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Рэдакцыя часопіса вырашыла змясціць цалкам кнігу Сяргея Панізьніка “Абліччы 

сустрэчаў” (2017), прымаючы да ўвагі, што ў ёй ёсць шмат цікавейшых архіўных 

матэрыялаў пра сучаснікаў аўтара, уключаючы яго здымкі і успаміны. Некаторыя 

фрагменты, якія ёсць у гэтай кнізе, публікаліся ў папярэдніх нумарах часопіса 

“Культура. Нацыя”. 

Сяргей Панізьнік: АБЛІЧЧЫ  СУСТРЭЧАЎ  

Сяргей Панізьнік “Абліччы сустрэчаў. Нататкі”. Літаратурна-мастацкае выданне.  

Мінск, “Медысонт” 2017.  

Рэдактар і аўтар пасляслоўя Адам Мальдзіс. Дызайн і вёрстка Яраслава Мальдзіса. 

Мастацкае афармленне Юрася Герасіменкі-Жызнеўскага 

У новую кнігу Сяргея Панізьніка ўвайшлі дапрацаваныя ў апошнія гады нататкі 

пра пісьменнікаў, навукоўцаў і дзеячаў культуры, з якімі аўтар асабіста 

сустракаўся. 

Водгукі: 

Дарагі творца новага жанру мемуараў: проза – для гісторыі, верш – для 

натхнення, фота – для зрокавай прысутнасці. Гэта адкрыццё веку. 

                                                                                           Адам Мальдзіс   13.02.2017 

Дзякую за дасланы рукапіс кнігі. Падобнага ў нас яшчэ не было. Гэта пачуццёвая, 

прачулая “3Д” кніга! Будзем думаць пра яе з’яўленне. 

                                                                                          Алесь Пашкевіч   14.02.2017 

Оооо! Гэта будзе найлепшая кніга 2017 года. НАРЭШЦЕ. СУПЕР. Дзякуй Вам за 

ўсё: за Вашы клопаты, справы, кнігі, арыгінальныя задумкі і здзяйсненні. Вялікую 

справу Вы робіце і зрабілі для нашай Айчыны. 

                                                                     Сяргей Чыгрын   23.02.2017 

…Такімі хлебнымі крошкамі дарогі памяці і паэзіі прайшоўся паэт, перакладчык, і 

руплівец на ніве міжкультурнага супрацоўніцтва Сяргей Панізьнік, ствараючы 

кнігу-нататак “Абліччы сустрэчаў”.  … А сабраныя (артыкулы) у адно аблічча – 

аблічча сустрэчаў – становяцца менавіта тымі “сцяжынкамі помыслаў і працы”, 

якія яднаюць людзей, эпохі, творы, літаратуры.                                                        

                                                                  Жана Капуста   12.10.2017.                                                                                                           

“Нектар успамінаў”: “Літаратура і мастацтва”, № 40; 6.Х.2017)                                                
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Дарагі Сяргей Сцяпанавіч! 

Сёння гадзіны са дзве чытаў Вашы “Абліччы сустрэчаў”. Шмат цікавых 

момантаў і фактаў, з цікавасцю разглядаў асобныя фотаздымкі. І такі потым 

смутак агарнуў: гэта ж колькі сапраўдных і годных беларусаў ужо там, у 

Вечнасці. Аднак, дзякуй Богу, яны былі і застаюцца ў нашай памяці. 

                                               З найлепшымі зычэннямі,  Алесь Бельскі   24.07. 2018 

До меня дошла твоя книга “Абліччы сустрэчаў”. Ты проделал очень большую и 

нужную работу. Спасибо тебе, что и я оказался в доброй компании 

современников. Спасибо тебе за тёплые слова, сказанные в мой адрес. 

                                                                Искренне,  Иван Бурсов   Москва, 2.08.2018 

   Каштоўнае выданне: “Абліччы сустрэчаў”.   Іван Ждановіч       18.09.2018 

                                                      

Сяргей Панізьнік: АБЛІЧЧЫ  СУСТРЭЧАЎ 

Змест 

Хачу Айчынай звацца! (Лірычная прадмова да зборніка ад літаратурнага 

вандроўніка) 

“…Я ў сваю дывізію пайшоў.”  (Аляксей Пысін) 

      Мерыдыяны Аляксея Пысіна (Да 95-годдзя паэта) 

Выхад да мора Рыгора Барадуліна 

    Поклічныя зоркі натхнення 

Мы гудзелі ў Гудзевічах   (Алесь Белакоз) 

Два Уздымачы   (Пётра Сергіевіч, Алесь Траяноўскі) 

   “Я гэты горад знаю з даўніх дзён…” (Максім Танк, Пётра Сергіевіч) 

Дзе шляхі, там і песня  (Ніна Ватацы) 

Запамятаем ростані дарог…  (На радзіме Янкі Купалы) 

На Маладзечанскім гасцінцы   (Генадзь Каханоўскі) 

Нектар душы Ніны Мацяш 

Пад гербам Скарыны 
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Патаемы крывіцкіх рунаў  (Беларусы ў Латвіі Сяргей Сахараў, Пятро Масальскі-

Сакол) 

Поўня над Шчарай  (Сяргей Новік-Пяюн) 

   Малады Дзядок – прысутны!   (споўнілася 110 гадоў С. Новіку-Пеюну) 

Ракуцёўскае лета  (Свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”, прысвечанае М. 

Багдановічу) 

“Свет мяне паўторыць…”   (Уладзімір Караткевіч) 

   В’етнамскія каласы Караткевіча (да 85-годдзя Уладзіміра Сямёнавіча) 

Сын латгальскай зямлі  (да 110-годдзя з дня нараджэння  паэта, перакладчыка  

Пятра     Масальскага-Сакола) 

У сузор’і беларускага памежжа – Ніна Янсанэ  (перакладчыца з латышскай мовы 

Ніна Янсанэ (Панізьнік) 

Васіль Быкаў: “І жыве абаронная раць…” 

   Васіль Быкаў: “На радзіме і дождж сушэйшы!” 

   Пасля вогненных вёсак… 

“Мы яшчэ пажывём!”  (міжнародны семінар перакладчыкаў у “Іслачы”, 1987) 

У кожным позірку – памяць…  (прыпаміны пра Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна ) 

Прафесар з Прагі , наш сябар   (Вацлаў Жыдліцкі) 

“Цалаваў Алёну Янка над вадой…” (Вера Вярба) 

Дзе нарадзіўся Максім Танк? 

На радзіме Якуба Коласа 

Зерне слоў   (да 90-годдзя  з дня нараджэння Івана Бурсава) 

Зосьцы Верас – 125 

Сілы-змогі!   (Міколу Аўрамчыку – 95 !) 

