
Значнасць асобы слуцкага Андарсана 

 

Беларускі казачнік, класік беларускай 

дзіцячай літаратуры Васіль Вітка, Крысько 

Цімох Васільевіч, нарадзіўся 16 мая 1911 года ў 

вѐсцы Еўлічы Слуцкага раѐна Мінскай 

вобласці. Васілю было ўсяго некалькі месяцаў, 

калі бацькі ў пошуках лепшай долі апынуліся ў 

Омску. У родную вѐску сям’я вярнулася толькі 

пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. У Еўлічах 

Цімох скончыў тры класы мясцовай школы, 

экстэрнам здаў экзамены за чацвѐрты клас у 

суседняй сямігодцы, але далей вучыцца не 

давялося: хлопец быў вымушаны працаваць. 

Адначасова вучыўся ў кузні свайго суседа 

кавальскай справе.  

Вершы Цімох пачаў пісаць, яшчэ калі вучыўся ў другім класе. Але толькі 

ў 1928 годзе адзін з яго твораў пабачыў свет. Рэдактарам газеты, у якой 

надрукавалі верш маладога пісьменніка пад псеўданімам Васіль Вітка, быў 

Міхась Лынькоў. Адсюль і пачалася літаратурная дзейнасць пісьменніка. 

Пасля Слуцкай прафтэхшколы будучы пісьменнік працаваў слесарам на 

Бабруйскім дрэваапрацоўчым камбінаце, у заводскай шматтыражцы, потым у 

розных выдавецтвах, пісаў творы для дарослых. Усяго Васілѐм Віткам напісаны 

больш дзясятка "дарослых" кніг, асноўныя матывы якіх — услаўленне подзвігу 

чалавека ў Вялікую Айчынную вайну, роздум аб жыцці, пачуцці да Радзімы, да 

Случчыны. 

У 1957 годзе Васіль Вітка становіцца галоўным рэдактарам часопіса 

«Вясѐлка», які ўзначальваў 17 гадоў.  

Асаблівай пяшчотай, асаблівым, непаўторным бляскам заззяў паэтычны 

талент Васіля Віткі ў творах для дзяцей. Ён прыйшоў у дзіцячую літаратуру, як 

сам прызнаваўся, ―па закліку сумлення, па закліку душы, па закліку сапраўднай 

любові‖. 

Творчасць Васіля Віткі для дзяцей пачалася з казачнага эпасу "Вавѐрчына 

гора" ў 1947 годзе.  Вядомасць Вітку прынеслі творы для дзяцей "Буслінае 

лета" (1957) і "Казка пра цара Зубра" (1959). 

Васіль Вітка – пісьменнік і 

настаўнік 
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Дзіцячая паэзія Васіля Віткі багатая рознымі жанрамі. Сярод іх ѐсць 

"складанкі-чытанкі, байкі-самаграйкі, песні-калыханкі, жарты-перакруткі, гулі-

самагудкі, лічылкі, загадкі, ладачкі-ладкі". Напісаны яны з тонкім адчуваннем 

асаблівасцей дзіцячага ўспрымання, з любоўю да загадкава-чароўнай краіны 

Дзяцінства.  

Дзецям палюбіліся кніжкі паэзіі і вершаваных казак Васіля Віткі, якія 

выдаюцца на розных мовах свету. Дарэчы будзе нагадаць, што ў Беларусі 

заснавана літаратурная прэмія імя Васіля Віткі, 

якой адзначаюцца лепшыя творы для дзяцей. 

А яшчэ Васіль Вітка – аўтар п'ес, 

сатырычных твораў, шматлікіх літаратурна-

крытычных і публіцыстычных артыкулаў на 

маральна-этычныя і выхаваўчыя тэмы. Васіль 

Вітка перакладаў на беларускую мову творы 

рускіх, украінскіх, латышскіх, балгарскіх і 

польскіх пісьменнікаў.  

Праца Васіля Віткі адзначана Дзяржаўнымі 

ўзнагародамі і прэміямі. Імя нашага земляка 

ўнесена ў спіс лепшых казачнікаў свету. У 1978 

годзе ѐн узнагароджаны Міжнародным 

ганаровым дыпломам імя Х.К. Андарсана з 

занясеннем прозвішча ў Ганаровы спіс дацкага 

казачніка. 10 кастрычніка 1991 года пісьменнік атрымаў медаль Францыска 

Скарыны. 

5 ліпеня 1996 года Васіля Віткі не стала. Але ѐсць яго творы, ѐсць 

магчымасць далучыцца да спадчыны пісьменніка – непаўторнага майстра 

роднага слова. У Слуцкім раѐне ў гонар нашага земляка названа адкрытае 

акцыянернае таварыства «Вітка-Агра», з 2008 года ў маі праводзяцца Віткаўскія 

чытанні, яго імя прысвоена Акцябрскай базавай школе, а таксама адной з 

дзіцячых бібліятэк у Мінску. У 2017 годзе яго імя атрымала вуліца ў горадзе 

Слуцку. 

У 2006 годзе выйшла з друку кніга абразкоў пра Васіля Вітку «Жыў на 

свеце дзед Васіль», якую напісалі Расціслаў Бензярук і сын пісьменніка 

Вісарыѐн Крысько. 

Васіль Вітка з унучкай 

Юлей 


