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Юбілеі 

Беларуская грамадскасьць адзначае ў гэтым годзе юбілейны год нараджэньня 

ВОЛЬГІ МІХАЙЛАЎНЫ ІПАТАВАЙ 

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” шчыра віншуе вядомага беларускага 

літаратара і грамадскага дзеяча, Вольгу Міхайлаўну Іпатаву, з юбілеем і зычыць ёй 

добрага здароў’я, шчасьця, дабрабыту яе сям’і і далейшых творчых посьпехаў на 

карысьць Бацькаўшчыны. 

 

 

Вольга Іпатава з сынам Русланам на сьвяткаваньні 25 Сакавіка ў Манрэалі                           

(30 красавіка 2003 года) 

Вольга Іпатава нарадзілася 1 студзеня 1945 года ў пасёлку Мір, Карэліцкага раёна, 

Гродзенскай вобласці ў сям'і служачых. Дзіцячыя і юнацкія гады былі няпростымі бо 

пачынаючы з 11-гадовага ўзросту давялося выхоўвацца ў дзіцячым доме. З самага 

юнацкага ўзросту ў яе выявіліся талент і жаданьне пісаць вершы і апавяданьні. І з 

гэтым яна ідзе па жыцьці, дорачы людзям радасьць ад знаёмтва з чароўнымі словамі 

паэзіі ці з героямі гістарычных раманаў. 

З-пад пяра Вольгі Іпатавай выйшлі зборнікі вершаў «Раніца» (1969), «Ліпеньскія 

навальніцы» (1973), «Парасткі» (1976), «Крыло» (1976), зборнікі аповесьцяў і 

апавяданьняў «Вецер над стромай» (1977), «Дваццаць хвілін з Немезідай» (1981), 

http://be.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/1945
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%80
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
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«Перакат» (1984), «Агонь у жылах крэменю» (1989), «Чорная княгіня», (1989) «За 

морам Хвалынскім» (1989), кніжкі для дзяцей «Снягурка» (1974), «Казка пра 

Паўліна» (1983), тэлеп'еса «Давыд Гарадзенскі» (1988). 

Вольга Іпатава адзін з зачынальнікаў гістарычнай беларускай прозы і прызнаны яе 

майстар.  Яна стварыла шэраг літаратурных вобразаў знакамітых дзеячаў беларускай 

мінуўшчыны, Еўфрасіньні Полацкай (аповесьць “Прадслава”, 1971),  князя Вітаўта 

(раман "Знак Вялікага магістра"), князя Альгерда (трылогія, у якую ўвайшлі раманы 

«Залатая жрыца Ашвінаў», «Вяшчун Гедзіміна» i «Альгердава дзіда»). 
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Вольга Іпатава, працуючы ў газетах “Літаратура і мастацтва”, Чырвоная зьмена”, ў 

часопісах “Спадчына”, “Культура”, на тэлебачаньні, унесла значны ўклад у развіцьцё 

беларускай культуры.  Яе адказнасьць і шчырасьць сталі вынікам аказанага ёй 

даверу беларускіх пісьменьнікаў, якія абралі яе старшынёй свайго саюза ў вельмі 

цяжкі і складаны перыяд яго існаваньня (2001-2002). 

Вольга Іпатава узнагароджана ордэнам «Знак Пашаны» і медалём Францыска 

Скарыны. 

У апошняе дзесяцігоддзе Вольга Іпатава значны час пражывае ў Канадзе, 

дапамагаючы выхоўваць унукаў. Тым не менш, яна знаходзіць час каб удзельнічаць 

у жыцьці Згуртаваньня Беларусаў Канады, ганаровым сябрам якога яна з’яўляецца, 

арганізоўваючы і ўдзельнічаючы ў творчых вечарах, імпрэзах, урачыстых 

паседжаньнях.   

 

Рэдакцыя часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” 

віншуе ВОЛЬГУ ІПАТАВУ з юбілеем – 

здароў’я, шчасьця і творчых посьпехаў. 
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Magazine “CULTURE, NATION” joins to celebration of VOLGA IPATAVA 

JUBILEE  

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, March 2015, issue 9, pp. 101-104) 

Editorial Board 'CULTURE, NATION' congratulates the famous Belarusian writer and 

public activist, Volga Mikhajlauna Ipatava, with birthday anniversary and wish her good 

health, happiness, well-being of her family and further success for the benefit of the 

Motherland. Volga Ipatava is the author of number of collection of poems, collections of 

short stories, books for children. She is one of the founders аnd well-known master of the 

Belarusian historical prose. She has created a number of literary images of famous figures 

of the Belarusian past: Euphrosyne of Polotsk, Duke Vytautas, Duke Algerdas. In 2001-

2002 she was the chairman of the Belarusian writers society. Volga Ipatava awarded “the 

Order of Honor” and medal “Francisk Skaryna”. 

 