А яшчэ і Паэт!  (Іван Мележ) 

Золатам пасцелена дарога да радасці  (Тарас Шаўчэнка, Янка Купала, Якуб Колас) 

Паяднанне сваяцкіх сэрцаў   (19-я Сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. 1990) 

Не шукайце красу за морам     (Львоўскія старадрукі, Біблія Скарыны) 
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    Пасляслоўе скарыназнаўца і не толькі… 

Адам Мальдзіс. “Восем краін Сяргея Панізьніка 

Заўвага.  Для аздобы аповядаў выкарыстаны 45  здымкаў аўтара і некалькі 

архіўных картак. 

 

Хачу Айчынай звацца! 

 (лірычная прадмова да зборніка ад літаратурнага вандроўніка)     

Насельніцтва – не нацыя… 

Але чуваць вібрацыя: народу трэба змога, 

Каб сцвердзіўся й нябога. 

Калі ж падлічваць строга электарата гузікі, - 

Абшар зусім не вузенькі. 

Раскрыльваюцца вусенкі: 

- Нас многа, многа, многа ля роднага парога. 

Гулагамі-ліквідамі 

Галовы нам раскідвалі. Сціраліся і гены… 

Не зніклі пад страхоццямі 

І конікі з аброцямі, ля іх – абарыгены. 

Бо з руні атуросткавай 

Па-над біблейскім востравам 

Гула Пчала Скарыны. 

Захочам – вецер зменіцца. 

Купалле – каб  асмеліцца і выбрацца з адрыны. 

Хачу Айчынай звацца я! 

Мне  для  сустрэч – дарога. 
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Нас на гасцінцы многа: не знікла папуляцыя. 

І Бацькаўшчыны Грацыя, 

Натхняючы любога, 

Высвечвае: - Вы – Н а ц ы я! 

…Абліччы нашы мацае: 

- Вас многа!  

- Так, нас многа – і мы ўзнадзеім Бога! 

                                                        Сяргей Панізьнік 

 

  

На здымку з архіва: я на курсах “Мова Нанова”, заняткі вядуць Глеб Лабадзенка і 

яго сутворцы. Мінск. 2015 г. 
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“…Я ў сваю дывізію пайшоў” 

“Рэдактар Дзяржтэлерадыё БССР”. На такой пасадзе я быў з сакавіка 1979 года да 

ліпеня 1982 года. Працаваў над праграмамі “Спадчына”, “Памяць”… Даручалі 

рыхтаваць 15-хвілінныя перадачы пра кніжныя навінкі рэспубліканскіх 

выдавецтваў. Дапамагаў мне ў  рабоце вопытны Іосіф Уладзіміравіч Скурко, зямляк 

Максіма Танка. Напачатку ён быў загадчыкам аддзела, а пазней намеснікам 

галоўнага рэдактара літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання. 

Запомніліся імёны трох суаўтараў: Іосіф Скурко, Ігар Лучанок, Віктар Вуячыч. Ох, 

як пранікала ў душу мелодыя іх песні “Верасы”! 

А цяпер уявім, што мы на запісу чарговай літаратурнай тэлеперадачы. У вялікай 

студыі Іосіф Скурко за столікамі размясціў пісьменнікаў, якія будуць гаварыць пра 

змагарныя тэмы ў сваёй творчасці. Чакаюць, калі “падплыве” тэлекамера да іх 

століка аўтары Мікола Аўрамчык, Аляксей Пысін, Іван Новікаў, аналітык Варлен 

Бечык. У аб”ектыў ужо маёй фотакамеры трапляе і кампазітар Алег Чыркун: умеў 

ён пераўвасобіць у песню гераічны дух тэксту. 

Былому начальніку разведкі дывізіёна, аўтару ўзнёслай кнігі пра мінскае падполле 

дапамога Іосіфа Скурка не трэба. Іван Рыгоравіч Новікаў сам прадстаўляе гледачам 

героя свайго чарговага твора, які ў строгім афіцэрскім мундзіры сядзіць побач. А 

вось былому армейскаму сувязісту, пранікліва-лірычнаму Аляксею Васільевічу 

Пысіну на пачатак перадачы патрэбен далікатны сігнал. Іосіф Скурко умее 

асцярожна задаць патрэбнае пытанне. І ў паэта з’яўляецца натхненне на роздум:  

“Нас, напэўна, ў свеце не забудуць,                                                                            

ўспомняць, што на свеце мы жылі.” 

Аднаго разу Беларускае тэлебачанне правяло сустрэчу  пісьменнікаў- ветэранаў у 

Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гэта было ў годзе 1981-м, ці ў 1982-м. Дату 

можа спраўдзіць сёлетні 90-гадовы юбіляр Алесь Ануфрыевіч Савіцкі. У адным з 

залаў музея сабралася тады ажно шэсць неабыякавых сведкаў гераічных і трагічных 

перажыванняў, змагароў з гітлераўскай навалай. У запісу перадачы ўдзельнічалі 

партызан, тройчы паранены гвардзеец у баях за ўзяцце Берліна Алесь Ануфрыевіч 

Савіцкі, баец на Сталінградскім, Украінскім франтах Аляксей Мікалаевіч 

Кулакоўскі, партызан і радавы Чырвонай Арміі Іван Якаўлевіч Навуменка, удзельнік 

савецка-фінляндскай вайны, начальнік разведкі атрада “Грозны” на Міншчыне 

Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі, артылерыст-зенітчык Паўлюк (Павел Кузьміч) Прануза, 

удзельнік ўзяцця Берліна і вызвалення Прагі Пятро (Пётр Фёдаравіч) Прыходзька. 
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Іх мастацкія і навуковыя творы, сведчанні сыноў-патрыётаў Айчыны і надалей 

будуць дапамагаць ацэньваць подзьвіг народа. Шукаць іх у нашай памяці лёгка. 

Дастаткова згадаць падказку Аляксея Пысіна: 

“Ведайце, калі мяне не стане,                                                                                                   

я ў сваю дывізію пайшоў”. 

         

   

Мерыдыяны Аляксея Пысіна (да 95-годдзя паэта) 

                                І помняць маладыя салаўі, 

                               Хто верным сябрам Беларусі стаў. 

                            (З верша-прысвячэння А. Пысіну, 1980) 

 

Аляксей Пысін з рэдактарам літаратурна-драматычных праграм                          

Беларускага тэлебачання Іосіфам Скурко. 1980 год. 

Мерыдыяны Аляксея Пысіна мяне закранулі ў 1960-х гадах. Пасля сканчэння 

Лявонпальскай школы ў Мёрскім раёне я памкнуўся вучыцца на фельчарскім 

аддзяленні Магілёўскага медыцынскага вучылішча. Пасвіўшы калгасных коней, 

стаў апантаным  кнігалюбам, у раённай газеце друкавалі мае вершы. Але стаць 

фельчарам – гэта таемная мара быць хоць у нечым падобным на майго хроснага 
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бацьку – местачковага фельчара Кураша Льва Іванавіча – незвычайнага 

наддзвінскага лекара. 

