Лeпшыя
з
твopaў
Улaдзiмipa
Кapaткeвiчa нaдoўгa зacтaнyццa ў
cкapбoнцы poднaй лiтapaтypы, бo нa
ягo тэмы мoжнa, нaпэўнa, нaпicaць
гopш, a мaгчымa, i лeпш, aлe нaпicaць
тaк, як гэтa зpaбiў ён, нe змoжa нixтo.
Мacтaкi з тaкiм выpaзнa aдмeтным
тaлeнтaм, з тaкiм cвoeacaблiвым
бaчaннeм cвeтy нapaджaюццa нячacтa.
В.Быкаў

Нарадзіўся 26 лістапада 1930г. у г.Оршы Віцебскай вобласці.
Скончыў філалагічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта імя
Т.Р.Шаўчэнкі (1949-1954), Вышэйшыя літаратурныя (1960) і
Вышэйшыя сцэнарныя курсы (1962) у Маскве. Выкладаў у школе
на Кіеўшчыне (1954-1956), у Оршы (1956-1958). З 1963г. жыў у
Мінску.
Першыя вершы апублікаваў у 1951г. Выдаў зборнік паэзіі
«Мая Іліяда» (1969). Найбольш вядомыя творы аўтара – аповесці
«Дзікае паляванне караля Стаха», «Сівая легенда», раманы
«Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні»,
«Чорны замак Альшанскі», эсэ «Зямля пад белымі крыламі».
У.Караткевіч выступаў у якасці драматурга – ім напісаны п’есы
«Млын на Сініх Вірах», «Званы Віцебска», «Кастусь Каліноўскі»,
«Маці ўрагану», сцэнарыі кароткаметражных фільмаў «Сведкі
вечнасці», «Будзь шчаслівай, рака», сцэнарыі мастацкіх фільмаў
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні», «Дзікае паляванне караля
Стаха», «Чорны замак Альшанскі». Творы Караткевіча
перакладзены на 20 моў свету. Аб ім створаны дакументальны
фільм «Быў. Ёсць. Буду» (1989), відэафільмы «Успамін» і «Рыцар і
слуга Беларусі» (1991).
У.Караткевіч узнагароджаны прэміяй Саюза пісьменнікаў
Беларусі імя І.Мележа за раман «Нельга забыць» (1983),
Дзяржаўная прэміяй БССР імя Я.Коласа пасмяротна за раман
«Чорны замак Альшанскі» (1984).

Ты прыйшоў з вайны і гора,
Ты – з малітвы,
Ты з разгневанага бору,
Ты смалісты.
Сто паэтаў цягнуць хорам,
Ты салістам.
Ты нібы святло у лесе
Ад каліны,
Ты ад самай добрай песні —
Ад Куліны.
Пімен Панчанка

Нapaдзiўcя 24 лютaгa 1935г. нa xyтapы Bepacoўкa, нa Пoлaччынe (цяпep
в.Гapaдoк Ушaцкaгa paёнa Biцeбcкaй вoблacцi). Закончыў філалагічны
факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў рэдактарам у
розных перыядычных выданнях (сярод іх – газета «Советская Белоруссия»,
часопісы «Бярозка», «Полымя»). З 1969г. працаваў у выдавецтве «Беларусь», з
1972г.– у выдавецтве «Мастацкая літаратура».
Дэбютаваў вершамі ў 1953г. у газеце «Чырвоная змена». Выдаў зборнікі паэзіі
«Маладзік над стэпам» (1959), «Рунець, красаваць, налівацца» (1961), «Нагбом»
(1963), «Неруш» (1966), «Адам і Ева» (1968), «Лінія перамены дат» (1969),
«Вяртанне ў першы снег» (1972), «Рум» (1974), «Свята пчалы» (1975), «Абсяг»
(1978) і іншыя. Плён працы Р.Барадуліна складае каля 70 выдадзеных зборнікаў
паэзіі, крытычных артыкулаў, эсэ, перакладаў. Паэтычны цыкл «Шчымлівыя
рамансы» пакладзены на музыку.
У 1992г. Барадулін атрымаў званне «Народны паэт Беларусі». Узнагароджаны
ордэнамі Дружбы народаў, Знак Пашаны, латвійскім ордэнам Трох Зорак,
медалем Францыска Скарыны.

