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Да 75-годдзя сп. Сяргея Панізьніка 

 

Рэдакцыя часопіса “Культура, Нацыя” шчыра віншуе свайго сябра сп. Сяргея 

Панізьніка з 75-годдзем і зычыць яму моцнага здароў’я, жыцьця-радасьці і 

плѐннай працы. 

 

Сп. С. Панізьнік вядомы беларускі паэт, перакладчык, краязнаўца, актыўны 

грамадскі дзеяч. Сяргей Панізьнік нарадзіўся 10 мая 1942 года у вѐсцы Бабышкі 

Міѐрскага раѐна Віцебскай вобласці. Сябра Саюза беларускіх пісьменьнікаў з 1967 

года. Старшыня Таварыства “Беларусь-Латвія”. 

Мае асабістыя кантакты пачаліся з перапіскі нядаўна, толькі год таму назад, падчас 

падрыхтоўкі 32-й Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, якая прайшла 3-5 

верасьня мінулага года ў Аттаве. З яго пісем, дасыланых кніг і шматлікіх зьвестак я 

паступова адкрываў для сябе іншыя многаграныя асаблівасці характару, таленту і 

шчырасьці сп. Панізьніка. Відаць не знойдзецца ні аднаго жанра літаратуры, дзе б 

не меў свой значны сьлед сп. Панізьнік – тут 11 кніг сваіх вершаў і кнігі паэзіі для 

дзяцей, нататкі пра жыцьцѐ сваіх сучаснікаў, шчодрыя вершаваныя прысвячэньні 

сваім сябрам і калегам па пяру, зьбіраньне аўтографаў,  пераклады вершаў на 

беларускую і з беларускай мовы, укладаньне зборнікаў, песенны жанр, пошуковая 

праца і публікацыі па гісторыі беларускай літаратуры. У дадатак, сп. Панізьнік - 

гэта кладзезь біяграфічных зьвестак з жыцьця беларускіх паэтаў і пісьменьнікаў. 

Ужо адзін толькі пералік зробленага сп. Панізьнікам сведчыць аб яго шчырых 

адносінах да любой справы, за якую ѐн бярэцца. Па-першае, на гэта не кожны 

здольны. Па-другое, ѐн не толькі бярэцца за розныя справы, але і даводзіць іх да 
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лагічнага канца – гэтую справу можна патрымаць у руках і пачытаць, ці пабачыць у 

музеях, створаных пры яго непасрэдным удзеле (“Хата бабы Параскі”, “Музей 

радзімазнаўства пры Лявонпальскай сельскай бібліятэцы”, “Хата бабкі Ядзвінні з 

роду Панізьнікаў).  

Гэтая шчырасць пацьвердзілася пры непасрэднай сустрэчы са сп. Панізьнікам у 

Таронта, 27 мая гэтага года падчас круглага стала беларуска-канадыйскіх паэтаў на 

Кангрэсе Канадыйскай федэрацыі гуманітарных і сацыяльных навук.  За кароткія 

30 хвілін сп. Панізьнік здолеў расказаць пра сябе, прадэманстраваць свае апошнія 

новыя кнігі, паказаць, зробленую ім аплікацыю пра Ф. Скарыну,  прысьвечаную 

500-годдзю беларускага кнігадрукаваньня. І ўсѐ гэта – эмацыйна, шчыра, талкова. 

Нездарма многія называюць яго Дон-Кіхотам у беларускай літаратуры, і не толькі 

за зьнешняе падабенства з героем кнігі Сервантэса, якое склалася ў людзей, 

чытаўшых кнігу ці глядзеўшых фільмы пра Дон-Кіхота, а менавіта за такія 

духоўныя якасьці як шчырасьць і шчодрасць, неабыякавасьць і гарачачнасць да 

беларускіх спраў. 

