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Сяргей Панізьнік: Хамутоў не зналі коні продкаў 

 

Аўтар дзеліцца сваімі ўспамінамі аб сустрэчах з геніяльным беларускім 

пісьменнікам Уладзімірам Караткевічам, якому сѐлета споўнілася б 90 гадоў. 

Эпізоды сустрэч з вядомым пісьменнікам адлюстраваны на фотаздымках, 

зробленых аўтарам. С.Панізнік прыклаў да артыкулу таксама чатыры вершы, 

прысвечаныя У.Караткевічу. 

 

Іскрынкі-бурштынінкі  ад незабыўных сустрэч з паэтам, празаікам, драматургам, 

публіцыстам, перакладчыкам, сцэнарыстам, мастаком і спеваком, а ўвогулле – з 

класікам, народным пісьменнікам разлеглай па ўсіх мерыдыянах і паралелях 

Караткевічаўскай Беларусі. 

 

 

 

У 1967 годзе я, выпускнік факультэта журналістыкі Львоўскага ваенна-палітычнага 

вучылішча дзякуючы падтрымцы Максіма Танка, Янкі Брыля быў накіраваны на 

службу ў 120-ю гвардзейскую Рагачоўскую (а для мяне і Караткевічаўскую!) 

дывізію, размешчаную ва Уруччы пад Мінскам. Першы клопат лейтэнанта – 

салдацкая газета. Але ўжо быў выдадзены зборнік ―Кастры Купалля‖. Мой 

літаратурны настаўнік Рыгор Барадулін паспрыяў, каб мяне прынялі ў Саюз 

пісьменнікаў. Ён мяне натхняў на стварэнне новых паэтычных радкоў. Яшчэ 

напачатку 1967 года пераслаў  мне ў Львоў для бадзѐрасці такі жарт: ―Вершы твае з 

―ЛіМа‖ Валодзя Караткевіч чытае напамяць‖. 
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У тым жа 1967 годзе ва Уруччы быў напісаны верш, які пачынаўся радкамі: 

―Зацугляю здзіклага каня, каб узвіўся на лясной дарозе…‖, а заканчваўся так: 

     Курганамі, па слядах падкоў 

     праляту, і шлях мой – некароткі 

     выглядзець праз млужніцу вякоў: 

     хамутоў не зналі коні продкаў, 

     не цярпелі коннікі акоў. 

Калыхнуліся мае ногі, калі аднаго разу пры сустрэчы з Уладзімірам Караткевічам 

пачуў ад яго не звычайнае прывітанне, а з узмахам рукі вясѐлы вокліч: ―Хамутоў не 

зналі коні продкаў!‖ І так паўтаралася некалькі разоў. Вось і падумалася, а як жа 

мне ўлагодзіць  прыязнага чалавека? У тым жа 1967 годзе напісаўся верш ―Кругі 

застыглага рэха‖. Пазначыў прысвячэнне: ―Уладзіміру Караткевічу‖. А сагравала 

стрэмкі душы сустрэча з ім яшчэ ў 1963 годзе: гэта ѐн запрасіў мяне з кіеўлянінам 

Рыгорам Піўтараком наведаць купалаўскую Вязынку. Але чароўнае Купалле 

ўслаўлялася ў вершы не толькі полымем агнѐў, але і рэхам, ачунелым на сонцы, ад  

прачытаных  тэкстаў напатканага мною  незвычайнага Творцы: 

 

     На прыберагу вогнішчы палілі. 

     Узнѐсла людзі размаўлялі з рэхам 

     затокаў выгінастае ракі 

     і парасніка па-над жоўтай стромай. 

     Але ад воклічаў, неасцярожных рухаў 

     з абрыву заструменіў жаўтапесак 

     цяжкім надавам на ўсплескі вогнішч. 

     І доўга шчэ курчавілі дымы, 

     з-пад жвіру завільжалага цурчэў 

     глыбінны жар на рыхлыя бугры. 