На маё задавальненне, у вучылішчы (даўняй школе павітух) навучэнцаў накручвалі 

не толькі правільна пазначаць “dentur tales dozes” у рэцэптах. Нас далучалі і да 

мастацкай самадзейнасці, на сцэне выхваляцца. Запомнілася:”In poetis non Homere 

soli lokus est” – не толькі Гамэру ёсць месцы сярод паэтаў. На паседжанні 

літаб’яднання пры газеце “Магілёўская праўда” бегаў з ахвотай. Аляксей Васільевіч 

не выстругваў з маіх лірычных парасткаў нейкія там калочкі, прыгодныя для 

ўтыкання ў газетныя старонкі. Пупышкі пакідаў для новай лістоты. Ён часта 

запрашаў на літаратурныя сустрэчы з пашанотнымі гасцямі горада – Янкам Брылём, 

Максімам Лужаніным, Пятром Прыходзькам… І мы, галадранцы, за дзесятак капеек 

набывалі кніжачкі, каб пастаяць за дарчымі надпісамі. 

Пысінскія мерыдыяны пераходзілі ў паралельныя праходкі, асабліва калі я адужэў 

дзякуючы падтрымцы Генадзя Бураўкіна і з сакавіка 1979 г. стаў працаваць у 

рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання. Прымаў 

удзел у падрыхтоўцы перадач “Спадчына”, “Памяць”, “У сям’і адзінай”… Часта 

гучала мая аўтарская 15-хвіліная перадача пра кніжныя навінкі. Для папаўнення 

відэаматэрыялаў адпраўляўся з патрэбным экіпажам  у Мёрскі ці Верхнядзвінскі 

раёны, або нават у Літву, у Латвію.  

Франтавік А. Пысін з баямі прайшоў амаль праз усю Латвію. Хто дасць патрэбныя 

сведчанні? Толькі ён! Я, збіраючы матэрыял пра Асвейскую трагедыю, наведаў 

ацалелых жыхароў каля Бігосава, старажытнай Дрысы… І мне важна было 

пашырыць веды пра пысінскія наступальныя прарывы, пра ўдачы і жахі вайны. 

Надакучаў франтавіку, як мог. Не паспяваў ён адпісвацца.  

Спрабаваў зацікавіць Аляксея Васільевіча (не вылятучвалася пяшчота яго даўняга 

настаўніцтва) на стварэнне новых тэлепраграм. Падахвочваў ягоны аўтарытэт.  Хоць 

і запозна, але выбачаюся за настойлівы прымус. Ды тэлевізійны жанр і я не ўспрымаў 

з асаблівай любоўю. І толькі аднаго разу мне ўдалося запрасіць Аляксея Пысіна у 

тэлестудыю. Творцы, чый лёс быў апалены жорсткай вайной, выказваліся перад 

тэлекамерамі, каб перадаць гледачам свае незгаслыя перажыванні. 

Я невымерна ўсцешаны, што праз усё жыццё сонечная паводка Аляксея Васільевіча 

ўздымала маё натхненне. І тады, калі пісаў верш-прысвячэнне, і тады, калі хацеў 

паказаць яго творчую асобу “у зямным вітку” – праз выдыханне ў “Голасе Радзімы”, 

газеце для замежжа. І сёння я нібы прытуляю да сябе знакавую на нашым мацерыку 

постаць, перачытваючы  зборнікі, дарчыя надпісы, пісьмы Паэта… Бо “Усё, што 

пройдзена, усё, што прапета, у вітку застанецца зямным”. 

                                                         21 траўня 2015 г. 
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Выхад да мора Рыгора Барадуліна 

Распавядалі ў Рызе пра ўражлівую раніцу, калі горад абуджаўся зладжанай песняй 

вясёлай тройцы. Гэта Еранім Стулпан, які разам з У. Караткевічам вучыўся на 

Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве, запрасіў для ўдакладнення сваіх новых 

перакладаў Караткевіча з Барадуліным. А потым вырашыў перавесці бяседу 

моваведаў у праходку з песняй. 

Шпіль Домскага сабора і ўсіх іншых рыжскіх бажніцаў заканчваецца бліскучым 

флюгерам з фігурай пеўніка. Пра пеўніка і чула Старая Рыга народную песню, якая 

пачынаецца такімі словамі: “Кур ту тэцы, кур ту тэцы, гайліс ман?” (“Куды ты 

бяжыш, куды ты бяжыш, пеўнік мой?”). Відаць, у тую раніцу сімвалічны Пеўнік з 

флюгера вырашыў прагуляцца разам з паэтамі. Еранім быў пачынальнікам песні, а 

падпявалі яму смела і ўпэўнена Уладзімір і Рыгор, якія натхнённа авалодвалі валодай 

(мовай) латышоў. Да апошніх дзён усіх трох творцаў, спадзяюся, быў родненькім 

той Певень – сімвал Сонца, шчасця, жыццёвай сілы, захавальнік хатняга агменю. 

Латвія была ўдзячна У. Караткевічу хаця б за “Казкі Янтарнай краіны”.                           

Р.Барадуліну больш пашанцавала. За перакладчыцкую дзейнасць, нястомную 

прапаганду латышскай літаратуры на Беларусі Рыгор Іванавіч быў удастоены 

найвышэйшай адзнакі Латвіі – ордэна Трох Зорак. Да такой узнагароды, а тым самым 

і звання афіцэра ордэна (4-й ступені) ён быў прадстаўлены 23 красавіка 1994 года. 

Уручэнне ж ордэна адбылося 24 лютага 1998 года ў Літаратурным музеі Янкі 

Купалы. 

       Перакладаю,  

          Тлумачу,  

              Бурлачу… 

Так пісаў у адным з сваіх вершаў Рыгор Барадулін. “Ад мовы да мовы масцілася 

кладка…” І найперш ад мовы і да мовы Яніса Райніса (узгадаем найперш  п’есу 

“Ветрык, вей!”).  Творчымі сабрысамі-сябрамі сталі для беларуса Імантс Аўзыньш, 

Оярс Вацыетыс, Андрыс Веянс, Віктарс Ліўзэмніекс, Яніс Сірмбардзіс, Кнутс 

Скуеніекс, Еранімс Стулпанс (спрабую пазначыць дакладнае напісанне латышскіх 

прозвішчаў). І як вынік, выходзіць у Рызе ў 1967 годзе зборнік вершаў Рыгора 

Барадуліна “Siena laiks” (“Час сенакосу”). Перакладчык – Віктарс Ліўзэмніекс. А ў 

1987 годзе ў Рызе быў выдрукаваны зборнік “Valoda” (“Мова”) – сумесная праца 

Рыгора Барадуліна і Яніса Сірмбардзіса. 