Гэта чалавек-легенда для Гродна.
Ён заўсёды казаў і пісаў тое, што
думаў, яго турбавала ўсё, што
адбывалася ў Гродна і краіне. Гэта
быў чалавек дзеяння і справы,
сапраўдны гарадзенец, якіх, на
жаль, даўно не было і не будзе ў
бліжэйшы час.
Аляксей Пяткевіч

Нарадзіўся 14 красавіка 1920г. у вёсцы Страшава на Беласточчыне (цяпер Польшча) у
сялянскай сям’і. У 1939-1941гг. вучыўся ў Навагрудскім педагагічным вучылішчы. У 1944г. быў
камандзірам партызанскага атрада імя К.Каліноўскага на Гродзеншчыне. У 1944-1945гг. служыў у
Савецкай Арміі, удзельнічаў у баях на тэрыторыі Польшчы і Германіі. Двойчы паранены.
Закончыў Гродзенскі педагагічнаы інстытут (1949). Працаваў загадчыкам Сапоцкінскага рана
(1949-1951), дырэктарам Біскупцкай сямігадовай школы Ваўкавыскага раёна (1951-1953), у
Гарадзенскім педінстытуце (1953-1955), у газетах «Гродзенская праўда» (1955-1957), «Літаратура і
мастацтва». У 1961г. скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. З 1965г. - сакратар
Гродзенскага абласнога аддзялення СП БССР, у 1977-1981гг. - дырэктар Рэспубліканскага музея
атэізму і гісторыі рэлігіі ў Гродна.
У друку дэбютаваў у 1953г. аповесцю «У адным інстытуце». Выйшлі кнігі аповесцей і
апавяданняў «Дзве сасны» (1958), «Мая Гродзеншчына» (нарыс, 1960), «Пушчанская адысея»
(1964), «Чаго мы варты» (1970), «След на зямлі: Скарбы і здабыткі маёй Гродзеншчыны» (1972),
«Вершалінскі рай» (1974), «Ольга Корбут» (1977), «Партрэт» (1983), «Дзве сястры» (казка, 1986),
раман «Карані» (1988). Выйшлі Выбраныя творы ў 2 тамах у 1980 г. і 1990-1991 гг.
Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя І.Мележа (1986) за кнігу «Сучасны канфлікт».
Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I і II ступені, медалямі і залатым
крыжам ордэна «Віртуці Мілітары» (Польшча). Заслужаны работнік культуры БССР (1980).

Кузьма Чорны сваім мастацкім словам
узбагаціў
беларускую
літаратуру,
напоўніў
яе
манументальнымі
эпічнымі творамі, дапамог нашай
літаратуры
зрабіцца
сапраўднай
літаратурай
вялікіх
сацыяльных
абагульненняў,
вялікіх
думак
і
пачуццяў чалавека нашай эпохі. Яго
творы ўваходзяць у залаты фонд
літаратуры беларускага народа.
Міхась Лынькоў