     І людзі, адыходзячы ў маўчанне, 

     адзначылі застыглым рэхам круг, 

     дзе толькі што спявалі свае песні. 

     Каб некалі шукальнікі ў раскопках 

     убачылі пад знятымі пластамі 

     адмеціны ад полымя агнѐў, 

     узнялі несатлелае вуголле… 

     І выпусцілі з прысыпу жарствы 

     засмужаныя выгукі узлескаў, 

     вясноввы пах чаромхавай кары 

     і рэха, ачунелае на сонцы. 
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Верш ―Кругі застыглага рэха‖ быў надрукаваны ў маім зборніку ―Палявая пошта‖, 

1972 год. Я гэтую кніжачку падараваў Уладзіміру:  карэспандэнт дывізійнай газеты 

адной з вайсковых частак Цэнтральнай групы войскаў, размешчанай пад Прагаю, 

ад’язджаў на адрас: палявая пошта №…  

А як мне забыць тое развітанне, калі восенню 1969 года я адпраўляўся на службу ў 

ЦГВ з такім наказам Уладзіміра Караткевіча: ―Ты ж толькі там не страляй: чэхі – 

нашы браты!‖ Ніколі не думаў, што зямлю, дзе знайшоў свой апошні прытулак  

першадрукар Францыск Скарына, дзе яшчэ чуецца чароўны голас Міхала Забэйды-

Суміцкага, я прыбуду не ў цывільнай апратцы. Было такое: папрасіў прабачэння ў 

чэхаў за сваю прысутнасць у вайсковай форме… Аказалася, што гэта прагучала на 

некалькі дзесяткаў гадоў раней за Гарбачова… 

І вось адбылася мая першая сустрэча ў Празе са слаўнавядомым другам Беларусі -  

перакладчыкам, прапагандыстам беларускай літаратуры ў свеце прафесарам 

Карлава універсітэта Вацлавам Жыдліцкім. Але на хвіліну загарнуся ў 1972 год. 

Перад вяртаннем з адпачынку ў Мілавіцу над Лабай, што за 30 вѐрст ад Прагі, 

Уладзімір Караткевіч падарыў мне дзве свае кнігі і папрасіў выслаць яму кнігу 

―Kralovska pomsta‖ (―Дзікае паляванне караля Стаха‖ пераклаў на чэшскую мову 

яго сябар Вашак: так ѐн называў Вацлава Жыдліцкага). Праз некаторы час я 

атрымаў ад прафесара Карлава універсітэта гэтае выданне з дарчым надпісам, які 

заканчваўся такімі словамі:‖…каб людзі ведалі, што аўтара цанілі за мяжой даўно 

да той заслужанай ацэнкі на яго Радзіме‖. 

Дарэчы, Уладзімір з жонкай Валянцінай Браніславаўнай  пасля наведання Славакіі 

пабывалі і ў Празе. 1 ліпеня 1973 года іх сустракалі на надражі (вакзале) Вацлаў 

Жыдліцкі і я. Пасля частавання на кватэры Вашака, мы  трапілі на вуліцу Польска, 

12 – у сціплы закутон Міхася Іванавіча Забэйды-Суміцкага. Прагуляліся і па 

чароўным Рэгравым садзе. Займеў тады наш спявак падарункі ад аўтара і 

перакладчыка. 

Прыстаняў на планеце Караткевіча не пералічыць. 17 ліпеня 1966 года ѐн з 

Рыгорам Барадуліным гасцяваў у Юрмале ў доме маіх бацькоў і сястры. Даведаўся 

курсант ЛВВПВ, будучы на стажыроўцы ў мінскай рэдакцыі акружной газеты, што 

нашы ―перакрадчыкі‖ (так жартаўліва назваў перакладчыкаў Рыгор) знаходзяцца на 

лецішчы сабрыса Ераніма Стулпана. А потым былі сустрэчы мае з Уладзімірам 

зноў жа ў Юрмале ажно праз 10 гадоў. Караткевіч падружыўся з латышом 

Еранімам Стулпанам падчас іх вучобы ў Маскве. Не разлучаліся, і Уладзімір стаў 

хросным бацькам для дачкі Ераніма. Быў на іх бурлівай сустрэчы ў Доме творчасці 

ў Дубултах.  Зноў Караткевіч - пад ветразямі гумару. Давялося і мне прапанаваць 

жартоўны тэкст нібыта для стварэння мемарыяльнай дошкі вечнай дружбы:  
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     «Как жили! Всѐ – глотком одним. 