Зямлю латышоў апявае Р.Барадулін у вершах “Леснічоўка Вэлдзіс”, “Рыжскія 

рукавічкі”, “Старая Латвія”, “Зазімак у Юрмале”… А вось з “Паэмы жытняй скібе”  

чытач пазнае адну з радаводных ліній Рыгора: 
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        Мой дзед, 

                       рыжанін Галвіньш, 

         Механік па млынах… 

У зборніку “Неруш” чытаю пра Маланку, жонку Андрэя Галвіньша, і пра тое, як 

          Вясёлая Кулінка 

          “Латышачкай” была…    

Кулінка – Акуліна Андрэеўна і ёсць Рыгорава мама, ад якой я ў 1969 годзе запісаў 

на магнітафон , на радасць усіх нас, некалькі ушацкіх народных песняў. На багатым 

шляху “З грэкаў у варагі” (ёсць такі паэтычны  раздзел у Барадуліна, пазначаны 1977-

м годам) засталося  многа мецінак ад Рыгора Барадуліна. Паўтараю яго радкі пра 

радзіму Андрэя Упіта, дзед якога Грышка быў стырнавым з беларускіх берагоў 

Дзвіны: 

Настрой па сонцу выверы, 

              З вясёлай галавой 

              На золку выйдзі ў Скрыверы 

              Зялёнаю травой. 

Напэўна, Рыгораў вяшчун – загадкавы Певень з ужо беларускай міфалогіі аднаго 

разу навёў мяне, львоўскага курсанта, на прыязнага чалавека, які стаў маім 

настаўнікам, і не толькі ў вершаскладанні. Своеасаблівы помнічак яго апякунства – 

мой першы і самы дарагі зборнічак вершаў “Кастры Купалля”, 1967 года 

нараджэння. Але я святкую і 80-годдзе ад нараджэння Народнага Паэта, і 50-годдзе 

ад першай сустрэчы з лёсавызначальным (не пабаюся гэтага слова) творцам. У 

падзяку Рыгоравай лагодзе было пагасцінства ў Юрмале летам 1966 года, калі Рыгор 

з Уладзімірам Караткевічам былі запрошаны ў бацькоўскі дом і я разам з сястрой 

зладзіў для беларускіх паэтаў сімвалічны “Выхад да мора”. Святкавалі мы разам 

свята Сёмухі ў 1968 годзе на ўручанскіх узгорках, яшчэ не занятых гарадскімі 

хмарачосамі… 

А сярод дарчых надпісаў на Рыгоравых  кнігах больш за ўсё падыходзіць да 

сённяшняй тэмы яго аўтограф  на зборніку “Рум”: 

 

                  Сяргейка, - 

                                   пяць! - 

                  Не ад віна 

                  Табе я стаўлю 

                                      бал такі. 

                  Нам родная з табой 

                  Дзвіна - 
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                  Уся твая  да Балтыкі! 

                             Рыгор. Жнівень, 1974. Мінск. 

Народжаны недалёка ад прыдзвінскіх румаў, усе гэтыя гады мяне нібы абвівалі 

барадулінскія радкі.  15 гадоў таму  ў м. Лявонпаль Мёрскага раёна ўзнік менавіта 

“Музей Радзімазнаўства” (радзімазнаўства – Рыгорава азначэнне). Гэта было на 

левым беразе падоранай мне Дзвіны. А на правым беразе (в. Цінкаўцы 

Верхнядзвінскага раёна) у 1979 годзе быў заснаваны мною музей “Хата бабкі 

Параскі на Шляху з Грэкаў у Варагі”). 

6 лютага 2012 года я пачаў пісаць верш “На добры ўкос!” з пазнакай “Майму 

настаўніку Рыгору Барадуліну”. Адаслаў яго па прызначэнні. Але і сёння адчуваю, 

што буду правіць радкі вось гэтага ўрыўка: 

…Праз Цябе, Рыгор, і Люты 

            лютасцю не скалануты: 

            не развяжа Часу пас. 

            І Паломнікам славутым 

            звесніць ён з Табою цуды. 

            Выславяць натхнення гуты 

             кнігаў светлыя спаруды –  

            Яна Райніса наказ. 

            Хай паўторыць “Siena laiks” 

            косаў завіхлясты вальс. 

            Добры ўкос – і ў новы Час,- 

            каб спявалі тут і вуды, 

            ведалі в а л о д у гуды, 

            славілі Мядовы Спас! 

Апошнім часам выходзяць кнігі і Рыгора Барадуліна, і пра Рыгора Барадуліна. Але 

выхад да мора нашага шматкрылага творцы можна было б адзначыць і такім цікавым 

выданнем пад назвай “Вясёлая сябрына”. У 1988 годзе штогоднік “Братэрства” 

змясціў 12 эпіграмаў Савося Авося (гэта адзін з псеўданімаў Р. Барадуліна) на 

латышскіх пісьменнікаў. Шаршы для “Вясёлай сябрыны” намаляваў Кастусь Куксо. 

Малавата “сябрынак” для  мяркуемага зборніка? Можна далучыць і вершы Рыгора, 

прысвечаныя Латвіі і латышам, і дакумент аб узнагароджанні ордэнам Трох зорак 

Латвійскай Рэспублікі… Пагартайце, да прыкладу, “Дзень паэзіі” за 1975 год, дзе 

таксама выдрукавана многа радкоў ад Савося Авося, прысвечаных ужо нашым 

літаратарам. Не падыдуць экспромты і малюнкі для “Вясёлай сябрыны”? А чаму б 

не прыгадаць тыя шчырыя набыткі, якія здзяйсняліся пад дэвізам дружбы літаратур. 

Дзеля іх і бурлачыў Рыгор Барадулін.                           
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Выхад Рыгора Барадуліна да мора.                                                                               

Юрмала, пасёлак Каўгуры. 17 ліпеня 1966 года.  

С.П., 2014 

 

Поклічныя зоркі натхнення 

Per aspera ad astra (Праз церні да зорак) – такі дэвіз самай высокай узнагароды Латвіі, 

ордэна Трох Зорак, які народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну быў уручаны ў 

Літаратурным музея Янкі Купалы 24 лютага 1998 года. Цудоўны падарунак на Дзень 

яго нараджэння! 