Чорны Кузьма (сапр. Раманоўскі Мікалай) нарадзіўся 24
чэрвеня 1900г. у маёнтку Боркі Слуцкага павета (цяпер
Капыльскі раён Мінскай вобласці) у сялянскай сям’і. Вучыўся ў
Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі (1916-1919). У 1920-1922гг.
працаваў у валасным рэўкаме, у Слуцкім павятовым ваенкамаце,
настаўнічаў. У 1923г. паступіў у Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт
на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне (скончыў два курсы). У
1924-1928гг. працаваў у газеце «Беларуская вёска». Сябра
літаратурнага аб’яднання «Маладняк» (з 1923), старшыня
«Узвышша» (1926-1931). У гады Вялікай Айчыннай вайны жыў у
Маскве, працаваў у газеце-плакаце «Раздавім фашысцкую
гадзіну» (1941-1944), часопісе «Беларусь». Вярнуўся ў Мінск.
У друку пачаў выступаць з 1921г. Аўтар зборнікаў апавяданняў
«Срэбра жыцця» (1925), «Вераснёвыя ночы» (1929), «Выбраныя
апавяданні» (1932), «Як дзядзька Тамаш напалохаў ваўкоў» (1941,
апавяданні для дзяцей), аповесцей «Лявон Бушмар» (1930),
«Вясна» (1931), «Насцечка» (1941), кніжак апавяданняў і
аповесцей «Вераснёвыя ночы» (1984) і «Матчына благаславенне»
(1984), раманаў «Зямля» (1928), «Бацькаўшчына» (1932), «Трэцяе
пакаленне» (1935), кніжкі фельетонаў «Кат у белай манішцы»
(1942). Гумарыстычныя творы сабраны ў зборніку «Вяселле ў
Скіп’ёўскім Пераброддзі» (1971).
Выступаў
і
ў
жанры
драматургіі.
Выйшлі
п’есы
«Бацькаўшчына» (1934, пастаўлена ў 1932), «Базылевічава сям’я»
(1938), «Ірынка» (1947, пастаўлена ў 1941).
Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і партызанскім
медалём.

Для майго пакалення літаратараў
ён быў не толькі выбітным
гумарыстам-праўдалюбам, але і
настаўнікам
у
прыгожым
пісьменстве.
Анатоль Вярцінскі

Нapaдзiўcя 12 лicтaпaдa 1920г. у в.Бopxaў Рaгaчoўcкaгa paёнa. Працаваў
масавіком у раённым Доме культуры. У 1939г. быў прызваны ў Чырвоную
Армію, удзельнічаў у баях на Крымскім фронце. Працаваў у Акаурцкай
сярэдняй школе Грузіі (1942–1943), з’яўляўся сакратаром Журавіцкага райкама
камсамола (1944) і Гарадзенскага гаркама камсамола (1945), памочнікам
сакратара Журавіцкага райкама партыі (1946–1947).
У 1949г. А.Макаёнак скончыў Рэспубліканскую партыйную школу пры ЦК
КПБ. У 1949-1953гг. – загадчык аддзела прозы часопіса «Вожык», у 1966-1978гг. –
галоўны рэдактар часопіса «Неман».
Друкуецца з 1946 г. Пісаў гумарэскі, фельетоны, нарысы. З’яўляецца аўтарам
п’ес «Добра, калі добра канчаецца», «Выбачайце, калі ласка!», «Лявоніха на
арбіце», «Зацюканы апостал», «Трыбунал», «Пагарэльцы» і іншыя. Напісаў
сцэнарыі мастацкіх фільмаў «Шчасце трэба берагчы», «Рагаты бастыён» і
дакументальных «У адзінай сям’і», «Кандрат Крапіва».
У 1977г. А.Макаёнак атрымаў званне «Народны паэт Беларусі».
Узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, Знак Пашаны,
Кастрычніцкай Рэвалюцыі і медалямі. З’яўляецца лаўрэатам Літаратурнай
прэміі імя Я.Купалы за п’есу «Лявоніха на арбіце» (1962), Дзяржаўнай прэміі
БССР імя Я.Коласа за п’есы «Трыбунал» і «Таблетку пад язык» (1974).

…У нас з вамі ёсць адна такая рэч,
якую нельга адарваць ні ад вас, ні
ад мяне. Гэта наша Радзіма.
Беражыце яе чэсць, нясіце яе славу
наперад.
І.Навуменка