     Как море бороздили! 

       Seit:  Караткевіч   Jeronim 

       un  Stulpans  Уладзімір‖.   (Шэйт: тут) 

―Адпомсціў‖ мне за гэта Уладзімір шаржам з надпісам: ―С.Панізнік п’е і п’е 

кактэйлі ў ―Акадэміі‖. У Караткевіч 7 снежня 76 г.‖ (―Акадэмія‖ – кавярня пры 

Доме творчасці ). 

Латвійская тэматыка ў творчасці Караткевіча вялізная. Аўтар ―Казак Янтарнай 

краіны‖ быў неверагодна ўшанаваны латышамі. Да прыкладу, у 1976 годзе 

накладам у 15 000 асобнікаў была выдадзена ―Чазенія‖ Караткевіча ў перакладзе 

Мірдзы Абалы. Захаваўся і такі здымак: Уладзімір Караткевіч – сведка наведвання 

26 ліпеня 1981 г. Этнаграфічнага музея пад Рыгай. Побач яго Алег Лойка з жонкай 

Лідзіяй, Вячка Целеш з Мірдзай Абалай.  Пра наведанне Уладзімірам  творчай 

майстэрні Вячкі можна напісаць цэлы раздзел. Нагадаю толькі некалькі  радкоў з 

яго ―эх-спромта‖: 

З Майстэрні мілай пана Вячкі                                                                                                 

Паўзлі мы ледзь не на карачках.                                                                                                       

І дух наш ледзь трымаўся ў целе,                                                                                                   

Калі дамоў пусціў нас Целеш. 

А вось В‖етнам ―перакуліў‖ выдавецкія баржы Латвіі. Вясной 1988 года перад 

наведнікамі з Беларусі пахваліліся творцы горада Гюэ, паказаўшы, што ў 1985 г. у 

іх выдадзены на рысавай паперы зборнік  ―Былі ў мяне мядзведзі‖ накладам у 30 

100 асобнікаў. Аўтар:  V-KO-ROT-KE-VIC. У 1989 годе в’етнамскія літаратары 

былі запрошаны ў Мінск. Паэт Ле Чонг Шам усклаў на магілу Караткевіча гэтае 

незвычайнае выданне. І ѐн у натхненні стварыў верш ―Каля магілы‖ з 

прысвячэннем: ―Караткевічу – беларускаму народнаму паэту‖. Сам Ле чонг Шам 

мне дапамог укласці падрадкоўнік, і яго верш па- беларуску  загучаў так: 

     Караткевіч! 

     На гэтай нязрушнай зямлі 

     Надгробак для вас узвялі: 

     Тут рысавыя каласочкі, 

     Абняць вас і кветкі змаглі. 

А мне вы паспелі зрабіць 

Такое, што змог палюбіць 

Крутыя аблокі над Мінскам, 

Журботную выраю ніць. 

     З В‖етнама паклікалі вы 
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     І нас да сваѐй муравы. 

     Ускоціцца з ветрам журботным 

     Ваш дух да святой сінявы. 

З народнай, прыроднай красы --  

Два рысавыя каласы, 

Усходы ад вашых зярнятаў 

Відаць з-пад в‖етнамскай расы. 

