
         КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ, №22, лістапад 2018              ISSN  2291-4757 
 

93 
 

 

Сяргей Панізьнік: На беразе жыцця, на беразе Дзвіны 

 

Гэта было вясной 1988 года. Ад 17-га да 30-га траўня  па Дзвіне-Даўгаве праходзіла 

Экалагічная экспедыцыя пад дэвізам: ―Мір – планеце, здароўе і моц – Зямлі!‖ 

Натхняльнікам гэтай міжнароднай падзеі быў Васіль Цімафеевіч Якавенка – 

празаік, публіцыст, грамадскі дзеяч. Гэта ѐн, эколаг, заўзята выступаў супраць 

знявечання прырэчча Прыпяці, у свой час заснаваў Беларускі сацыяльна-

экалагічны саюз ―Чарнобыль‖, выпускаў газету ―Набат‖… У памяць пра слаўнага 

чалавека пазначаю даты жыцця аўтара раманаў ―Надлом‖, ―Пакутны век‖,          

―Абярэг‖: 5.05.1936 – 22.01.2018. 

А той вясной на яго покліч адгукнуліся вучоныя, пісьменнікі з Расіі, Беларусі, 

Латвіі. Мы падарожнічалі то праваруч, то леваруч агульнай для трох народаў ракі. 

Даўжыня яе 1020 км., а ў межах Беларусі 335 км., дзе лірычна гучаць прытокі 

Дзвіны: Усьвяча, Палата, Дрыса, Сар‖янка, Каспля, Лучоса, Дзісна, Друйка. 

Далучаю сюды і Мѐрыцу, і Волту, на якой нарадзіўся. Удзельнікі мірнага пахода 

вывучалі экалагічны стан берагоў, а таксама помнікі гісторыі і культуры. 

Спецыялісты аналізавалі ўмовы гаспадарання і побыту насельнікаў. Па дарозе ад 

возера Ахват-Жаданне спыняліся ў Андрыянопалі, Веліжы, Віцебску, 

Бешанковічах, Полацку і Наваполацку, Верхнядзвінску, Друі, Краславе, 

Даўгаўпілсу, Екабпілсу і Крустпілсу, перш чым трапіць у Рыгу.. Гэта была другая 

пасля выступленняў супраць узвядзення Даўгаўпілскай ГЭС акцыя людзей розных 

нацыянальнасцяў у абарону зямлі, яе скарбаў, культурнага асяроддзя ў басейне 

Дзвіны-Даўгавы.  

Самым шчырым і апантаным летапісцам той ужо гістарычнай падзеі аказалася 

латышка Айя Лацэ. Яна ў часопісе ―Карогс‖ (―Сцяг‖) па гарачых слядах 

надрукавала свой нарыс ―З грэкаў у варагі‖. Урывак з яго ў перакладзе з латышскай 

мовы Нінай Янсанэ (у дзявоцтве Панізьнік) быў змешчаны ў кнізе ―Крывіцкія 

руны: Беларускія пісььменнікі Латвіі‖ (2003). 

Там можна знайсці спасылкі  і пра наведанне дэлегацыяй з трох дзяржаў Асвеі, 

Сар‖і, Бігосава, вѐскі Цінкаўцы на прыбярэжжы Дзвіны, дзе быў заснаваны мною 

этнаграфічна-краязнаўчы музей ―Хата бабкі Параскі на Шляху з Грэкаў у Варагі‖ 

яшчэ ў 1979 г. У той сядзібе і начавалі ―тры народы‖. А сярод удзельнікаў 

экспедыцыі, арганізаванай Васілѐм Якавенкам, былі яго паплечнікі-аднадумцы ў 

экалагіічных даследаваннях Віктар Плужнікаў, Іван Шкатулаў, сусед-расеец 

Вячаслаў Вераб’ѐў. 
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Біялагічны факультэт Латвійскага ўніверсітэта закончыла Айя Лацэ. Працавала 

літаратарам, журналістам. Біялагічны факультэт закончыў і Эгілс Зырныс – 

журналіст, паэт, які і да гэтага часу працуе ў рыжскай газеце . Журналістам, 

празаікам зарэкамендаваў сябе Артурс Сніпс. Разам з Дайнісам Івансам ѐн 

выступаў супраць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Запомніўся і яшчэ адзін 

удзельнік латвійскай сябрыны – Юрас Кунас, этнограф, паэт, які працаваў у 

Этнаграфічным музеі прыроды Латвіі. 

І літаратараў можна назваць краязнаўцамі-этнографамі-асветнікамі… Заўважу 

толькі, што ўдзельнік нашых прыгодаў быў рускі паэт, перакладчык Іосіф 

Васілеўскі, які доўгі час працаваў акторам тэатра… 

Мы дазналіся, якім эколагам, сапраўдным нетразнаўцам роднай зямлі аказаўся 

перад намі рускі літаратар, творца так званай ―вясковай прозы‖ Іван Афанасьевіч 

Васільеў. За кнігі нарысаў, у якіх даследаваў ―зямлю вытокаў – Валдай‖, і іншыя  

быў узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй імя М. Горкага, у 1986 г. стаў лаўрэатам 