Нарадзіўся 16 лютага 1925г. у г.Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці ў сям’і
чыгуначніка. Марыў паступіць у інстытут, аднак пачалася Вялікая Айчынная вайна. Удзельнічаў
у баях на Ленінградскім і 1-м Украінскім франтах. І.Навуменка быў карэспандэнтам мазырскай
абласной газеты «Бальшавік Палесся» (1946-1951) і рэспубліканскай газеты «Звязда» (1951-1952).
Завочна закончыў філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру пры БДУ. Працаваў загадчыкам
аддзела прозы часопіса «Маладосць» (1953-1958) і кафедры беларускай літаратуры БДУ (19721973), дырэктарам Інстытута літаратуры імя Я.Купалы АН БССР (1973-1982), віцэ-прэзідэнтам
АН БССР (1982—1991), саветнікам Прэзідыума НАН Беларусі (1992-2002).
Дэбютаваў апавяданнямі ў 1955г. у часопісе «Маладосць». З’яўляецца аўтарам кніг апавяданняў,
аповесцей «Сямнаццатай вясной», «Хлопцы-равеснікі», «Бульба», «Вераніка», «Пераломны
ўзрост» і іншыя. Напісаў раманы «Сасна пры дарозе», «Вецер у соснах», «Сорак трэці», аповесць
для дзяцей «Вайна каля Цітавай копанкі», п’есу «Птушкі між маланак». Выдаў
літаратуразнаўчыя працы «З глыбінь жыцця: Крытычныя эцюды аб творчасці Якуба Коласа»,
«Янка Купала: Духоўны воблік героя», «Творчасць Янкі Купалы і Якуба Коласа ў кантэксце
славянскіх літаратур» і іншыя.
У 1978г. І.Навуменка атрымаў званне Заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР, у 1995г. – званне
Народны пісьменнік Беларусі. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай
Зоркі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Кастрычніцкай Рэвалюцыі, медалём Францыска Скарыны і
іншымі медалямі.

З першага рытмічнага радка, прачытанага
па складах, з першых сказаў, напісаных у
сшытку па роднай мове, з першага верша,
які сам вывучыўся на памяць, ведаю гэтае
імя, ведаю гэтую паэзію, што стала
неад’емнай часткай паэзіі нашай краіны.
Р.Барадулін

Нарадзіўся 25 чэрвеня 1905г. у в.Пуцілкавічы Ушацкага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай
сям’і. У 1931г. скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 1940г. – галоўны рэдактар часопіса «Полымя». Быў
інструктарам-літаратарам франтавой газеты «За Савецкую Беларусь», супрацоўнічаў у
партызанскім друку. З 1943г. – адказны сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1948г.
абраны старшынёй праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1967-1980гг. – галоўны рэдактар
Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і БССР,
сакратаром праўлення СП СССР. Акадэмік АН БССР.
Друкавацца пачаў у 1926г. у газеце «Чырвоная Полаччына». Аўтар кніжак паэзіі «Гады як
шторм» (1930), «Прамова фактамі» (1930), «Цэхавыя будні» (1931), «Прыход героя» (1935), «Вясна
радзімы» (1937), «Вершы і паэмы» (1940), «Шляхамі баравымі» (1940), «Насустрач сонцу» (1943), «У
роднай хаце» (1946), «Сонечнымі днямі» (1950), «Цвёрдымі крокамі» (1954), «Пахне чабор» (1959),
«Па сакрэту» (1961), «Высокія хвалі» (1962), «Між чырвоных рабін» (1969), «Калі ласка» (1972),
«Ты - мая пчолка» (1972), «І ўдзень і ўночы» (1974), «Што сэрца праспявала» (1979), «Маладосць і
сталасць» (1980), «Мая Радзіма» (1985) і інш. Для дзяцей выдаў кніжкі паэзіі «Маладым сябрам»
(1961), «Наш музей» (1962), аповесць «Донька-Даніэль» (1982).
Герой Сацыялістычнай Працы (1972). Узнагароджаны чатырма ордэнамі Леніна, ордэнамі
Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Чырвонай Зоркі, Дружбы народаў, «Знак Пашаны» і многімі медалямі.
Народны паэт БССР (1962), заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР (1975).

