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«Я хочу лише одного —
залишитися чесним»
В. Биков

Біографія письменника
Народний письменник Білорусі Василь Биков увійшов до світу
літератури разом з тими митцями, які творили пісню світового
мистецтва на честь Людини, Добра і Справедливості. Його талант
щиро шанується багатьма українськими читачами.
Народився майбутній письменник у с. Бички Ушацького району
Вітебської області в селянській родині. Дитинство та юнацькі,передвоєнні, роки були нелегкими: «і взуття немає, і одягнути нічого».
Після закінчення школи В.Биков вступив на скульптурне відділення
Вітебського художнього училища. Проте через декілька місяців від
початку його навчання омріяній справі було відмінено стипендії й
спеціальною постановою введено плату за навчання. Випадкові заробітки студента були надто мізерними, аби він мав змогу продовжувати навчатися . Довелося повернутися в село. Та невдовзі В. Биков знов їде до Вітебська, де набуває професії бетоняра-арматурника. Перші кроки його трудового самостійного
життя пов’язані саме з Україною, з м. Шостка,
куди він приїхав напередодні війни.
Велика Вітчизняна війна обпекла В. Бикова, як
і весь народ, гострим болем. Упродовж липнясерпня 1942 року сімнадцятирічний юнак,
повністю відрізаний від рідної Білорусі, разом із
місцевим населенням працював на оборонних
роботах, зокрема копав протитан-кові рови. Потім
його мобілізували і направи-ли на навчання в
Саратовське училище. На фронт потрапив восени 1943 року. Брав
участь у боях за визволення Саратова, Воронежа, Сталінграда. У
січні 1944 року В. Биков повернувся в Україну. Разом із бійцями
Другого Ук-раїнського фронту лейтенант Биков на засніжених
полях Кірово-градщини мужньо відбивав танкові атаки. Саме там,
у селі Велика Северинка, на обеліску над братською могилою
назавжди викарбо-вано ім’я Василя Бикова, який начебто тут
загинув смертю хороб-рих. Однак це «місце постійної прописки»
та похоронка, надіслана його матері, на щастя, були помилковими.
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Адже тяжко поранений командир взводу встиг виповзти з хати,
яку через декілька хвилин знесли німецькі танки.
Василь Биков вижив не тільки тоді, а й далі продовжував свій
бойовий шлях країнами Європи: Румунії, Угорщини, Австрії до самої перемоги. Лише через десять років після служби в діючій армії
України, Білорусі та Далекого Сходу його звільнили з армії.
Восени 1955 року В. Биков розпочав письменницьку діяльність.
Як початкуючий письменник і літературний критик Василь Биков
взяв свого героя з важкого повоєнного десятиліття. Обтяжений досвідом війни, він поступово входить в літературний світ. Творчий
процес, розпочатий у 50 – 60-х роках, Биков присвячує Великій Вітчизняній війні.
Поряд з основною письменницькою діяльністю митець плідно
працював також у жанрах публіцистики та літературної критики.
Найактивніший період його публіцистичної діяльності припадає на
кінець 80-х – початок 90-х років минулого сторіччя. Він писав
статті, дослідження, давав інтерв’ю.
Останні роки В. Биков проживав у Німеччині, у Франкфурті-наМайні та Чехії як вигнанець, бо вдома не міг ні жити, ні писати. Білоруський класик, так само як інші білоруські поети, котрі проживають за межами Білорусі, у своїх поневіряннях був не самотнім.
Адже після здобуття країною незалежності місцеві клопоти виступили на перший план, залишаючи десь на периферії свідомості колись близькі й актуальні проблеми.
Незадовго до смерті Василя Володимировича тиражем у дві
тисячі примірників вийшли білоруською його спогади «Довга
дорога додому». Передісторія така. У Німеччині Биков здружився з
Борисом Китом — людиною фантастичної долі, білоруським
інтелігентом, який став одним із фундаторів американської
астронавтики, вченим зі світовим ім’ям (зараз живе у Франкфуртіна-Майні). Вирішив записати його оповіді про життя. Потім,
розповідає вдова письменника Ірина Михайлівна, задумався: а
може, й свої нотатки підготувати? Викласти, що і як було, щоб
плітки не ходили. Вийшла по-биковськи сумна, гірко-спокійна
книга: життєві повороти, дитинство, війна, творчість, зустрічі,
друзі, вороги, роздуми... Останній акорд...
Додому Василь Биков повернувся тяжкохворим у кінці травня
2003 року, де і помер в онкологічній лікарні.
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В Білорусі не скоро постане митець такого рівня, як Биков, що
кончина письменника буде чи не найбільшою трагічно-величною
подією в білоруській історії ХХI століття.

Твори:
• 1960 - "Журавлиный крик"
• 1960 - "Ход конем"
• 1962 - "Третья ракета"
• 1964 - "Альпийская баллада"
• 1965 - "Одна ночь"
• 1970 - "Сотников"
• 1971 - "Обелиск"
• 1973 - "Дожить до рассвета"
• 1974 - "Волчья стая"
• 1975 - "Его батальон"
• 1978 - "Пойти и не вернуться"
• 1983 - "Знак беды"
• 1989 - "В тумане"
• 1999 - "Трагедія Білорусі".

Нагороди:
Державна нагорода СРСР (за "Дожити до світання", 1974),
Державна нагорода ім. Якуба Коласа Білоруської РСР (1978),
Ленінська нагорода (за "Знак лиха", 1986). Народний письменник
Білорусі (1980), Герой Соціалістичної Праці (1984).
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