Пшанічныя  каласы Караткевіча аказаліся не толькі беларускім нацыянальным, але 

і міжнародным хлебаносным сімвалам. Рыгор Барадулін назваў Уладзіміра 

Караткевіча князем прыўкраснага умельства. Велічалі яго і дойлідам, рыцарам, 

глыбіннадумным… А я назваў яго будзіцелем, званаром, а яшчэ і кампазітарам. 

Вось і доказ. 26 лістапада 1968 года на Дзень Нараджэння  ў яго кватэры я запісаў 

голас  гаспадара на магнітафонную стужку. Былі агучаны вершы з цыклу 

―Таўрыда‖, усмешлівая ―Гулянка ў дэкарацыях‖, народная песня ―Ой, косю, мой 

косю…‖, пачутатая ім ад цыганоў. Запісаў і створаны Уладзімірам раманс ―До 

завтра‖ паводле верша, прысвечанага каханай масквічцы. Аказаліся вось так 

зафіксаванымі і прачытаныя вершы Ларысай Геніюш, Рыгорам Барадуліным. І ў 

2009 годзе Глеб Лабадзенка паспрыяў выдаць кампакт-дыск ―Галасы‖. Атрымаўся 

неверагодны помнік Рыгору Барадуліну, Ларысе Геніюш, Уладзіміру Караткевічу. 

―…О, якое цѐплае, цѐплае, цѐплае мора‖, дзе плешчуцца пад ветразямі Караткевіча 

побач яго Ладдзі Роспачы – брыганціны, каравелы, віціны, лайбы, стругі і каўчэгі, 

напоўненыя  непамерклым натхненнем. А там у трумах і кніга ―У краіне паэтаў = 

Au pays des poetes‖, дзе змешчаны і пераклады вершаў У. Караткевіча на 

французскую мову Нінай Дзябольскай. Яе ж пераклады на французскую мову 

чатырох  вершаў Уладзіміра захоўваюцца ў зборніку ―Poetes russes  belarusses et 

polonais‖, выдадзеным В. Хурсікам у 2013 годзе. Верш Уладзіміра Караткевіча 

―Дзяўчына пад дажджом‖ заканчваецца ў арыгінале такімі радкамі: 

                                                 Дзяўчына ад шчасця спявала. 

                                                 ……………………………………………… 

                                                 Стронцый быў у дажджы… 

Але –і  новую непагоду – перажывем. Памятлівасць, любоў дапаможа пераадолець  

не толькі непагадзь дажджоў.  

P. S. Дзесьці ў 1970-х гадах  трапіўся мне на вочы часопіс ―Беларуская думка‖, 

№11, дзе пазнаѐміўся з артыкулам Юркі Віцьбіча ―Хамутоў ня знаюць коні 

продкаў‖. У ім народжаны ў Веліжы пісьменнік пісаў: ‖Мы не сумняваемся ў тым, 

што ўсе беларускія патрыѐты ў БССР з радасьцю сустрэлі адраджэньне на гербах 

нашых гарадоў нашае нацыянальнае эмблемы – Пагоні. Тое славутае Пагоні, аб 
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якой у сваім патрыятычным вершы сучасны паэта Сяргей Панізьнік сьпярша 

прыгадваючы: 

 

      ―Пэўна, так імчалі з далячынь 

       Коннікі ўздужалае дзяржавы. 

       Ля Прыдзвіньня табуны іржалі. 

       Узрыхлялі сухадол іржавы / крывічы‖ 

- канчае яго зусім у гістарычным  асьпекце слушным сьверджаньнем - 

      ―Хамутоў ня знаюць коні продкаў 

      На гербах прыдзьвінскае зямлі‖. 

О, даражэнькі Уладзімір Сямѐнавіч! Юбілей – для вітанняў. Хамутоў не зналі коні 

продкаў!  Будзьма! Шчыра Ваш—Сяргей Панізьнік. 

 

Ілюстрацыі да тэкста «Хамутоў не зналі коні продкаў» - пра юбіляра Уладзіміра 

Караткевіча (26.11.1930–25.07.1984) 

 

 
 

Уладзімір Караткевіч прапанаваў адзначыць день майго нараджэння 10.05.1968 г. 