Проза Вольгі Іпатавай – тварэнне
прыроджанага празаіка, хоць шлях
да яе і ляжаў праз юнацкае
захапленне паэзіяй.
В.Быкаў

Нарадзілася 1 студзеня 1945г. у г.п.Мір Карэліцкага раёна Мінскай вобласці ў сям’і служачых.
Пасля смерці маці выхоўвалася ў дзіцячым доме (1956-1961). У 1961г. скончыла ў Гродна
сярэднюю школу №7 і паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
У 1963г. перавялася на завочнае аддзяленне (скончыла ў 1967). Настаўнічала ў в.Руба на
Віцебшчыне, працавала таваразнаўцам у Віцебскім абласным кнігагандлі (1964), інструктарам,
загадчыкам сектара ў Гродзенскім гаркоме камсамола (1965-1968), рэдактарам на абласной студыі
тэлебачання (1968-1970). У 1970-1973гг. – літсупрацоўнік газеты «Літаратура і мастацтва», затым
літкансультант газеты «Чырвоная змена». У 1975-1978гг. – аспірантка Літаратурнага інстытута ў
Маскве. Зноў працавала літкансультантам у «Чырвонай змене» (1978-1979). У 1985-1989гг. –
галоўны рэдактар літаратурна-драматычных перадач Беларускага тэлебачання. З 1989г. –
загадчык аддзела, з 1990г. – намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Спадчына».
Друкуецца з 1959г. Аўтар зборнікаў вершаў «Раніца» (1969), «Ліпеньскія навальніцы» (1973),
«Парасткі» (1976), зборнікаў аповесцей і апавяданняў «Вецер над стромай» (1977), «Дваццаць
хвілін з Немезідай» (1981), «Перакат» (1984), «За морам Хвалынскім» (1989), кніжак для дзяцей
«Снягурка» (1974) і «Казка пра Паўліна» (1983). Напісала тэлеп’есу «Давыд Гарадзенскі»
(пастаўлена ў 1988).
Узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны» і медалём Францыска Скарыны.

Для мяне Радзіма – гэта ўсё. Гэта
мой край, мясціны, з якімі я з
дзяцінства
звязаны.
Самае
дарагое. Тут маё ўсё.
М.Аўрамчык

Нарадзіўся 14 студзеня 1920г. у в.Плёсы Бабруйскага раёна
Магілеўскай вобласці ў сялянскай сям’і. У 1938г. паступіў на
філалагічны факультэт Мінскага педагагічнага інстытута,
адначасова працаваў у рэдакцыі газеты «Піянер Беларусі». У час
Вялікай Айчыннай вайны ўдзельнічаў у баях на ПаўночнаЗаходнім і Волхаўскім франтах. Пасля вайны працаваў на
аднаўленні
Данбаса.
Скончыў
філалагічны
факультэт
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1949). Працаваў у
рэдакцыях газет «Чырвоная змена», «Літаратура і мастацтва», у
часопісе «Полымя», у 1953-1980гг. – рэдактар аддзела паэзіі
часопіса «Маладосць».
Першыя вершы апублікаваў у 1937г. у бабруйскай газеце
«Камуніст». Аўтар кніг паэзіі «Пярэдні край» (1949), «Шляхамі
дружбы» (1952), «Ключы жураўліныя» (1960), «Сустрэча былых
канагонаў» (1963), «Універсітэцкі гарадок» (1967), «Агледзіны»
(1969), «Як надалоні» (1970), «Дрэва дружбы» (1973), «Вадовішча»
(1976), рамана «У падзямеллі» (1986), «Анкета: Выбранае» (1990).
Выдаў зборнік вершаў для дзяцей «Дружба» (1950).
Пераклаў на беларускую мову паасобныя творы Дж.Байрана,
А.Міцкевіча, Л.Украінкі, І.Франка, М.Джаліля, Г.Эміна, зборнікі
вершаў С.Міхалкова «А што ў вас?» (1950), В.Бычко «Тры
сястры» (1953), паэму М.Нагнібеды «Васілёк» (1961) і інш.
Узнагароджаны ордэнамі «Знак Пашаны», Айчыннай вайны II
ступені і медалямі. Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі
Купалы (1964) за зборнік «Сустрэча былых канагонаў».
Заслужаны работнік культуры Беларускай ССР (1980).