Калісьці Рыгор прызнаваўся:”Мне Латвія асабліва дарагая і блізкая, бо мой дзед 

Андрэй Галвіньш, механік млыноў, трапіў у Полацак з Рыгі”. Але каб стаць 

Барадуліну  кавалерам зорыстага ордэна, спатрэбілася дапамога і Райніса, і Веяна, і 

Ліўзэмніека… Паспрыялі  турботы “хроснай маці” – Мірдзы Абалы, якой і я з 

Васілём Сёмухам ўдзячны.  Асаблівы клопат быў у яе прадстаўляць да ўзнагароды 

беларусаў “за асаблівыя заслугі перад Латвіяй”. 

Пра тыя  Рыгоравы зоркі з помніка Свабоды ў Рызе пісаў я ў прэсе. Многія  сумесныя 

літаратурныя вандроўкі аказаліся на фотаздымках у друку. І вось з-пад павек Часу 

выглядаюць абрысы сустрэч, якія прашумелі за 50 гадоў нашага з Рыгорам 

Барадуліным знаёмства. Спынімся каля некаторых камлёў, якія і сёння пазначаюць 

многія дарогі праз церні паэтычных пакутаў да поклічных зорак натхнення. 
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Пад Уруччам святкаванне Сёмухі Уладзімірам Барадуліным, яго жонкай 

Валянцінай разам з Уладзімірам Караткевічам. Чэрвень 1968 г. 

1966. 31 студзеня мяне,  курсанта факультэта журналістыкі Львоўскай вайсковай 

вучэльні, прытуліла на зімовых канікулах сям’я Барадуліных. Трапіў на прыём да 

Алеся Цімафеевіча Бажко – загадчыка рэдакцыі  выдавецтва “Беларусь”. Рэдактарам 

майго зборніка “Кастры Купалля” быў прызначаны Анатоль Кудравец, а вось “на 

грамадскіх пачатках” ім стаў займацца  Рыгор. Дзякуючы майму апекуну, былы 

дывізіённы фельчар, а на той час недаспелы курсант знаёміўся з цікавымі  творцамі 

– Яўгенам Шабаном, Юрыем Кушаком, Міхасём Стральцовым, Навумам Кіслікам… 

А вось пра рэдагаванне ім маіх вершаў і сёння спакойна згадваць не магу, нібыта я 

зноў на літаратурным эшафоце. Вось Рыгор правіць тэкст, закрэслівае радок і пяро 

скрыпіць не па паперы, а нібыта ёрзае па маёй скуры. Урэшце атрымліваю стос 

лістоў, дзе ўжо алоўкам пазначана: “Зняць!”.  Бо  і паправіць мае крэмзы не 

атрымалася. А прысуды такія: “Верша няма. Абкатаныя, як галька, збітыя словы і 

вобразы”, “Няясны верш, невыразны”, “Агульны, рытарычны”, “Вельмі 

неакрэслены палітычна”…  
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На лета я выпрасіўся на стажыроўку ў газету Беларускай ваеннай акругі, каб  

падлагодзіць слабаватыя радкі будучага зборніка. Удзячны быў Рыгору за яго 

бацькоўскія клопаты . У ліпені рэдакцыя накіравала мяне ў  камандзіроўку ажно за 

Віцебск. Ад Валі, Рыгоравай жонкі, даведаўся, што мой настаўнік разам з 

Уладзімірам Караткевічам гасцюе ў Ераніма Стулпана на юрмальскім лецішчы. А 

мае бацькі і сястра жылі ў юрмальскім пасёлку Каўгуры. То чаму на выхадныя не 

зрабіць крук? Дапамагла “Чайка” (фірменны цягнік “Мінск—Талін”), з Рыгі  

электрычка—і вось я здзяйсняю ўрачысты выхад сухапутных беларусаў да мора, 

перакрытага нам калісьці крыжакамі. У бацькоў на той час адпачывалі родзічы і 

знаёмцы з Масквы, Ленінграда, Ташкента. Усе яны былі ўражаны сцэнічным 

пераўвасабленнем Рыгора  і Уладзіміра. Песні, вершы, показкі-пацешкі, жарты-

экспромты… Адбыліся невідонныя, як мама казала, забавы. Узбалтошылі балткрэвы 

Балтыку! 

У жніўні пасля мінскай стажыроўкі я апынуўся ў Кудэпсце, Сухумі. І на борце 

самалёта, які ляцеў з Каўказа на Украіну, пачаў такі верш, прысвечаны Рыгору:  

 

       Мяне адобраю гнялі, 

       Я чуў парадныя парады… 

       Але навек я буду рады 

        Усходам шчырае спагады,  

        Што з твайго сэрца прараслі… 

Ужо ў Львове для далейшага натхнення атрымаў ад Рыгора лірычную кніжачку 

“Нагбом” з такім надпісам: “Дарагі Сяргей, прымі ад мяне гэты зборнічак, як сотую 

кропельку расінкі Беларусі. Беларусь ты помніш. Так трымаць! Твой Рыгор. 13.11.66 

г. P.S. Чакаю ад цябе зборніка ў адказ”. 

1967. 5 чэрвеня львоўскі курсант атрымаў ад Рыгора некалькі асобнікаў зборніка 

“Кастры Купалля”. Наіўны, пахваліўся здабыткам. Начальства вучылішча ўбачыла 

там не партрэт курсанта, будучага ідэалагічнага служкі Узброеных Сіл, а лірыка ў 

нацыяналістычнай вышыванцы. “Не наш!” Пазней было абвешчана,  што мне 

прызначана служба ў чыгуначных войсках Забайкальскай ваеннай акругі. І да мяне 

не ўсе траплялі аж за Чыту. Прыйшлося адправіць тэлеграму Максіму Танку, пісьмо 

Янку Брылю… 

І вось я служу ў дывізійнай газеце ва Ўруччы. Прытуляла сям’я Барадуліных, пакуль 

не атрымаў каморку ў ваенным гарадку. Рыгор першым напісаў рэкамендацыю для 

прыёма мяне ў Саюз пісьменнікаў, падарыўшы “для ўдасканалення” вялізны “Руска-

беларускі слоўнік” з аўтографам: “Надзеі Беларусі – Сяргею ад шчырага, шчырага 

сэрца! Рыгор. Мінск. 29.Х.67 г.” Збылася яшчэ адна мая сціплая надзея 24 лістапада: 

я стаў сябрам пісьменніцкага саюза. І сёння паўтараю 
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“Было б горка,                                                                                                                                      

каб не Рыгорка,                                                                                                                               

каб не быў я атулены                                                                                                                 

крылом Барадуліна”. 

