
       КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №27, красавік-май 2021         ISSN  2562-9506 
 

224 
 

 

Сяргей Панізьнік: Хто ахвочы, каб сустрэліся на Ўзвыссі? 

                                   Вочы – ў вочы!  Сэрца – ў сэрца!  Мыслі – ў мыслі!  

                                            Мы Айчыны сыны, мы сябры, грамада. 

                                            Свой пачэсны пасад  зноў любоў адшукала.  

                                            Хай жыве Беларусь – як агонь, як вада! 

                                            У адвечнай хадзе Беларусь і Купала. 

                                                 / З песні “З Купалам у сэрцы”. Музыка Міколы Яцкова. 

 

Я, Сяргей, сын Сцяпана і Ганны-Нюры, нарадзіўся 10 мая 1942 года ў в. Бабышкі 

побач рэчкі Волты. Двойчы ратаваў сваю сям”ю ад вывазу ў Нямечыну. Першы раз 

солтыс Шадурскі пазначыў у загадзе, што мама мая – цяжарная. Высылку адмянілі. 

Другі раз Шадурскі сцвердзіў, што народжаны ў Панізьнікаў сын цяжка хворы. Так 

вось партызанская сям”я не пацярпела. А выжыць пры акупацыі пад прыцэламі 

паліцыі, самааховы, галодных і халодных партызанаў было цяжка. 

У бедныя пасляваенныя гады сям’ю ратаваў агарод, пасоленыя для прадажы 

вялізныя агуркі: семкі мама абмяняла ў 1943-м у пажылога немца з Дрысы на сала і 

яйкі. Дапамагала нам родненькая суседачка Альжбета Фролаўна Панізьнік. Гэта 

яна прыняла мяне на свет /бабіла – пупок адразала/. Ад яе прыходзілі да мяне такія 

словы: гамэрня – грамада, кукекаць – размаўляць, паджулябаць – перакусіць, 

дукрыць – кеміць, выранджацца – крыўляцца, дундзець – гаварыць неразборліва, 

разжагерыцца – шырока расставіць ногі / г – узрыўное /… 

Запомнілася, як яна мяне “гаршка насіла”. Падсаджвала на карак / на шыю /, 

топала, трымаючы  мяне за ножкі. І я з вышыні сваім “гаршком” у неба ўпіраўся. 

Не змену пакаленьняў – змену варты                                                                                        

Любоў праводзіць на мацерыку. 

Бабуля Альжбета, 1886 года нараджэння, гадавала сваю стогадовую маму. 

Запомніў яе імя: Сцепаніда. Дазнаўся і пра такое дзіва: яна захавала ў сябе 

ўніяцкую веру. Апраўдавалася так: “А веру мяняць – грэшна”. 

Вельмі шанавала сваю веру мая мама Ганна, якую Нюрай называлі. Помню, як 

мяне вадзіла за 5 вёрст у Лявонпаль адбыць Вялікодную ўсяночную, яйкі асвяціць 

ранкам. Яна нарадзілася на Грамніцы – у лютым 1914 года ў сям’і Ганэты 

Анупрэеўны і Рыгора Іванавіча Селюна, які служыў садоўнікам ажно ў Царскім 
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Сяле. Ён быў вымушаны ў 1917 годзе з галоднага Петраграда адправіць  сям’ю на 

радзіму жонкі. 

У нас у хаце стаялі кросны: мама ўмела ткаць каштоўныя посцілкі. Дазнаўся я, што 

майстра, які наладжваў кросны, называлі так: панізь. Панізьнікаў па ўсіх аколіцах 

жыло многа. Але пазней быў я агаломшаны і такім адкрыццём у Сеціве. Імя 

прапаведніка-францысканца ў манастырскай кнізе горада Шірокі Бріег (Боснія і 

Герцагавіна) было пазначана так:  sv. Poniznik iz Kalabrije, franjevac, cudotvorac 

(1582 – 1637). Служылі калісьці прапаведнікі-францысканцы і ў нашай Дзісне, 

можа і перанеслі прозвішча цудатворца як рэлігйную мянушку і на берагі  ракі 

Волты. Я  перапісваўся з Эвай Панізьнік з Гданьска, Жанна Панізьнік мне званіла з 

Краснаярска… 

Разбегліся Панізьнікі па свеце, як па садзе.      

Адны на волі лісцікі,                                                                                                                     

другія пры пасадзе. 

… Няхай глядзяць капрызнікі                                                                                                                         

на нашы амулеты…                                                                                                                                                 

Мы, смелыя Панізьнікі,                                                                                                              

яднаем кантыненты. 

