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ЖЫЦЦЁ, ПРАСЯКНУТАЕ ЛЮБОЎЮ
Магілёўскі паэт і празаік Уладзіслаў Пятровіч Кавалёў нарадзіўся 

19 ліпеня 1941 года ў вёсцы Сялец Магілёўскага раёна Магілёўскай 
вобласці. Ён валодае багатым жыццёвым і творчым вопытам. 
Значнымі вехамі ў яго біяграфіі былі вучоба ў Магілёўскім будаўнічым 
тэхнікуме і на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта. Працаваў у будаўнічых арганізацыях вобласці, але ўсё 
жыццё супрацоўнічаў з рэгіянальнымі СМІ як аўтар прозы і паэзіі. 

Уладзіслаў Кавалёў багата робіць для прапаганды нашай белару-
скай літаратуры. З’яўляецца лаўрэатам міжнароднага фестывалю 
літаратуры і культуры «Славянскія традыцыі».

Аўтар кніг сатыры і гумару «Стол находок», аповесцей і апавяданняў 
«Заколдованный ток», зборнікаў вершаў «И грусть, и радость...», 
«Обманчивость тишины», «Стихия» і інш.

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 
МАГІЛЁЎШЧЫНЫ

31 ліпеня – 100 год з дня нараджэння 
Cцяпана Кухарава (31.07.1919–17.06.2011). 

Нарадзіўся  Cцяпан Іванавіч у в.Стайкі Красна-
польскага раёна. Заслужаны работнік культуры БССР (1980). 
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (1972). Узнагароджаны 
ордэнамі Айчыннай вайны I ступені і Чырвонай Зоркі, медалямі, 
Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР.

ВІНШУЕМ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ:
19 ліпеня – Кавалёва Уладзіслава Пятровіча 
28 ліпеня – Кавалёву Ніну Дзмітрыеўну

«ХТО СКАЖА – НЕШЧАСЛІВАЯ, 
ЯШЧЭ ЯКАЯ ШЧАСНАЯ!..»

28 ліпеня 2019 года адзначае свой юбілей беларуская 
паэтэса, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, член народнага 
літаратурнага аб’яднання «Роднае слова» Горацкага раёна Ніна 
Дзмітрыеўна Кавалёва. Імя яе добра вядома не толькі ў Горках, 
але і за межамі краіны.

Н
ягледзячы на цяжкі 
лёс (Ніна Дзмітрыеўна 
больш за 40 гадоў пры-
кавана да ложка), яна 

– чалавек надзвычай моцнага 
духу, які працягвае жыць, зма-
гацца і дарыць радасць людзям. 
Міжволі ўспамінаецца святая 
блажэнная Матрона Маскоўская, 
якая была зусім бездапаможнай 
па мерках зямнога існавання. 
Але Бог даваў ёй сілы, і яна 
дапамагала лю дзям. Так і Ніна 
Кавалёва цярпліва нясе свой 
крыж, дадзены ёй Богам. У сваім 
стане яна ўмее быць шчаслівай 
і прымае ўсе выпрабаванні лёсу 
як належнае, з пакорлівасцю волі 
Божай. Гэта і ёсць найвялікшая 
сіла духу, і гэтаму вельмі хочацца 
ў яе павучыцца: 

…Бо калі ён з Богам,
Трэба тут адзначыць:
Чалавек ляжачы
Можа сэрцам бачыць. 
Лёс назначыў ёй цяжкае вы-

прабаванне ў самым пачатку 
самастойнага жыцця, але яна 
знайшла ў сабе сілы ісці далей, 
жыць і змагацца. 

Ва ўзросце 28 год Ніна Ка-
валёва пачала складаць вершы. 
Першыя яе творы былі надрука-
ваны ў раённай газеце «Ленінскі 
шлях» у 1978 годзе. А ў 1979-м 
ёй пашчасціла пазнаёміцца з 
загадчыкам аддзела культуры 
газеты «Советская Белорус-
сия» Раманам Ярохіным, які 
дапамог пачынаючай паэтэсе 
ўдасканаліць майстэрства. Ніна 

Дзмітрыеўна ўспамінае, як па 
некалькі разоў ён вяртаў ёй вер-
шы, перакрэсленыя чырвоным 
алоўкам. Яна дапрацоўвала іх, а 
яны зноў вярталіся з заўвагамі. З 
гадамі яе вершы пачалі з’яўляцца 
ў абласным і рэспубліканскім 
друку, а пазней былі ўключаны 
ў калектыўныя зборнікі «Первая 
встреча», «Надежда», «Петя зя-
блик и его кораблик», «У кого 
какие сны» і інш. У 1993 годзе 
пры падтрымцы Горацкага ра-
ённага гісторыка-этнаграфічнага 
музея выйшаў першы зборнік яе 
вершаў «Напиток певчих птиц».