Сьведчаньнем таму і яго вершы, прысьвечаныя радзіме, сваѐй сям’і, філасофскім 

роздумам пра жыцьцѐ, якое вы ўбачыце ў некалькіх выбраных радках, якія кранулі 

маю душу (хаця кожны чытач можа знайсці адпаведныя іх настрою вершы Сяргея 

Панізьніка):  

На беразе Бацькаўшчыны 

Ячмяні пад яблынямі спеюць, 

Спеюць яблыкі на ячным полі. 

Столькі тут адвечнасці і волі: 

Іх і навальніцы не развеюць. 

Так і паўтараецца ў прыродзе: 

З кораня вядзецца ўсѐ, з насення. 

Вось і я, мацерыка насельнік, 

Чую карані ў сваім народзе. 

.......................................................... 
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Знікае боль ... 

Прыдумкі  

             недасведчаным 

                                          дарую, 

Знікае боль у стылай цішыні ... 

Жыву я! 

Вы ўсе бачыце - жыву я! 

Выпростваюць 

                     і мае плечы дні. 

І каліўца, якое нікла долу, 

            з-пад сэрца вымкне, 

                             нагавор міне. 

... А сѐння я збіраюся дадому, 

каб там вясѐлым бачылі мяне. 

..................................................... 

                                  

                                   Матчына малітва з дна мора дастане 

 

... Сварыўся Бог, 

На маму не сварыўся, 

Бо за мяне малілася яна. 

Грымоццю мой камель не пакарыўся. 

Я й сѐння не баюся Перуна. 

.................................................................... 



КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ, №18, чэрвень 2017    ISSN  2291-4757 

 

 

 

Вольнаму воля, багатаму рай 

“У гэтым годзе” – сѐлета, 

“Ў мінулым годзе” – летась ... 

На мудрым слове – золата, 

На трапным слове – ветразь. 

                           Якое дрэва, такі і клін, 

                           Які бацька, такі і сын. 

Не ўжорнах перамолата 

Зямлі маѐй карэньне, - 

Ліняюць фразы волаты 

У думанні, маўленні. 

...........................................................................     

 

Два промні 

Што ѐсць радней на гэтым свеце? 

Зацалаваная шчака! 

Смяюцца ласкавыя дзеці – 

Мае сыночак і дачка. 

Я халады свае не помню, пякучы забываю крок. 

Працяг жыцця – двухкрылы помнік – 

Мае дачушка і сынок ... 

........................................................................... 
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Малітва Скарыны 

Во гэтак сама як дзічына 

на дальні выбегла лужок,  

а прызнае сваѐ лаўжо; 

як птушачка з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае,  

а ведае сваѐ гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў чарадзе гуляе, 

плыве да берага чужога,  

а чуе родныя віры; 

як пчолы: ў полі да пары, 

а ворага ля іх парога, 

вулей баронячы, зваююць; 

 

таксама й людзі: да зямлі, 

дзе ўзгадаваныя былі, 

дзе Бог ім сэрца акрыліў, - 

любоў вялікую мілуюць. 

.......................................................... 

 



КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ, №18, чэрвень 2017    ISSN  2291-4757 

 

 

    

Дыяганаль нацыі 

... Калі ж вязьмом дзяржавы будзем? 

Так мала трэба: парукацца, - 

Каб ад сябе не адракацца 

І сяюра не тапіць у брудзе ... 

Чакае беларусаў праца: 

Па жменьцы ў нацыю сабрацца. 

...................................................................... 

 

Будзем спадзявацца на далейшыя здзіўленьні, выкліканыя творчасьцю Сяргея 

Панізьніка, і на новыя цікавінкі, прыгатаваныя слаўным сынам беларускай зямлі. 

З 75-гадовым юбілеем! 

 

 

 

 

To the 75-th Anniversary of Famous Belarusian Poet, Sjarhei Paniznik 

 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2017, issue 18, pp.104-109) 

 

The editorial board of "Culture, Nation" congratulates his colleague, Mr. S. Paniznik, 

with 75-year anniversary and wished him good health and further fruitful work for the 

good of our country.  

 