- * - 

Мой бацька Сцяпан, народжаны 13.01.1905 года, у калгазе імя Чапаева коней 

пасвіў. Ахвотна дапамагаў яму. Пры вогнішчы чытачу адной кніжкі на дзень не 

хапала…  

Я вельмі ўдзячны сястрыцы Ніне, народжанай 21.ХІ.1933 года. Яна, Ніна Янсанэ, 

стала перакладчыцай на беларускую мову некалькіх тамоў латышскіх пісьменнікаў, 

пачынаючы ад Яніса Райніса. Рыжанка з 1951 года аднаго разу мне напісала: “Я 

добра помню свой мацярык: там сонца па зямлі хадзіла”.  

У маім маі 1942 года скрыжніца па  Волце ішла, успол вады яшчэ не пачынаўся. 

Таму бацька пры выпадку з тых часоў паўтараў: “Май – каню сена дай, а сам на печ 

уцякай”.  Парады сваіх бацькоў чуў ад рання да вечара і асабліва пры развітанні: 

“Еш, пакуль рот сьвеж!”, “Ня лезь на лес!”, “Не маніся, а Богу маліся”, “За грошы 

будзеш харошы”, “Грэх у мех і сам наверх”, “Жыць – не мяшок шыць”, “Хто мяняе, 

па тым хамут гуляе”… 
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- * - 

Як мяне называлі ў сям’і? Сведчыць адно з пажаданняў сястры Ніны: “Сярожка! 

Каб сьвяцілася, цёпла грэлася! Каб жылося-былося, весялілася! Каб вялося і пілося, 

смачна елася і яшчэ больш хацелася!” У цеплыню роднай сядзібы да мяне, мальца 

падрослага, упляталіся маліцьвенныя словы Косьціка Адамовіча: “Хрыстос 

радзіўся – Бог ваплаціўся…”. Да сённяшняга дня не забыўся, як маленькая 

Каралінка пад вакном спявала рытуальную песню “Алялюя!” 

Гартайце старажытныя пісьмёны,                                                                                                         

Шукайце нашы даўнія імёны. 

          Паўлінка, Каралінка і Параска:                                                                                                   

Народнае імя – нібыта казка. 

 

- * - 

Мой клопат і доўг  перад Вялікароднай Віцебшчынай – штодзённы. Пасля 

Бабышак, Лявонпаля, Мёраў – Полацак стаў маёй сталіцай. Таму я ніколі не змагу 

назваць мясціну майго нараджэння “малой радзімай”.  Яна была ў мяне і ёсць  - 

толькі вялікая, толькі высокая і глыбінная. 

У 1949 годзе  я пайшоў у першы клас Латаўшчынскай пачатковай школы. Роза 

Уладзіміраўна Шкель і яе муж Аляксей Уладзіміравіч  /шкель па-латышску – скіба 

/ былі маімі настаўнікамі. Вялізны клас, чатыры шэрагі партаў. З радасцю выбягалі 

на ўрокі фізкультуры. Пасярод  пляца – бум. Па двое мы павінны былі на высокім 

буме прайсці адзін другому насустрач.  Асцярожненька  хачу размінуцца з Марыяй 

Шук. Іскры ў вачах ад прытулення… Пазней я апазнаў тое пачуццё, паўтарыўшы 

параду, як трэба жыць: “Вочы – ў вочы! Сэрца – ў сэрца! Мыслі - ў мыслі!” 

У чацвёргым класе была ў нас новая настаўніца. Запомніліся яе ўрокі спеваў. У 

калгасе імя Чапаева мы павінны былі і песню пра Чапаева умець спяваць. 

Пачынаю: “Гулял по Уралу Чапаев-герой. Он соколом рвался с полками на бой…”  

Пачынаю другую: “Броня крепка и танки наши быстры…”  Лепш атрымліваецца.  

Але настаўніца здзеквалася з мяне за неправільнае вымаўленне імя: “Дуня-

тонкопряха…” 

Сястра Ніна расказала, што ў вёсцы Латышы школа дзейнічала і ў гады вайны. У 

1943 годзе яе вучыў  настаўнік Янка Манета. Яго вучні мусілі напамяць вывучыць 

паэму Якуба Коласа “Новая зямля”. Урыўкі з гэтага твора Ніна прыгадвала і праз 

дзесяткі гадоў. У 1944 годзе Янка Манета пры партупеі, на кані пад’ехаў да нашага 
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дома развітацца. Запытаўся ў мамы, ці засталіся жывымі яе браты. А прадставіўся 

так:” Я – камісар, палкоўнік Пархоменка”. 

- * - 

Памяць стане мне каронай,                                                                                                                

а жывіца – абаронай                                                                                                                                               

ад слязіны неўгамонай. 

                 Цешыўся я не адной –                                                                                                     

кожнай школьнаю вясной. 

 

Многае я пераняў ад мамы. Яна ўмела перагуквацца з кнігаўкамі, жаўранкамі. Калі 

яны выляталі з яшчэ халоднай пуні, дзе вілі свае гнёзды, шчабяталі над самай 

галавой, а мама пераймала іх “песні”: “Былі пунікі-прыпунікі паўню-ю-сенькі. 