У 1997 годзе Ніну Кавалёву 
прынялі ў Саюз пісьменнікаў 
Беларусі. Сёння на рахунку па-
этэсы 24 зборнікі для дарослых 
і дзяцей. 

Ад простых слоў аб прыро-
дзе, аб роднай зямлі ішла яна 
да вершаў аб сэнсе жыцця, да 
высокай духоўнасці. Аб гэтым 
сведчаць і назвы яе паэтычных 
зборнікаў: «Напиток певчих 
птиц», «Черёмуховый лес», «От-
дайте ближнему долги», «Лику-
ющий полёт», «Моей души коло-
кола», «Строится храм», «Двери 
милосердия». Званы яе душы 
напамінаюць аб вечных ісцінах, 
галоўныя з якіх – любоў да Бога 
і яго тварэння – чалавека:

Зірнуць наўкол – і раптам 
азарыцца

Святлом ад спраў, прыгожых, 
як любоў.

Тварыць дабро, і тым 
не ганарыцца

Адны святыя могуць зноў 
і зноў.

Многія яе вершы пакла-
дзены на музыку кампазітарамі 
А л я к с а н д р а м  К а ж у р ы н ы м 
(г.Магілёў), Сяргеем Ганабо-
левым (г.Петразаводск, Расія), 
Барысам Магаліфам, Валянцінай 
Макеевай, Ганнай Калікінскай 
(г.Горкі). Як пранікнёна гучаць 
радкі з песні «Беларусі»:

Якая ты бялюткая, 
з заснежанымі ранкамі,

З танюткімі Анюткамі, 
з дапытлівымі Янкамі,

Якая ты імклівая, твая дарога 
ясная,

Хто скажа – нешчаслівая, 
Яшчэ якая шчасная!

І сапраўды, калі ёсць такія вер-
шы, якія ідуць ад сэрца, іскрацца 
дабрынёй, радасцю жыцця, раз-
уменнем яго сэнсу, значыць, і 
душа паэткі сапраўдная, а твор-
часць яе дастойная таго, каб 
перадаць нашчадкам.

Людміла ДЗЕРУЖКОВА, 
кіраўнік народнага 

літаратурнага аб’яднання 
«Роднае слова», г.Горкі.

Літаратурная старонка газеты «Магілёўскія ведамасці» і абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Падрыхтавалі Аляксандр КАЗЕКА і Святлана КАЗЕКА.

* * *
Любы край магілёўскі!
Усплывуць незнарок
Даўніны адгалоскі 
І сучаснасці крок.
Нашы вершы і песні,
Як і сэрцы людзей,
Заспяваюць аб лепшым
Ад жыцця да падзей.
І не трэба баяцца,
Што герояў зашмат.
Гэта наша багацце, 
Нашай спадчыны сад.
Каб яму пладаносіць,

Хай квітнее заўжды,
Хай ён людзям прыносіць
Залатыя плады.

Матчыны песні
У зямлі беларускай
Мы вучыліся з вамі.
Буду белую блузку
Вышываць васількамі.
Быццам песню спяваці
Пра лугі і палі.
Гэта песня, як маці,
Нібы кветка зямлі.
Колькі б чорныя весткі

Нас у ложак не клалі,
Лекі матчынай песні
Да жыцця нас вярталі.
Нас яна не пакіне,
Бо вытокі з яе.
Здрадзіць ёй, як Айчыне,
Нам душа не дае.
Над зямлёй маёй светлай
Голас маці лунае.
Мары я запаветнай
Вечна жыць загадаю:
Ласкавейшы, раднейшы,
Хай над лёсам плыве.
За жыццё даражэйшы
Ў нашых песнях жыве. 

Час ад часу чытачу хочацца 
не толькі знаёміцца з тэкстамі 
аўтараў, але і зазірнуць за 
шырму: а чым там займаюцца 
літаратары, акрамя напісання 
новых твораў? Такім чынам, чым 
жа жыло Магілёўскае аддзяленне 
Саюза пісьменнікаў Беларусі ў 
апошнія тыдні? 

Н а п р ы к л а д ,  н а л а д ж в а л і 
міжнародныя сувязі. Так, у МДУ 
імя А.А.Куляшова прайшла су-
стрэча з ізраільскім пісьменнікам 
Яфімам Златкіным. Радзіма 
пісьменніка – вёска Міхалёва 
на Магілёўшчыне. Адсюль жа 
ён чэрпае натхненне: усе героі 
яго кніг – рэальныя людзі. 
Апавяданні Яфіма Златкіна – пра 
знаёмых і родзічаў, пра трагедыю 
невялікага яўрэйскага мястэчка, 
якое было разбурана немцамі 
падчас вайны. 

