменніка Леаніда Левановіча 
«Вяртанне ў радыяцыю» 
ўздымаюцца надзённыя праблемы 
жыцця пасля Чарнобыля. Аўтар 
сам з адселенай вёскі, сэрцам і 
душою перажыў чарнобыльскую 
бяду. Пра гэта яго апавяданні. У іх 
дзейнічаюць пераважна маладыя 
людзі, якія сталі перасяленцамі. У 
аповесці «Узяць пад варту ў зале 
суда» выкрываюцца праявы 
духоўнага Чарнобыля. 



Мятліцкі М. Блаславенне  

 

    Звяртаючыся да юнага чытача, 
паэт закранае трагічную памяць 
Чарнобыля, сваёй роднай палескай 
вёскі, з болем нагадвае: у век 
навукова-тэхнічнага прагрэсу ад 
нашых з вамі ведаў, сумлення, 
духоўнасці залежаць лёсы сённяшніх і 
наступных пакаленняў.  
 



Мятліцкі М. Замкнёны дом  

    Назву новай кнігі паэзіі дала 
аднайменная вершаваная 
аповесць, якая прысвечана 
трагічным падзеям вясны 
1986 і выклікала вялікі 
рэзананс сярод чытачоў. 



Навуменка І. Гасцініца над Прыпяццю  

     У кнігу вядомага беларускага 
пісьменніка Івана Навуменкі 
ўвайшлі аповесці і апавяданні, 
напісаныя за апошнія гады. 
Вопытны майстар, ён расказвае пра 
роднае Палессе, закранутае чорным 
крылом Чарнобыля, па-новаму 
ацэньвае сённяшні дзень і нядаўняе 
мінулае. Ёсць у кнізе творы, 
прасякнутыя добрым гумарам, 
сатырычна завостраныя абразкі. 
Творы Івана Навуменкі вызначаюцца 
займальным сюжэтам, мяккім 
лірызмам. 



Пташнікаў І. Львы  

     У апавяданні I. Пташнікава 
«Львы»  глыбока выпісаны 
пакуты ад радыяцыі і яе 
наступстваў сабакі Джукі. 
Гэта водгук на 
Чарнобыльскую трагедыю, яе 
вынікі для ўсяго жывога – ці 
то чалавек або жывёла. 



Рабіна над вірам: зборнік паэзіі  

 

    «Рабіна над вірам» – сімвалічная 
назва. Менавіта такой, поўнай 
таемнай прыгажосці і спазнанай 
жыццёвай горычы, убачылася наша  
Бацькаўшчына слынным беларускім 
паэтам  Сяргею Законнікаву, 
Міколу Мятліцкаму і Алесю 
Пісьмянкову, творы якіх склалі 
змест гэтага зборніка. 



След чорнага ветру  

     Книга была приурочена к 
десятилетию чернобыльской 
трагедии. Произведение 
состоит из школьных 
сочинений, а также детских 
рисунков на тему 
Чернобыльской аварии. Было 
прислано более 500 сочинений, 
лучшие из которых и вошли в 
книгу. 



Солдаты Чернобыля  

     Книга о чернобыльцах 
Владимирской области, 
принимавших участие в 
ликвидации последствий 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС с 
26.04.1986 г. по 31.12.1990 г 



Шамякин И. Злая звезда  

     Роман «Злая звезда» о 
чернобыльской катастрофе. В 
центре – образ председателя 
райисполкома Владимира 
Пыльченко, на плечи которого 
ложится тяжесть ликвидации 
последствий аварии, судьба его 
семьи: младший сын Глеб – инженер 
атомной станции, старший Борис, 
офицер-летчик, дважды побывав в 
Афганистане, гибнет. Не 
выдерживает материнское 
сердце… 



Шамякін І. Палеская мадонна  

     Героі гэтай аповесці— 
нашы сучаснікі. Яны 
жывуць і дзейнічаюць у 
наш час, трапляюць у 
розныя складаныя 
жыццёвыя сітуацыі, з 
якіх не так проста 
знайсці выйсце. Кніга 
разлічана на шырокае 
кола чытачоў. 



СПАСИБО 
ЗА  ВНИМАНИЕ! 