Прыляцелі, паглядзелі – нічагу-у-сенькі…” 

У тыя гады душа ўбірала ўсё, што гудзела, звінела, бруілася, журчэла, трымцела… 

Я ладзіў самаробныя цымбалы, спрабаваў іграць на гармоніку-хромцы польку і 

вальс...  

У 1947 годзе ў Бабышкі завітаў бацькаў брат Віктар – былы абаронца Сталінграда, 

штурмавік Берліна. За гады вайны прызабыла яго сібірская жонка. Вярнуўся на 

радзіму. Гляджу на ўзнагароды маркотнага дзядзі Віці і шапчу: “Далі медалі, а 

хлеба не далі”. А вось больш упэўненыя рыфмы ўзлезлі са мною на каня, калі я 

пасвіў калгасны статак. Запісаў:  

“18. 08.1956 г. паявіўся верш пра Гамаля Абдэля…”     

                   Египет! О,  Египет, ты пламенем объят. 

                  Штурмуют твои бастионы. Англичане кричат… 

                        …Здравствуй, наш гордый Насэр!                                                                                                  

Как видно, тебе не в руку. 

                        Сплоти ты вокруг народы, и дай ты отпор врагу. 

 

- * - 

Бібліятэкі былі ў Латышах, у Даўгінаве. Але амаль усе кнігі на рускай мове. У 

спецыяльным сшытку знайшоў і такі запіс: “А. Кулешов. “Только вперёд”.  

17-гадоваму вучню Лявонпальскай сярэдняй школы было даручана напісаць 

бадзёры верш для фестывальнага свята ў калгасе імя Чапаева. Верш 

“Фестивальный праздник” быў напісаны 14.07.1959 г., а надрукаваны ў  газеце 
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“Зара камунізма” Мёрскага раёна 18.07.1959 г. А 18 жніўня раёнка надрукавала мой 

верш “Два каласы”. Байка была напісана 23.07.1959 г. Гэтым творам адкрываецца 

мой зборнік “Нас – многа! Гадоў увершаваныя радкі” /Мінск. “Тэхналогія”. 2012 г./                                                                  

Два каласы (байка) 

У нейкім полі жыта спела. 

Тут сонца поўднем моцна грэла, 

І нават ветрык не дыхнуў, 

Ні адной былінкі не крануў. 

      Два каласы, што ў гэтым полі 

     Жылі на сонцы і на волі, 

      Суседзьмі лета ўсё раслі, 

      Размову ціха пачалі. 

Адзін з іх жоўты і вусаты, 

Вагой сваёю цяжкаваты. 

Другі – пусты, ні даць, ні ўзяць -  

Ён стаў суседа распякаць: 

      - Чаго, калоссе, схіліў голаў? 

      Нягожа тварам глядзець долу. 

      Вось бач, як я, за ўсіх вышэй - 

      Спявай, красуйся, харашэй! 

Жніво пакуль яшчэ надыдзе,  

Пражыць ты слаўна можаш тыдзень. 

Прыдзецца  доўга потым спаць. 

А тоўсты колас змог сказаць: 

      - Што ж, весяліцца для карысці, 

      Для справы – так! Якое ж выйсце 

      Ты знойдзеш для сябе, мой брат? 

      Бо, бачу я… ты без зярнят. 

                    + + + 

Гаворыць пышна і без стомы, 

Але ж ён сам – адна саломы. 

 

- * - 

А для дзетак мною былі выдадзены такія зборнікі: “Адкуль вясёлка п”е ваду” 

/1981/, “Жыцень” /1986/, “Мы – грамацеі!”/1989/, “Золкая зёлка” /1999/, “Літары ў 

расе” /2011/, “Гасцінцы з пуцявін-гасцінцаў” /2016/. Да прыкладу, у зборнік “Мы – 

грамацеі!” уваходзілі вершы-усмешкі, вершы-пацешкі, прыбабунькі, скорагаворкі. 
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Наклад – 40 000 асобнікаў. А вось  верш “Запрашэнне на гасціну” у зборніку 

“Золкая зёлка” рэдагавала Зоська Верас /1892—1991/. Пачынаецца ён так:                                                                                                                                                  

На стальніцы – густа: 

    Зайцава капуста, 

       Мядзвежыя вушкі, 

       Лапкі пятрушкі, 

 Шчавель вераб’іны,  

Сэрцайка каліны… 

Там можна прачытаць пра зямлю Еўфрасінні, пра святы Стрэчанне, Звеставанне, 

пра  запаветы Скарыны… Гэта ўсё  - з паліцы Княства  кніжнага “Юнацтва”.  