Люблю
назіраць
за
маленькімі
дзеткамі. Яны – самыя вялікія
пісьменнікі.
Выдумляюць
новыя
словы, сваімі гісторыямі дапамагаюць
мне пісаць творы…
А.Зэкаў

Нарадзіўся 20 студзеня 1955г. у в.Патапаўка, Буда-Кашалёўскага раёна, Гомельскай вобласці. У
1977г. скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Працаваў у рэдакцыі Гомельскай раённай газеты «Маяк», Гомельскім райкаме камсамола. З 1980
да 1982г. – слухач Вышэйшай камсамольскай школы пры ЦК ВЛКСМ (г.Масква). У Мінску
працаваў інструктарам аддзела прапаганды і агітацыі ЦК ЛКСМ Беларусі. З 1985г. – у рэдакцыі
маладзёжнай газеты «Чырвоная змена». Затым узначальваў мінскую гарадскую газету «Добры
вечар» (1990-1996) і штотыднёвік «Сталіца», працаваў у газеце «Книга и мы» (1996-1997), быў
галоўным рэдактарам «Беларускай лясной газеты» (1997-2002), намеснікам і в.а. галоўнага
рэдактара часопіса «Вожык» (2002-2005), рэдактарам аддзела прозы «Полымя» (2006-2009). Цяпер
працуе ў рэдакцыі часопіса «Вясёлка».
Першы верш апублікаваў у газеце «Піянер Беларусі» (1969). Выдаў кнігі паэзіі «Боль сумлення»
(1989), «Зона кахання» (2003), «Лісты да цябе» (2005), «Чарнобыльскі вецер» (2006), «Промнік
позірку твайго» (2008), прозы «Генеральскі нумар» (2011), сатыры і гумару «Дуэль» (1994), «Дуэль2» (1995), «Па самую плешку»(2003), «Кругі ў галаве» (2007), «Каханне на снезе» (2011), для дзяцей
«Чатыры зярняткі» (2000), «Мянтуз сярод мядуз» (2007), «Зязюля Гулюля» (2011). Напісаў таксама
кнігу ўспамінаў пра Алеся Пісьмянкова «Алесь» (2007). Вершы А.Зэкава перакладаліся на рускую,
таджыкскую і чувашскую мовы. На асобныя з іх напісаны песні.
Прэміі і ўзнагароды: Залаты купідон (2007; сатыра і гумар), Літаратурная прэмія імя Васіля
Віткі (2009).

Цяжка плыць па рацэ, імя якой –
Гісторыя. Асабліва цяжка дабірацца да
вытокаў, да мясцін, дзе ракі, па сутнасці
няма, а ёсць тоненькія ручайкі,
вадзяныя ніткі, з якіх праз колькі
дзясяткаў кіламетраў сатчэцца шырокі
абрус ракі.
Л.Дайнека

Нарадзіўся 28 студзеня 1940г. у в.Змітраўка 2-я Клічаўскага раёна Магілёўскай вобласці ў
сялянскай сям’і. Пасля заканчэння сярэдняй школы (1956) працаваў на будоўлях Калінінграда і
Свярдлоўскай вобласці. У Ніжнім Тагіле скончыў тэхнічную навучальню (1959). Працаваў
электрыкам на Ніжнетагільскім металургічным камбінаце. Служыў у Савецкай Арміі (19601963). У 1967г. скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Працаваў старшым рэдактарам на Віцебскай студыі тэлебачання, на Беларускім тэлебачанні. У
1972-1989гг. – адказны сакратар часопіса «Маладосць», з 1989г. – загадчык рэдакцыі паэзіі
выдавецтва «Мастацкая літаратура».
Першы верш апублікаваў у 1961г. Выдаў кніжкі вершаў «Галасы» (1969), «Бераг чакання»
(1972), «Начныя тэлеграмы» (1974), «Мая вясна саракавая» (1979), «Вечнае імгненне» (1985),
«Сняжынкі над агнём» (1989). Аўтар зборніка апавяданняў «Бацькава крыніца» (1976), раманаў
«Людзі і маланкі» (1978), «Запомнім сябе маладымі» (1981), «Футбол на замініраваным полі»
(1983), «Меч князя Вячкі» (1987), «След ваўкалака» (1988), «Жалезныя жалуды» (1990).
Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя І.Мележа (1988) за раман «Меч князя Вячкі»,
Дзяржаўнай прэміі БССР (1990) за творы літаратуры і мастацтва для дзяцей – гістарычныя
раманы «Меч князя Вячкі» і «След ваўкалака», прэмія імя В.Пікуля (2010) з уручэннем залатога
медаля за цыкл гістарычных раманаў.