1979. Выдавецтва “Мастацкая літаратура” падрыхтавала кнігу Стэфана Паптонева 

“Беларусь – белая балада”. Мы ўсе ўзбуджана працавалі на дружбу народаў – дружбу 

літаратур. У Мінск прыехаў слаўны балгарын і я згадзіўся з прапановай Рыгора 

адвезьці іх на яго (вялікую, а не малую) радзіму, далучыўшы і перакладчыка 

Ванкарэма Нікіфаровіча. На мемарыяльным комплексе “Прарыў” нас сустракалі з 

пашанотаю. Засталіся фотаздымкі “на памяць”. Але самымі дарагімі сведчаннямі з 

той сустрэчы аказаліся дарчыя надпісы на падараванай мне  кнізе ”Беларусь – белая 

балада”. Пасля тэкста Стэфана Паптонева па-балгарску чытаюцца радкі перакладу 

ад Ванкарэма Нікіфаровіча. І трэці “пласт” – барадулінскі: “Дзякуй, Сяргей, табе за 

хвіліны радасці дотыку да роднай зямлі! Рыгор. 30.ІХ.79. Ушачы”. 

1999. 26 лістапада ў м. Лявонпаль Мёрскага раёна быў адкрыты музей. Будыніна 

сельскага клуба служыла калісьці польскай стражніцай і за ёй праз некалькі сотняў 

метраў заканчвалася  на беразе Дзвіны Заходняя Беларусь. А ў 17-м  стагоддзі тут 

“падпілавалі” тэрыторыю Рэчы Паспалітай. За Лявонпалем і па сёння стаіць Калона 

ў гонар Канстытуцыі 3-га Мая 1791 года, узведзеная графам Лапацінскім “на  

агледзіны  грознаму непрыяцелю”, які за Дзвіной думаў аб новым падзеле. Назваць 

установу дапамог мне верш Барадуліна “Радзімазнаўства”, які быў прысвечаны 

Алесю Карлюкевічу: “Радзімазнаўства - //Мудрая навука, // Яе адолець могуць 

дзівакі, // Якім з рукі // Ад сну прачнуць вякі”. О, тут, на беразе Дзвіны-Рубона, 

пазнакі вякоў – куды не кінься. І я, чарговы барадулінскі радзімазнаўца, да гэтага 

часу ў клопаце, “…каб сцежку ісціне знайсці…” Таму “светлая замова” у маім 

мястэчку вось ужо 15 гадоў носіць такі назоў: “Музей Радзімазнаўства”. 

2009. Пра кнігу Рыгора Барадуліна “Паслаў бы табе душу… (ліставанне паэта з 

мамай Акулінай) мы гаварылі 17 верасня ў Дзяржаўным музеі гісторыі (роднай) 

літаратуры. Наведнікам прадставілі фотаздымкі Акуліны Андрэеўны, а таксама мае 

запісы ейнага голасу.  Я назваў Рыгора паэтам мамы і пажадаў такой любові кожнай 

маме і такую маму – кожнаму паэту. Песні Акуліны Андрэеўны чакалі такой 

прылюднасці ажно сорак гадоў. Сям”я Грынчыкаў гасцявала ў Рыгора з Валяю ў тыя 

дні, калі прытулялі там маму Рыгора. 17-18 сакавіка 1969 г. я запісаў 40 бытэньскіх 

народных твораў ад Любы Грынчык  і чатыры вушацкія  вечнасці: “Добра мне, добра 

мне за маім дзедам…”, “Рада, рада, шэра перапёлка…”, “А ў цёмным лесе  сава 

кугічыць…”, “А дайце мне, дайце сем чарак гарэлкі”. Пра запіс гэтых твораў было 

надрукавана ў  газеце “Голас Радзімы” 9 сакавіка 1974 г., а верш памяці Акуліны 

Барадулінай  змясціў у сваім зборніку “Пры сьвячэньні…” (2004). 
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Не магу не агучыць тут і дарчы надпіс на кнізе “Паслаў бы табе душу…”. Рыгор, сын 

Івана, пазначыў: “Родны Сяргей Іванёнак! Мама цябе любіла, бо ты наш, свой! Хай 

табе шчасьціць!  Рыгор. 20.ХІ.09.” Дзіва, але і назаўтра я быў высока абдораны 

Рыгорам. На кнізе “Ксты” перачытваю сёння надпіс: “Роднаму нашаму, крывіцкаму 

Сяргею Панізьніку – зь нязьменнай падзякай за ўсё добрае, што ён чыніў і чыніць!  

Рыгор Барадулін. 21.ХІ.09”. 

2012. Вось як я сваім вершам “Дваццацігоддзю творчага звання” паспрабаваў 

адзначыць юбілейную дату прысваення Барадуліну званя Народнага паэта (1992). Да 

свайго “экспромта” эпіграфам паставіў радкі Рыгора: “Я – з барадой лясны вярблюд 

// Народным стаў паэтам”. Абяцаю майму настаўніку дапрацаваць тую 

гумарыстычную цвялінку, у якой ёсць такія словы:  

“О, я не сам сябе вяду:                                                                                                               

трымаюся за бараду, -                                                                                                                           

з Народным у народ іду.                                                                                                         

Зычэнні, показкі  - на вечы:                                                                                                                   

у снуйцы мовы чалавечай.                                                                                                       

Народны пэўніць:   

       - Мова - Страж! 

                     Не вымрам, мымры: час не ваш!” 

Падарунак ад Рыгора, адпраўлены ім 25 сакавіка, быў для мяне нечаканы. На самым 

пачатку ліста ён напісаў: “Vivat! Акразычэнне Сяргею Панізьніку на 10 траўня 2012 

г.” Калі я абабег вачмі зверху ўніз 13 вершаваных  радкоў, то вычытаў: “З 

ПАЎНАГОДДЗЕМ”. Заканчваўся аркуш паперы такімі словамі: “Родны Сяргею! 

Загаддзя напісалася нешта. Рука мая ўжо слаба служыць. Калі яшчэ і сьмела 

зрабіць для яе – толькі як успамін адаслаць. Жыві! Твары! Люблю цябе, ганаруся 

табой! Рыгор. 25.03.2012”. Асеннімі месяцамі гэтае акразычэнне было надрукавана 

ў маім зборніку “Нас – многа!  Гадоў увершаваныя радкі” ( Мінск. “Тэхналогія”. 

2012). Там жа ўлёгся і мой верш “На добры ўкос” з прысвячэннем: “Майму 

настаўніку Рыгору Барадуліну”. 

2013. Даўным-даўно заахвоціў мяне Рыгор пільней вычуваць маўленне землякоў. 