у яго кватэры на вуліцы В. Харужай, 48/26 і запрасіў гасцей: Вацлава Жыдліцкага, 

Алеся Барскага, Міколу Маляўку, Міхася Стральцова, Алу Сакалоўскую. Я запрасіў 

Міколу Прашковіча, Яўгенію Янішчыц і былых львоўскіх студэнтаў Валянціну 

Коўтун і Уладзіміра Янкоўскага, 

На здымку  Ілонка — дачка Рыгора Барадуліна.  Фота У. Янкоўскага 
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Еўрапейскія сябры Уладзіміра - Вацлаў Жыдліцкі з Прагі і Алесь Барскі -Аляксандр 

Баршчэўскі з Варшавы 

 

 

Уладзімір Караткевіч на беразе Рыжскага заліва. Юрмала, 17.07.1966  

 

Уладзімір разам з Рыгорам Барадуліным даследуюць «выхад да мора» пры 

дапамозе маѐй сястры Ніны 
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У Латвійскім Этнаграфічным музеі пад адкрытым небам разам з Алегам Лойкам, 

яго жонкай Лідзіяй, Мірдзай Абалай і Вячкам Целешам. 26.07.1981 

 

Рыгор Барадулін на адкрыцці барэльефа і памятнай шыльды э надпісам: «Гэта 

вуліца носіць імя нашага земляка Уладзіміра Караткевіча, народнага пісьменніка 

Беларусі». Орша, 26.07.2004  

 

Шарж Уладзіміра Караткевіча атрыманы ў юрмальскім Доме творчасці. 

Дубулты, 7.12.1976  
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Кніга апавяданняў У. Караткевіча «Былі ў мяне мядзведзі»                                           

ў перакладзе на в»етнамскую мову. 1985. 

     

Так выглядаў Уладзімір праз мой фотааб»ектыў 10.05.1968.                                        

Побач фотапартрэт — таніраваны. 
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Злата Прага. Міхал Забэйда-Суміцкі з Валянцінай Браніславаўнай Караткевіч, 

Уладзімірам і Вацлавам 

         Жыдліцкім. 1.07.1973 г. Здымкі Сяргея Панізьніка. 

  

Вершы, прысвечаныя Уладзіміру Караткевічу: «Парнас Караткевіча», 

«Караткевічаў Лыцар»,«Плыве Ладдзя» 

          Аўтар Сяргей Панізьнік 

  ПАРНАС  КАРАТКЕВІЧА 

                 У гонар здзяйснення   

             музея Уладзіміра Караткевіча 

                      у Воршы 

Дачакаўся і Валодша: 

Свята Слова на Дняпры! 

    За душою ні паўгроша… 

    Пэўна ж выручаць сябры. 

Можа, Кіеў дапаможа: 

ім узброены ѐн быў… 

    Веды – вось яго заможжа: 

    ні стагоддзя не забыў! 
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Паглядзіць князь Уладзімір 

на чарговы зарапад: 

    як мы свет шырокі дзівім 

    і якочам неўпапад. 

Свята Слова… А святое? 

Служым рыцарна яму? 

    …Слухай, сэрца маладое 

    Караткевіча сурму! 

Неспатоленая прага 

ходзіць Воршай, носіць рог. 

    Госці з Грэкаў і Варагаў 

    да Валодшы на парог: 

 

- Слова зьлюбнае абудзім, 

узнадзеім рэха-час. 

    Ён тут быў.  

                 Ён ѐсьць.  

                       Ён будзе! 

 

    Не затоіцца ў аблудзе 

    Караткевіча Парнас! 

         Караткевічаў Лыцар 

              ―У старога жарабка скура і на плоце гагоча!‖ 

                 (З лявонпальскіх вымудрыкаў) 

 

     Лыцар 

 

- Чую я: у жарабка 

грыва не сакоча. 