Лепшыя гады майго творчага жыцця прайшлі ў выдавецтве “Юнацтва”. А калі 

сёння чытаць “Звесткі пра аўтара”, то там зноў узгадаю, што друкуюся з 1959 года, 

у Саюзе беларускіх пісьменнікаў з 1967 года. Выпусціў 11 зборнікаў паэзіі /пра 

кнігі для дзяцей ужо распавёў/. Помніцца дзіўная згадка мамы: “Калі ты нарадзіўя, 

за Дзвіною гарэла неба…” Так, там пачыналася карная экспедыцыя на Асвейскі 

партызанскі край. Пра ацалелых вязняў канцлагера Саласпілс мною былі напісаны 

4 кнігі народнай памяці. Вось чаму для новых сустрэч з ацалелымі асвейцамі , 

“дзецьмі вайны” і быў створаны ў Цінкаўцах пад Бігосавам музей “Хата бабкі 

Параскі на Шляху з грэкаў у варагі” /1979/.  

З маіх творчых напрацовак укладальнікам кніг назаву 10 выпускай гістарычнай 

літаратуры “Бацькаўшчына” /1990 –2002/. Для серыі “Школьная бібліятэка” уклаў 

зборнікі, прысвечаныя М. Багдановічу,  Ф. Скарыну, К. Каліноўскаму, Янку Купалу 

і Якубу Коласу. 

У 1999 годзе ганаровы грамадзянін Асвеі ў родным Лявонпалі заснаваў Музей 

радзімазнаўства. А з узнагародаў варта адзначыць і такое:  я кавалер ордэна Трох 

Зорак Латвійскай Рэспублікі. 

    

У зборніку “Дабравест. Песні на словы Сяргея Панізьніка” /2006/ змешчана песня 

Ірыны Салаўёвай з эпіграфам: “(Уваскрослы) …Ісус  спаткаў іх і сказаў: радуйцеся! 

… не бойцеся… Паводле Мацвея  св. Евангелле 28.9-10)”. Вось і мая такая парада 

ўсім нам – жывым Промням і Струнам роднага беларускага мацерыка: 

 

Радавацца і не баяцца 

З Дабравесця і шлях, і лёс: 

Да святога ідзём Палаца. 

Запаведваў братам Хрыстос 
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Радавацца і не баяцца. 

                    На шляху – Беларусі гмах. 

                    Узнадзеіцца наша праца, - 

                    Адгукнецца ва ўсіх дамах: 

                   “Радавацца і не баяцца”. 

                                        Да збавення прызваў Вястун: 

                                        Будзем смеласцю гадавацца. 

                                        Уваскрэсла сугучча струн: 

                                        Радавацца і не баяцца! 

 

 

Маленькая дзяўчынка — мая мама.                                                                                                 

На здымку 1914 г. яна з бацькамі ў Пецербургу 
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На карціне Аляксандра Аніськовіча ў першапачатковым выглядзе царква ў 

Лявонпалі: у ёй я прымаў  хрост у траўні 1942 г. Хросным бацькам быў 

местачковы фельчар Леў Іванавіч Кураш 

 

 

Вучань Лявонпальскай дзесяцігодкі.                                                                                                  

На малюнку аднакласніцы Галіны Місьнік, 1958. 
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А пачынаў школьную адукацыю ў суседняй з Бабышкамі вёсцы Латышы.                                 

Мае настаўнікі Роза Уладзіміраўна і Аляксей Уладзіміравіч Шкель запрасілі 

21.05.1951 г. 20 сваіх вучняў; я– сяджу крайні справа. 

 

 

Пісьменнік Алесь Бачыла падарыў сваё «Юнацтва» будучаму фельчару, 

юнаму паэту Сяргю 14.Х.1961 
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А мяне ў Магілёўскім медвучылішчы навучалі і рэцэпты пісаць,                                                       

і маляваць, і вершы са сцэны чытаць 

 

“Пад ясну зарыцу!” – засведчанае духоўнае багацце суайчыннікаў.                          

На здымку – мая сядзіба-дабравест. 

Сяргей Панізьнік 
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Sergei Paniznik: New materials of the famous Belarusian poet include folklore 

recordings “There the Sun walked on the Earth”, poetic notes “Kalina-malina, my berry 

...”, and “Tight arc of courage”, as well as bibliographic records with photographs “Who 

wishes. ..? "  

(web-magazine “ Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 209-234, www.sakavik.net)  

 

 

 

Сергей Панизьник: Новые материалы известного беларусского поэта 

включают фольклорные записи “Там Солнце по земле ходило”, стихотворные 

заметки “Калина-малина, ягодка моя...”,  и “Тугая дуга отваги”, а также 

библиографические записи с фотографиями “Кто желает ...?”                                                                                                                                      

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 27, Апрель 2021, 209-234, www.sakavik.net) 
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