Цешылі прыгаданыя ім прыбабунькі, пацешкі, досціпы. Дзівіўся, калі знаходзіў 

адпаведнікі на маім прыдзвінскім мацерыку. Вось ад Рыгора: “Яглі – пацалаваліся і 

спаць ляглі”. Ад майго бацькі: “Яглы – няеўшы спаць ляглі”. Ад чэхаў дазнаўся: яглы 

– гэта проса. Слабы, скажам, наедак. Калі на Вушаччыне кажуць: “Не круці духамі”, 

то ў нас – “Не круці мітулямі”. А гэта страшней: ад лічынак стужачных глістоў 

хварэлі авечкі, козы. І яшчэ адзін цуд параўнання. Рыгор запісаў такі кленіч: “Соль 

табе ў вочы, малання ў зубы. Траскуча палена табе ў калена”. А мне пад дыхалку – 

жартам, канешне,  лявонпальская Марыля Кезік яшчэ ў 1968 г.  пальнула: “Хрэн табе 
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ў вочы, галавешка ў зубы, перац у нос, клубок нітак паміж лытак, галень паміж 

калень, пад хвост памяло – каб аж дух заняло!” 

Чый зямляк “…і мёрзлай сучцы ўцісне”, я не разбіраўся, а вось песню, вельмі 

падобную да  песні бабулі Акуліны (“А дайце мне, дайце сем чарак гарэлкі…”) я 

запісаў  у Лявонпалі ад Вольгі Грэцкай. Пад Новы Год Сяржук Доўгушаў, збіральнік 

і выканаўца фальклорных рарытэтаў, захацеў разам са мной наведаць сям’ю 

Барадуліных. Валя прызначыла нам дзень сустрэчы. З дужа дарагімі падарункамі мы 

пакідалі кватэру на вуліцы Мележа. Дома ўчытаўся ў радкі на кнізе “Вушацкі 

словазбор Рыгора Барадуліна”: “Роднаму Сяргею Панізьніку – дзякуй за ўсё! Рыгор 

Барадулін. 19.12.3013”. Праз тры дні, выявіўшы новыя паралелі ў лексічных 

знаходках, я пачаў пісаць верш: 

На цабэрак, на гладыш 

        ты, Рыгорка, не глядзіш. 

        Вочы квеліш абыяк 

        на раўгені поўны гляк. 

        Жэгіны не абжаргаеш, 

        але суднік славы маеш. 

        Пажаданкі: не галець, 

        перад споведдзю… 

Верш доўга не мог закончыць, памятаючы даўнейшыя Рыгоравы прысуды: 

“Зняць!”.  І вось… 2014. 

Перад споведдзю гавець, 

        перад светам выранджацца… 

        Доіш доднік? Будзь дарадцам 

        прывіваць жывічны здор 

        у прыдзвінскі словазбор. 

“Так не так, а ператакаваць не будзем”. Гэта чарговая парада Рыгора. На Дзень 

нараджэння я пазваніў Рыгору, павіншаваў, перадаў прывітанні ад масквічоў Івана 

Бурсава і Ніны Сяргееўны Дзябольскай, актыўнай перакладчыцы яго твораў на 

французскую мову. І дасюль пракручваюцца ў галаве згукі яго развітальных слоў: 

“Звані часцей!” А ёсць што сказаць шчодраму сябру і сёння. Ніна Дзябольская, 

пераклаўшы амаль усе “Ахвярынкі”  Барадуліна, дзесяткі вершаў з кнігі “Ксты”, 

адгукаецца на просьбы аб новых перакладах і дасылае іх з Масквы ў Мінск. Не для 

гаркаты, а на задуму, на светлае развітанне хочацца вось цяпер паклікаць  

чатырохрадкоўе нашай з Рыгорам даўняй сяброўкі – Майі  Львовіч з Харкава. 12 

красавіка ў адказ на маё журботнае паведамленне яна напісала: 
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Праўда таму, праўда, 

   Што зноўку гаворыць сэрца: 

   Паэт адыходзіць,  

   А паэзія  --  застаецца. 

 С.П.,   Снежань 2014                         

Мы гудзелі ў Гудзевічах 

“Чаму ж мне не пець, чаму ж не гудзець…,”- чулася мне гэтая песня і ў Гудзевічах. 

Гудба – музыка. Гудасамі называлі нашых продкаў. Гуд Нядзведскі – пажылы 

полацкі плытагон, гадаваў малога Жаныня, будучага Яніса Райніса. А ў траўні 1984 

г. у Гудзевічах было многа гасцей з Мінска, з Гродна. Тут у сярэдняй школе яшчэ ў 

1965 г. настаўнік беларускай мовы і літаратуры Белакоз Алесь Мікалаевіч заснаваў 

літаратурна-краязнаўчы музей. Ён месціўся ў адным пакоі. І калі ў 1981 г. пабудавалі 

новую двухпавярховую школу, то Алесь Мікалаевіч пастараўся, каб пад музей, які 

ўзбагаціўся  новымі артэфактамі, аддалі будынак старой школы. І вось мы прыехалі  

адсвяткаваць дзень узнаўлення музея. І калідор, і чатыры цудоўна аздобленыя залы 

запоўнены аўтэнтычнымі экспанатамі. Ніводнай копіі! Вы калі-небудзь бачылі 

беларускамоўны глобус планеты Зямля? Такі – толькі ў Гудзевічах. І сам музей у 

Гудзевічах - нібыта  глобус Беларусі. 

 

Алесь Мікалаевіч Белакоз 

А ў двары нас падвялі да этнаграфічнага помніка – сялянскай хаты 18-га стагоддзя. 

Пільна ўглядаўся я ў гаспадарчае начынне, пазнаючы прылады з бацькоўскага 

хутара паўночна-заходняй Беларусі.  Захаваць скарбы народнага  яшчэ, скажам так,  

дапатопнага побыту – высілак незвычайны  (вы да каменнага мыцельніка 

дакраналіся?). Дзівілі нас і гудзьбістыя песні дзяўчат у самаробных народных 
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строях, і вытканыя паводле старажытных узораў палоскі, з якіх рыхтавалі 

асучасненыя падарункі – гальштукі. 

Многія госці на тым свяце музейнага адраджэння не былі звыклымі наведнікамі. Бо 

сярод многіх тагачасных пісьменнікаў, мастакоў, людзей іншых творчых прафесій 

аб’явілася грамада ахвярадаўцаў-дабрадзеяў. І з аповедаў А. М. Белакоза, і з 

пазнейшага досведу вядома, што спрыялі станаўленню музея ў Гудзевічах С. 

Александровіч, Я. Брыль, В. Вітка, Л. Геніюш, У. Караткевіч, А. Мальдзіс, І. Мележ, 

П. Панчанка, М. Прашковіч, А. Пяткевіч, Ф. Янкоўскі… Падарункі ў музей 

прыходзілі ад Зоські Верас з-пад Вільні, М. Забэйды-Суміцкага з Прагі, В. Целеша з 

Рыгі, ад многіх мастакоў з Мінска і з іншых мясцін  Беларусі. Ад Белакоза дазнаўся, 

каб выйшаў паштовы канверт з малюнкам той самай хаты 18-га ст. з надпісам: “Вёска 

Гудзевічы Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці. Музей этнаграфіі”, пастараліся 

мастак Алесь Ліпень і напорысты пісьменнік пры пасадзе Аляксей Карпюк. 