Ленінскай прэміі. Пісьменнік змагаўся з духоўным апусташэннем вѐскі. Для яго 

экалагічнае выхаванне – гэта маральна-этычнае выхаванне чалавека. І ѐн узвѐў на 

сваѐй радзіме Дом экалогіі – стварыў своеасаблівы маленькі ўніверсітэт. Бо, як 

пісаў Іван Ваасільеў: ―Цынізм палітыкаў перадаецца народу, у людзях знікае 

ўсялякае адчуванне сумлення‖. І для выхавання здаровых нораваў людзей у вѐсцы 

Боркі Вялікалукскага раѐна і стаў дзейнічаць  культурны цэнтр з музеем, 

бібліятэкай, выставачнай залай, Домам экалогіі ... Унікліва праседжваў у размовах 

з Іванам Васільевым  і апантаны эколаг Васіль Якавенка: насычаўся яго думамі. 

На працягу двух тыдняў працы нашай Экалагічнай экспедыцыі мы сустракаліся ў 

Полацку з пісьменнікамі Уладзімірам Арловым, Сержуком Сокалавым-Воюшам. 

Гутарылі з Сяргеем Навумчыкам, які ўзначальваў ініцыятыўную групу супраць 

будаўніцтва электрастанцый на Дзвіне ў Віцебскай вобласці.  Цікава было 

пазнаѐміцца ў Андрэанопалі з краяназнаўцам Э. Шымкевічам. Даведаліся, што ў 

1950 г. быў устаноўлены слуп на месцы пачатку Заходняй Дзвіны (Эрыдана, 

Рубона, Дуны, Дзіны …). Выток яе – Дзвінец - у возеры Каракіна ў Цвярской 

вобласці, на Валдайскім узвышшы. Гэты ж Дзвінец упадае ў возера ―Охват 

Желанье‖. 

З усіх нечаканасцяў і узрушэнняў згадаю мо толькі пра ўбачаны помнік вялікаму 

ўсясветнаму матэматыку (і не толькі) – Соф‖і Васільеўне Кавалеўскай (1850—

1891). Ля музейнага будынка узгадаліся тыя беларускія эрытрацыты, якія і сѐння 

журчаць па ўсім свеце … 



         КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ, №22, лістапад 2018              ISSN  2291-4757 
 

95 
 

То колькі ж гадоў  Шляху з варагаў у грэкі, бо пачалі ж асвойваць яго недзе ў 9 – 11 

стагоддзях? Праходзіў ѐн і каля румаў паблізу майго роднага Лявонпаля, злучаючы 

Прыбалтыку і Скандынавію з Паўднѐвай Руссю і Візантыяй… Быў адным з 

асноўных фактараў утварэння і маѐй (Белай) Русі. А дзе зараз той уцаркоўлены 

Царград? 

На беразе жыцця, на беразе Дзвіны  

стаіць вялікі рум яшчэ з часоў вайны.                                                                           

Сцякае з бервяна жывіцы даўніна.                                                                 

А беражэ той рум і Волта, і Дзвіна.                                                                   

Здалѐку чую гул сасновага камля:                                                                               

нібы заве мяне прыдзвінская зямля.                                                                                  

А я Дзвіне –ніхто, пакуль (як ні лаўчы)                                                                    

ляжаць мае сцягі, маўчаць мае мячы.                                                                 

Здалѐк свіціцца рум бурштынавай луской –                                                                     

і воляй баравой, і доляю людской.                                                                                    

З яго я свой ганок вяжу… На быстраку                                                                   

спазнаць жыццѐ ракі, спазнаць жыцця раку. 

Так, жыццѐ гэтай ракі ўлілося і ў маѐ жыццѐ. Адгукнулася ў лѐсе, у творчасці. 

Праплылі па рэчышчы рэчаіснасці і кінулі якар у Латвіі мая сястра,  нашы з Нінай 

бацькі. Я многа гадоў-прыбояў аддаў служэнню зямлі Райніса ў стварэнні 

перакладаў, выданні кніг – і стаў кавалерам ордэна Трох Зорак Латвійскай 

Рэспублікі. І сѐння гэтая рака жыцця – на быстраку. Таму 30-годдзе той падзеі, калі 

мы бралі ў абдымкі выток з вусцем, зноў заіскрыліся  на вѐслах Памяці. 

   

Айя Лацэ, Уладзімір Арлоў, крайні справа - Сяргей Навумчык 
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Васіль Якавенка знаѐміць прысутных насельнікаў                                                                          

з мэтамі і задачамі экспедыцыі 

 

 

Сустрэча ў Полацку з паэтам, бардам Сержуком Сокалавым-Воюшам                                    

(на здымку справа). 
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Ідзе абмеркаванне экалагічнага стану прыроды.                                                                              

У цэнтры групы В. Якавенка, справа - А. Лацэ 

 

 

Васіль Якавенка і рускі пісьменнік Іван Васільеў 
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Госці і сябры Івана Васільева                                                                                                

(крайнія злева В. Якавенка, У. Арлоў) 

 

 

Партрэт рыжскага этнографа і паэта Юрыса Кунаса (1944-1999) 
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Васіль Якавенка з Іванам Шкатулавым, Віктарам Плужнікавым,                         

Вячаславам Вераб'ѐвым, Іосіфам Васілеўскім (стаіць справа з кійком) 

 

 


