
У НАС НОВЫ КАЛЕГА 

 
Рашэннем Прэзідыума ГА "Саюз пісьменнікаў Беларусі" ад 28 сакавіка  2019  года  
калектыў рэспубліканскай пісьменніцкай арганізацыі папоўніўся новымі членамі. Сярод 
навабранцаў – беларускі паэт з Ваўкавыскага раѐна Гродзенскай вобласці Мікалай 
ІВАНОЎСКІ. Прэзідыумам СПБ кандыдатура Мікалая Пятровіча Іваноўскага была 
зацверджана адзінагалосна. 
 

 
Мікалай Пятровіч Іваноўскі 

 
Мікалай Пятровіч Іваноўскі нарадзіўся 2 студзеня 1952 года ў сям’і Пятра Мікалаевіча і Ніны 
Іванаўны Іваноўскіх у вѐсцы Пачуйкі на Ваўкавышчыне. Старэйшы сярод дзяцей працавітай 
мнагадзетнай сям’і роду Іваноўскіх. Закончыў Гудзевіцкую сярэднюю школу і ГПТУ-49 хімікаў. 
Трыццаць пяць гадоў працы аддаў Гродзенскаму ВА ”Азот”. Цяпер, пасля выхаду на пенсію, 
пераехаў у родную хату сваіх бацькоў, дзе жыве ягоная матуля. Мае сына, дачку і пяцѐра 
ўнукаў. Займаецца пчалярствам, даглядае сад і агарод, піша вершы на роднай беларускай 
мове. 
    
У 2015 годзе свет убачыла першая кніга паэта пад назвай “Нашчадкі роду Іваноўскіх” 
(Гродзенская друкарня), створаная Мікалаем Пятровічам у гонар знакамітага брата-мастака 
Дзмітрыя Пятровіча Іваноўскага. У кнізе прадстаўлены збор рэпрадукцый 209 палотнаў мастака 
(з ягоных 3000 карцін); значная частка адведзена вершам Мікалая Пятровіча. У 2017 годзе ў 
сталічным выдавецтве ”Ковчег” выйшаў другі зборнік вершаў ”Пяром і сэрцам”. У 2018 годзе ў 
тым жа выдавецтве выйшлі кнігі Мікалая Іваноўскага ”Загадкі на ўсе выпадкі” і ”Сцяжынка 
дзяцінства”. Вершы аўтара друкуюцца ў рэспубліканскай перыѐдыцы: у альманаху ”Літаратурны 
экватар”, у газетах ”Народная воля”, ”Літаратура і мастацтва”, ”Наш час”, “Гродзенскі хімік” і 
іншых.  



На працягу некалькіх гадоў Мікалай Іваноўскі з'яўляецца актыўным удзельнікам літаратурнага 
жыцця Прынѐмання. Яго паэзія ў аўтарскім чытанні гучыць на розных пляцоўках, у праграмах 
шматлікіх фестываляў і літаратурных вечароў. Паэт – часты госць ва ўстановах адукацыі, а 
сустрэчы з моладдзю і ў цэлым з грамадскасцю лічыць адным з прыярытэтных напрамкаў 
дзейнасці літаратара, не аддзяляе творчы пошук ад грамадскага служэння.  
 
У паэтычным слове Мікалая Іваноўскага гучыць голас малой радзімы, адчуваецца подых 
чароўных куткоў заходнебеларускай глыбінкі з яе непаўторным народным каларытам. 
Фальклорныя матывы арганічна пераплятаюцца ў вершах паэта з мудрымі жыццѐвымі 
назіраннямі і філасофскімі абагульненнямі. У іх заўсѐды можна сустрэць тонкі народны гумар; 
красамоўны дасціпны жарт. У паэта свая, адметная мова – жывая, сакавітая, вобразная, тая, на 
якой сѐння размаўляе беларуская вѐска. Голас лірычнага героя Мікалая Іваноўскага – гэта голас 
сумленнага чалавека-працаўніка, сапраўднага патрыѐта Беларусі. Акрамя гэтага заслугоўваюць 
увагі асабістыя якасці нашага новага калегі, такія, як сціпласць і добразычлівасць, 
дружалюбнасць і шчырасць. Нягледзячы на сталы ўзрост, М.П.Іваноўскі схільны да пашырэння 
свайго кругагляду, атрымання новых ведаў і ўдасканалення творчага патэнцыялу, гатовы 
прыслухоўвацца да парадаў крытыкаў і больш вопытных майстроў слова. У асобе Мікалая 
Пятровіча Іваноўскага Саюз пісьменнікаў Беларусі атрымаў сапраўднага сябра і паплечніка, а 
літаратурная сям'я Гродзеншчыны нанова адкрыла для сябе яшчэ аднаго таленавітага аўтара, 
чыя творчасць прызнана на рэспубліканскім узроўні і атрымала хвалебныя водгукі ад вядучых 
літаратараў і літаратуразнаўцаў краіны. 
 
Калектыў Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі сардэчна віншуе 
Мікалая Пятровіча Іваноўскага з уступленнем у шэрагі рэспубліканскай пісьменніцкай 
арганізацыі і ў пачатку новай старонкі біяграфіі паэта жадае яму моцнага здароўя, невычэрпнага 
натхнення і плѐну на карысць нашай  Радзімы, яе культурнай спадчыны. Таксама нагадваем 
нашаму новаму калегу аб адказнасці перад грамадствам за сваю працу літаратара, асветніка, 
дзеяча культуры, працу, якая з гэтай пары будзе яшчэ больш значнай і прыкметнай.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