Талент
Уладзіміра
Ліпскага
шматгранны. Яго сонечнай энергіі
хапае на ўсё. Скажу больш: ягонае
жыццё напоўнена залатым і радасным
святлом. Уладзімір Ліпскі тонка
разумее
прыгажосць,
адчувае
гармонію і бязмежна любіць жыццё.
А.Кузьміч

Нарадзіўся 6 мая 1940г. у в.Шоўкавічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям’і.
У 1960г. скончыў Мінскі тэхнікум харчовай прамысловасці. Працаваў на Гарадзейскім цукровым
заводзе (1960–1964), у нясвіжскай раённай газеце «Чырвоны сцяг» (1964–1967). Закончыў
аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (1966). Працаваў у Нясвіжскім
райкаме камсамола (1967–1968), у апараце ЦК ЛКСМБ (1968–1976), у праўленні Саюза пісменнікаў
БССР (1976–1978). З 1978г. галоўны рэдактар часопіса «Вясёлка». З 1988г. – старшыня праўлення
Беларускага аддзялення Савецкага дзіцячага фонду, пасля прэзідэнт Беларускага дзіцячага фонду,
віцэ-прэзідэнт Міжнароднай асацыяцыі дзіцячых фондаў. Ініцыятар і старшыня I Усебеларускага
фестывалю народнага гумару ў Аўцюках Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці (1995).
У друку выступае з 1964 г. Аўтар аповесцей «Адпяванне жывых» (1993), «Я: Праўдзівы аповяд
пра твой і мой радавод», дзённіка «Бацькі і дзеці» (1995), кніг публіцыстыкі «Райкомаўскія будні»
(1971), «Дзень за днём» (1973), «Знайдзі сябе» (1974), нарысаў «Прыдзвінскі цуд» (1975), «Высокія
зоркі» (1981), дакументальных аповесцей «Крутыя вёрсты» (1980, пастаўлена радыёп’еса ў 1978),
«Урокі Купрэвіча» (1987), зборнікаў прозы «Раны» (1987), «Дзень нараджэння» (1988). Выдаў кнігі
аповесцей, апавяданняў, казак для дзяцей «Рыгоркавы прыгоды» (1974), «Клякса-Вакса і Янка з
Дзіўнагорска» (1982), «Лаўрэнавы працадні» (1984), «Пралескі ў небе» (1997), «Прыгоды нуліка»
(2007), «Я тут жыву: дзецям пра Беларусь» (2008) і інш. Паводле аповесці «Вясёлая азбука» у
Дзяржаўным музычным тэатры Беларусі пастаўлены мюзікл «Прыгоды ў замку Алфавіт» (1996).
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (2001), прэміі Міжнароднай асацыяцыі дзіцячых
фондаў (2005). Узнагароджаны Ордэнам “Францыска Скарыны” (2007).