Мала сілы ў седака, 

ці лашак не хоча? 

У Дуброўне гагатаў, 

на Суле, Крапіўне… 

     Маляр: 

- Годзе!Конь адлапатаў. 

Едзь ты на грабільні. 

     Лыцар: 
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- Як жа Лыцару натхніць 

мысляроў паходаў? 

Хто ў літаўры будзе біць 

між усіх народаў? 

     Маляр: 

- Не на Герб – казе пад хвост 

раяць прыглядзецца. 

Хто патопае на мост, - 

плаваць давядзецца… 

     Лыцар: 

- А я цокаты люблю 

і вякоў харугвы. 

З імі страх перакулю 

стаць на бруствер трухлы, - 

каб асмеліцца забраць 

жарабка з аброці. 

І за мною пойдзе раць. 

Будзь і ты ў ахвоце! 

     Маляр: 

- Могуць зноў вас пакараць. 

Лепей бульбу выбіраць 

мне на агародзе… 

     Лыцар: 

- Караткевіч! Восень блізка. 

Ля Дняпра зноў будзе віскат. 

Рогат выдай так умела, - 

каб Няміга закіпела! 

І каб кожны маляваў 

не абмоткі ад халяў… 

Сэрцам Сьцяг наш уздымаў 

Бел-Чырвона-Белы! 

     Маляр: 

- О! Я ў думках – каралевіч! 

Калі так,то й я – МАСТАК, - 

як і Караткевіч! 

           19.07.2011, 12.08.2019 

                          Сяргей Панізьнік 
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     Плыве Ладдзя! 

   На прадстаўленні ў “Кніжным салоне” 4.ХІІ.2010 г. 

   непадцэнзурнай навелы Уладзіміра Караткевіча 

   “Ладдзя Роспачы”, выдадзенай Глебам Лабадзенкам,  

   “С. Панізьнік зачытаў свой сумесны з Барадуліным  

                      экспромт”.* 

Ладдзя плыве з прычалаў ―Медзісонта‖,** 

а Глеб - непадцэнзурны стырнавы - 

   ад цэрбераў звальняе астравы 

   і маркерам здымае праўкі з гонта. 

        Гаворыць з Караткевічам на Вы 

        пра новыя для слова гарызонты. 

З узнѐслай сагай паўстае вяльможны 

     Крывіцкі князь. 

     Без роспачы Ладдзя. 

Глеб Лабадзенка – смелы падарожны. 

 

 

            х  х  х 

Пакуль у Рагачове не мурожна, - 

узвысім Караткевіча, як можна, 

     бо ѐн усім нам 

     Сведка і Суддзя! 

------------------------------------------------------------ 

* Пазнака з ―Краязнаўчай газеты‖, № 2, студзень 2011 г. 

** ―Медзісонт‖ – выдавецтва. 
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Резюме 

Сергей Панизник: Хомутов не знали кони предков 

(веб-журнал «Культура. Нация», выпуск 26, декабрь 2020, с.24-37, 

www.sakavik.net)  
 

Автор делится своими воспоминаниями о встречах с гениальным белорусским 

писателем Владимиром Короткевичем, которому в этом году исполнилось бы 90 

лет. Эпизоды встреч с известным писателем отображены на фотографиях, 

сделанных автором. С.Панизник приложил к статье также четыре стихотворения, 

посвящѐнные В.Короткевичу. 

 

 

 

Abstract 

Siarhej Paniznik: Our Ancestors’ Horses Didn’t Deal with Horse-collars 

 

(web-magazine “Culture. Nation”, issue 26, December 2020, p.24-37, www.sakavik.net) 

 

The author shares his memories of personal meetings with the brilliant Belarusian writer 

Vladimir Korotkievich who, had he lived to this year, would have been 90 years old. 

Those times of meeting with this renowned writer are shown in the photographs taken by 

the author of this article. S. Paniznik includes in his article four poems which he wrote 

and dedicated to V. Korotkievich. 
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