З р э ш т ы ,  у  М Д У  і м я 
А.А.Куляшова прайшло і яшчэ 
адно важнае мерапрыемства 
– творчы вечар Уладзіміра Ясе-
ва. Паэт не так даўно ўступіў 
у Саюз пісьменнікаў Беларусі і 
імкнецца рэгулярна радаваць 
чытачоў сваёй творчасцю. У 
аўтарскім выкананні прагучалі 
вершы са зборнікаў «Паловы 
дыні» і «Времяворот», а таксама 
з новых цыклаў вершаў «Пара 
спатканняў» і «Формы гукаў».

Дзень моладзі магілёўскія 
аўтары сустрэлі ў поўным 
узбраенні і дружна рушылі на 
пляцоўку да кінатэатра «Радзіма», 
каб зладзіць літаратурны ма-
рафон. Прычым у марафо-
не ўдзельнічалі як вопытныя 
пісьменнікі, так і студэнты, члены 
літаратурнага аб’яднання «Нат-
хненне», якое ўзначальвае вы-
кладчык МДУ імя А.А.Куляшова, 
член савета нашага аддзялення 
Наталля Міхальчук.

Хапала ў жыцці аддзялення і 
самай сапраўднай фантастыкі, бо 
ў неіснуючы дзень, 31 чэрвеня, 
святкуецца Міжнародны дзень 
фантастыкі. І магілёўскія фан-
тасты прымудрыліся адзначыць 
гэтае свята (праўда, на дзень 
раней): яны сабраліся за круглым 
сталом для гутарак аб сучаснай 
фантастычнай літаратуры. 

І вядома ж, магілёўскія аўтары 
не маглі абмінуць сваёй ува-
гай свята «Александрыя збірае 
сяброў». Творчы дэсант начале са 
старшынёй аддзялення Алесем 
Казекам, у складзе Уладзіміра 
Ясева, Жанны Усцінавай і Алены 
Беланожка адправіўся на святоч-
ную купальскую пляцоўку – і там 
адразу загучалі вершы. 

Менш вершаванай, але затое 
камернай і вельмі цёплай атры-
малася сустрэча, якая адбылася 
8 ліпеня ў абласной бібліятэцы 
імя Леніна і была прысвечана 
Дню св. Пятра і Фяўронні – Дню 
кахання і вернасці. Удзельнікі 
разбіраліся ў таямніцах доўгага 
і паспяховага сямейнага жыцця. 
Разгадаць загадку дапамагалі 
апавяданні сямейных пар, якія 
былі ў розныя гады ўдастоены 
медаля Пятра і Фяўронні. І, вядо-
ма, цудоўныя вершы магілёўскай 
паэткі Вольгі Малянковай-Куля-
шовай. 

І  гэта толькі  за апошні 
час, і гэ  та малая частка з той 
разнастайнасці мерапрыемстваў, 
у якіх удзельнічаюць члены 
Магілёўскага аддзялення СПБ! 
У рэшце рэшт, магілёўскія 
л ітаратары заўсёды рады 
арганізаваць што-небудзь 
цікавае. І заўсёды чакаюць 
сваіх чытачоў з распасцёртымі 
абдымкамі.

Другу
Когда тебя печали гложут 
И белый свет совсем не мил, 
Тогда лишь друг тебе поможет
Найти источник свежих сил.
Сочувствием иль шуткой доброй 
Тебя он вырвет из тоски, 
Суровым словом раззадорит
И разведет хандры тиски. 
И только друг не скроет правды, 
Глаза откроет: «кто есть ты» — 
Не ради лести и не ради 
Красивых слов и пустоты, 
И оградит тебя от черни... 
Прошу: «Не приведи нас Бог 
Такое слышать изреченье: 
Я в жизни друга не сберег». 
Скажу другое: нет сомнений 
В победе друга над врагом. 

И ты с усердием, без лени 
Молись за здравие его.

И все двойное…
Двойное зло. Добро двойное.
В одном лице их просто нет.
Посеешь мир или с войною
Пойдешь на мир – таков ответ.

За ними тоже, как вприпрыжку,
Желая вырваться вперед,
Беда, как горькая отрыжка,
И счастье – горя антипод.

Двойное зло, добро двойное!
Они как дети близнецы.
Одних отец любви достоин,
Другой – паршивой клок овцы.

КАЛЕЙДАСКОП МЕРАПРЫЕМСТВАЎ: 
ЯК ЖЫВЕЦЦА МАГІЛЁЎСКІМ 

ПІСЬМЕННІКАМ