Можа, у каго іншае меркаванне, але я
веру, што мы нараджаемся там, дзе больш
усяго патрэбны. Хоць большасць бачыць
сэнс жыцця ў тым, каб месца, якое яны
ашчаслівілі сваім з’яўленнем, давала ім
усяго як мага больш. Каб я была з такіх
людзей – таксама адчувала бы сябе
няшчаснай. Але ж я шчаслівы чалавек. І я
нарадзілася ў Беларусі.
Л.Рублеўская

Нарадзілася 5 ліпеня 1965г. у Мінску ў сям'і служачых. Скончыла аддзяленне архітэктуры
Мінскага архітэктурна-будаўнічага тэхнікума (1984). Працавала ў канструктарскім бюро на ВА
«Гарызонт». Вучылася на аддзяленні паэзіі Літаратурнага інстытута ў Маскве (1986—1987),
затым перавялася на беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ, які скончыла ў
1994г. Працавала загадчыкам аддзела крытыкі ў часопісе «Першацвет», загадчыкам аддзела
мовы ў газеце «Наша слова», у штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва» (1996-2003). З 2003г. –
аглядальнік аддзела культуры газеты «Советская Белоруссия».
Першы верш надрукавала ў 1983г. у газеце «Знамя юности». Аўтар зборнікаў паэзіі «Крокі па
старых лесвіцах» (1990), «Адукацыя» (1990), «Замак месячнага сяйва», зборніка прозы
«Старасвецкія міфы горада Б» (2002), кнігі казак для дзяцей «Прыгоды мышкі Пік-Пік» (2000),
аповесцей «Дзеці Гамункулуса» (2000), «Сэрца мармуровага анёла» (2001), «Пярсцёнак
апошняга імператара» (2002), «Ночы на Плябанскіх Млынах» (2007), раманаў «Забіць
нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію» (2007), «Сутарэнні Ромула» (2010), драматычных паэм
«Пасля Цэзара», «Першы запавет» і інш. Творы Людмілы Рублеўскай перакладзеныя на
дзясяткі моў свету.
Лаўрэат Нацыянальнай літаратурнай прэміі (2017), прэмiй “Залаты апостраф” і “Кніга году2015”. Уладальнік медаля Францыска Скарыны і прэміі Саюза журналістаў Беларусі “Залатое
пяро”.

У твopax пpa мiнyлae А.Дyдapaў выглядae
нe як пpaдcтaўнiк гicтapычнaгa жaнpy, a,
xyтчэй, як дpaмaтypг, якi ў мeжax
гicтapычнaгa кaнтэкcтy выпpaбoўвae cвae
твopчыя мaгчымacцi, пepaдyciм – пoшyк
яpкix xapaктapaў, пaкaз мoцныx пaчyццяў,
cтвapэннe
эфeктнaгa
тэaтpaльнaгa
вiдoвiшчa.
П.Васючэнка

Нарадзіўся 6 чэрвеня 1950г. у в. Кляны Дубровенскага
раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям’і. Скончыў
Наваполацкае
прафесійна-тэхнічнае
вучылішча
нафтавікоў
(1968),
працаваў
слесарам
на
нафтаперапрацоўчым
заводзе.
У
1976г.
скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут.
Працаваў
акцёрам,
загадчыкам
літаратурнай
часткі ТЮГа (1976–1979), членам сцэнарна-рэдакцыйнай
калегіі «Тэлефільм» (Мінск, 1976–1983). З'яўляецца
сакратаром Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі (з 1987).
Член Беларускага ПЭН-цэнтра (з 1989). Займаў пасаду
галоўнага рэдактара часопіса «Мастацтва» (1991–2002),
мастацкага кіраўніка Драматычнага тэатра Беларускай
арміі (2003–2013).
Дэбютаваў у друку ў 1973г. Аўтар зборніка
апавяданняў «Святая птушка» (1979), п'ес «Выбар»
(1979), «Парог» (1981), «Вечар» (1983), «Злом» (1989),
«Апошні ўзлёт» (1982), «Радавыя» (1984), «Палачанка»
(1998), «Чорная панна Нясвіжа» (1999), «Крыж» (2000),
трагедыі «Купала» (1994). Па сцэнарыях А.Дударава
пастаўлены кароткаметражныя і мастацкія фільмы
(«Суседзі», 1979, «Белыя росы», 1984, і інш.).
Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны» і медалём.
Лаўрэат прэмій Ленінскага камсамола Беларусі (1982),
Ленінскага камсамола (1984), Дзяржаўнай прэміі СССР
(1985), прэміі Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і
мастацтва (2002).

