
Уладзiсла} Iосiфавiч Нядзведскi нарадзi}ся
24 лiпеня |929 года на Рахавiцкiх хутарах
Лунiнецкага павета (цяпер вёска Рахавiчы
Салiгорскага раёна Мiнскай вобласцi) у сялянскай
сям'i. У 1939 годзе скончы} два класы польскай
школы, а перад Вялiкай Айчыннай вайной
чацвёрты кJIас беларускай.

Рахавiцкiя хутары }вайшлi } партызанскую
зону, якую ! лютым 1943 года фашысты абклалi
блакадай, а потым пач€Lпl знiшчэнне. Падчас
аблавы KapHiKa} жыхары хавалiся У лесе, тады
загiнулi бацькi i брат з сятрой. Уладзiславу i сястры
BiHi Удалося }ратавацца. CipaTaM дау прытулак
матчын брат К. Я. ,Щанiлевiч.

Пасля вызв€Llrеннrl Лунiнеччыны пятнаццацiгадовы Уладзiсла}
Нядзведскi пада}ся на вl^rобу У Мiкашэвiчы (цяпер горад у Брэоцкай
вобласцi), дзе была фабрычна-завадскаlI школа. У лiстаlrадзе 1945 года бы}
накiраваны } Мiкашэвiцкi дзiцячы дом, якi няда}на адкрылi, узначальва} там
камсамольскую арганiзацыю. Пасля заканчэннlI восьмага класа У 1948 годзе
заста}ся У дзiцячым доме, працава} пiянерважатым i адначасова ву{ыУс" У
старэйшых класах. Затым нейкi час працава} сакратаром у газеце "Камунiст",
органе палiтаддзела Ленiнскага МТС. У 1950-1955 гадах вучы}ся } MiHcKy
на фiлалагiчным факультэце Беларускага дзяржа}нага }нiверсiтэта iмя
У. I. Ленiна.

Па заканчэннi !нiверсiтэта тры гады працава} HacTa}HiKaM беларускай
мовы i лiтаратуры } Гайна}скай сярэдняй школе на Лагойшчыне. У 1958
годзе выда} ilершы зборнiк верша} "Вясновыя барозны", тады ж бы}
прыняты } Саюз пiсьменнiка} БССР. Перабра}ся У MiHcK, працава} на
Беларускiм тэлебачаннi (1958-1960), у часопiсе ООМа-падосць" (1960-19б8). З
1972 года - рэдактар выдавецтва "Мастацк€ш лiтаратура".

Першы верш Уладзiсла} Нядзведскi надрукава} у 1949 годзе У
абласной пiнскай г€веце ООПолесская правда", у рэспублiканскiм друку
публiкава}ся з 1950 года. Тэма вайны, гераiзму пасляваеннага дзяцiнства
адлюстравана } наступных зборнiках паэзii: "Запрашэнне" (1960), "У лясной
старане" (|962), "Размова з адсутнымi" (1969). Акты}на працава} Уладзiслаi
Iосiфавiч i У жанры прозы, светлай усмешкай i дасцiпнасцю адзначаны

ryмарыстычныя творы: "Капронавыя галёшы" (1964), "Начная пагоня"
(1966). У многiм а}табiяграфiчная аповесць "Хлопцы з другога корпуса"
вытрым€Llrа некалькi выдання}, а першая яе публiкацыя была } часопiсе
"Маладосць" (196З. J\b 7, 8). У аповесцi без прыхарошваннr{ даецца зрэз
жыцця народа } першыя пасляваенньuI гады. А}тар перакан€Llrьна пак€ввае,
што прыкладв€}лася шмат намагання}, каб вярнуцъ дзяцей, абяздоленных



вайной, да нарм€tльнага жыцця. Трагедыя сям'i i свайго пасJrяваеннага

ранняга юнацтва, дзiцячы дом, мiкашэвiцкiя }ражаннi }вайшлi У творы
Уладзiслава FIядзведскага "Балада пра дзве pyKi", ".Щома", "KiHaMexaHiK".

Щля дзяцей выда} кнiжку "Сто брато} i сясцёр" (1960) i паэму "Сыны
Кастрычнiка" (19б9). Уладзiсла} Iосiфавiч добра зарэкамендава} сябе i як
п€}эт-перакJIадчык. На беларускую мову перакла} паасобныя творы з
польскай класiкi, а таксама вершы паэта} народа} СССР.

Бы} чалавекам самабытнага T€LIIеHTy, шырокiх здольнасцей, у яго было
нямоцнае здаро}е, працава} ла апошнrIга дня, заставi} шэраг рукапiса}. Ён
бы} удумлiвым, шатрабаваJIъным рэдактарам, сцiплым таварышам.

Жыццёвы шлях пiсьменнiка аказа}ся нядо!гiм. Уладзiсла} Iосiфавiч
Нядзведскi трагiчна загiнуi } а}такатастрофе 17 кастрычнiка 197З года.
Пахаваны на Чыжо!скiх могiлках на па}днёва-усходняй ycKpaiHe MiHcKa.

У 1976 годзе выйшла'ОВыбранае" У. FIядзведскага, у 1988 годзе - кнiга
паэзii "Такiя i думы i словы". У Лунiнецкiм раённым краязнаiчым музеi }
|996 годзе адкрыты р€lздзел экспазiцыi, прысвечаны пiсьменнiку-земляку,
прайшла лiтаратурная вечарына з удзелам сястры У. Нядзведскага - BiHi
Iосiфа}ны Нядзведскай. У г. Мiкашэвiчах яго iMeM названа адна з новых
вулiц. У Мiкашэвiцкай гiмназii } кастрычнiку 2001 года }рачыста адкрыты
грамадскi лiтаратурны музей, прысвечаны пiсьменнiку. Брэсцкi аблвыканкам
20 KpacaBiKa 2005 года прьiсвоi} Мiкашэвiцкай гiмназii iмя
У. I. Нядзведскага, на яе будынку р€вмешчана мемарыяльная дошка. CTa;ra
традыцьшй штогод восенню праводзiць лiтаратурныя сустрэчы, прысвечаньш
памяцi У. FIядзведскага, У госцi да гiмназiста} прыязджаюць вядомыя
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беларускiя пюты i празаiкi.

Матэрыял падрыхтаваны У 201_4 г. Лунiнецкай цэнтр€tпьнай раённай
бiблiятэкай. Бабута Алена Уладзiмiра}на, гал.бiблiёграф аддзела
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