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“Відчуття добра, товариськості, щирості стало
творчою домінантою Віктора Кави, герої якого виховуються любов’ю до рідної землі”.
В. Терен

1 січня 1937 року
в селі Поділ Чернігівської області народився
майбутній український письменник Віктор
Іванович Кава. Батьки його, вчителі Іван Васильович та Уляна Володимирівна, дуже шанували книжки, а бабуся Уляна Григорівна
знала багато пісень, казок, бувальщин. Малий
Вітя часто слухав бабусині розповіді. У сім'ї
пишалися своїм родом, бо прадіди по материній лінії були реєстровими козаками Прилуцького полку.
Коли хлопчику пішов п’ятий рік, почалася
Друга Світова війна. Батько воював на фронті. Мати з бабусею, Вітею і меншою сестричкою переїхали до батькової родини. Хлопець
на власні очі бачив, як в село вдерлися гітлерівці, як вони ловили курей, пили глечиками
свіже молоко. А їм, малим дітям, було холодно, голодно і дуже страшно.
Та роки окупації закінчилися.
У 1944 році хлопчик пішов до
школи. Повернувся з фронту батько, знову почав працювати
вчителем. Хоча дітям не вистачало підручників та зошитів, Вітя
вчився на «відмінно», багато читав, писав вірші, займався стінгазетою.
Закінчивши школу із золотою медаллю,
Віктор вступив до Київського університету на
факультет журналістики. Здобувши диплом з
відзнакою, почав працювати редактором у
дитячому видавництві «Веселка». Потім завідував відділом літератури в журналі
«Барвінок», був літературним консультантом
у Спілці письменників України.

Сильні незабутні враження, винесені з дитинства, і вже дорослі спостереження привели Віктора Каву в літературу. Його перше оповідання
«Білі іскри» було надруковано 1961 року в газеті
«Літературна Україна». Трохи пізніше в журналі
«Дніпро» вийшли оповідання «Жита за хатою»
та «Гарбузи». А 1963 року у видавництві
«Веселка» вийшла друком збірка його оповідань
«Прогуляний день». Її прихильно
зустріли і критики, і вже відомі на
той час письменники Н. Забіла, В.
Бичко, Ю. Збанацький. Згодом були надруковані збірки оповідань і
повісті: «Історія одного велосипеда», «Вечірня телеграма», «Мені не
страшно», «Так пахла тиша…»,
«Маркіян», «Будь обережна, Марійко!», «Осіння стежка», «На те літо, після війни», «Усмішка», «Троє і весна»,
«Ніколи не забудеться», «Вітя на
вулиці» та інші.
В. І. Кава – автор повістей для
старшокласників «День ясний i
ночi горобинi», «Таємниці однієї
любові», «Одна ніч», «Сипле квiт
черемха». У цих творах він писав
про дітей воєнних і повоєнних років, про шкільну дружбу та перше
кохання. Герої Віктора Кави зворушують своєю
чесністю, дитячим лицарством, умінням співпереживати.
26 листопада 2004 року у віці 67 років письменника не стало.
За свій вклад в українську дитячу літературу
Віктор Кава був нагороджений медаллю
ім. А. Макаренка, орденом «Знак Пошани», медаллю «За доблесну працю». У 1985 році йому
було присуджено Республіканську літературну
премію ім. Лесі Українки за повісті та оповідання «Будь обережна, Марійко!», «На те літо, після
війни», «Осіння стежка», «Усмішка». Його твори
друкувалися і за межами України багатьма мовами.
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