 

Заснавальнік літаратурна-краязнаўчага музея пры Гудзевіцкай сярэдняй школе 

настаўнік Белакоз Алесь Мікалаевіч сустракае гасцей. На здымку злева направа: 

Васіль Вітка, Алесь Белакоз, Лідзія Ялоўчык, Георгі Тарасевіч, Данута Бічэль, 

Станіслаў Шушкевіч, Уладзімір Скарынкін, Марыя і Аляксей Пяткевічы, Генадзь 

Пашкоў, Віктар Супрунчук, Аляксандр Ліпень, Яўген Петрашэвіч, Апанас Цыхун. 

Травень  1984 г. 

 

І сёння не стыне слава Гудзевіцкага дзяржаўнага (з 1990 г.) літаратурна-краязнаўчага 

музея. Яго называюць яшчэ і гістарычным. Тут захоўваецца, да прыкладу, грамата 

1539 г., і паводле першага дакументальнага ўспаміну сёлета можна адзначаць 475-
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годдзе Гудзевічаў. А я адзначаю незабыўнае 30-годдзе пабыўкі там пад апякунствам 

А. М. Белакоза. Гэта ён трыццаць гадоў стаяў атлантам пад калючай брамай сваёй 

святыні, дзе ў 11 залах было выстаўлена 12 тысяч экспанатаў. Дзве тысячы 

падарункавых кніг – у бібліятэцы музея. Ды і тэматыку стэндаў адразу не пералічыш: 

літаратурнае краязнаўства, этнаграфія, народная медыцына, жывапіс, графіка, 

скульптура… 

11 верасня павіншуем заслужанага настаўніка, заслужанага работніка культуры 

Алеся Мікалаевіча Белакоза з 86-годдзем. Нябёсы і досвед народнай медыцыны 

мацуюць яго шлях. А найперш настрой душы, выказаны ім такімі словамі: “Мой 

дэвіз праз усё жыццё адзін – усё для Беларусі!”. І яшчэ два незгасальныя 

праменьчыкі берагу я ў сваім доме: гэта два вытканыя ў Гудзевічах гальштукі. А вось 

і ліст ад Алеся Мікалаевіча на афіцыйным бланку музея ад 24 снежня 1984 г., дзе 

выказаны віншаванні з Новым годам і пажаданні “…плёну ў працы для роднай 

Беларусі”. А далей словы пра гальштук, які пачалі ткаць яшчэ да майго 40-годдзя, 

але няскончаную працу школьніцы Аліны давяла да ладу кіраўнік гуртка народнага 

ткацтва Белакоз Вера Ігнатаўна. Чытаю далей: “Гальштук ткалі Вам пад колер 

вераску. Хай гэты сціплы падарунак заўсёды прыпамінае Вам беларускую вёску, 

верасную сцяжынку  і родны парог”. 

Я не  толькі для сябе знайшоў скарб у перасылцы з Гудзевічаў. Паводле прыпіскі 

Алеся Мікалаевіча выканаў яго даручэнне: “Вельмі прашу перадаць лісты і 

гальштукі Пімену Панчанку і Вользе Іпатавай”… Пры нагодзе я асцярожна 

пераварачваю на кашулі гальштук, каб былі відаць дата нараджэння і маё вышытае 

прозвішча, і прамаўляю, што гэта мой нагрудны пашпарт з гудзевіцкай шэнгенскай 

візай… 

С.П., 2014 

 

Два Уздымачы 

Не, мы не дарэмна бавілі час. Напаўняліся заўзятай гаворкай аж да додня. Першым 

тралейбусам з Лагойскага тракту я адпраўляўся на свой Паўднёвы Захад. І ўвесь 

выходны дзень быў напоўнены ўражаннямі ад чарговай сустрэчы з Алесем 

Пятровічам Траяноўскім. Бо столькі многа дазнаўся ад “звяздоўскага” загадчыка 

аддзела літаратуры і мастацтва! І пра кашубаў, і пра верхнелужыцкую, пра 

ніжнелужыцкую нявымерлыя мовы, і пра затуманеныя ў невядомасці імёны 

украінскіх творцаў… 

Гэта праз 40 гадоў з тае пары можна пералічваць заслугі і дасягненні былога 

партызана, франтавіка, які не нарываўся на спачуванні з прычыны цяжкога ранення 
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на фронце. Не быў маркотным пустэльнікам, бо ўмеў знаходзіць суразмоўцаў, 

узбагачаць іх багатым вопытам творчага жыцця паэта, перакладчыка, даследчыка 

гісторыі, вандроўніка. Сёлета 22 верасня (2015, рэд.) спаўняецца 90 гадоў з дня 

нараджэння Алеся Пятровіча Траяноўскага і 10 гадоў з таго часу, як няма між нас 

Уздымача (Уздымач – назва хутара на Случчыне, дзе нарадзіўся Алесь Пятровіч). Ці 

стараемся мы пры жыцці добра знаёмага чалавека парадаваць яго сваёй павагай, 

прызнальнасцю? Мо і не заўсёды. Прыпазніўся і я. У 2006 годзе, ужо пасля смерці 

Траяноўскага, выйшла яго кніга “Дні – як лукі”. Укладальнік Уладзімір Ягоўдзік 

змясціў там не толькі перакладзеныя Алесем Пятровічам вершы украінскага паэта 

Марка Баяслава, але і абразкі, успаміны свайго старэйшага сябра ў раздзеле “Мой 

Уздымач”. Я адзначаў, што ўкладальнік паклапаціўся, каб “шчыры, сардэчны 

наробак Алеся Пятровіча вярэдзіў нашы душы, напінаў, як цеціву лука, нашы думы і 

доўжыў памяць пра чалавека-творцу”. 

Так, Траяноўскі быў сур”ёзным даследчыкам гісторыі і вясёлым вандроўнікам. Ці не 

ў 1974 годзе ён Алеся Жука і мяне ўзрушыў прапановай наведаць яго сябра ў Вільні 

– мастака Пётру Сергіевіча. Алесь Пятровіч адкрыў тады для мяне не толькі сталіцу 

Вялікага Княства нашых продкаў. На машыне мы наведалі Медніцкі замак, саму 

Вільню, Свіраны, Трокі. Але галоўныя падзеі прайшлі на Антокалі – амаль 

насупраць палаца Сапегаў. Помніцца  двухпавярховы асабняк са львамі на вуліцы 

Антакальнё, 30. Сустрэлі нас Пётра Аляксандравіч і яго жонка Станіслава. На трох 

вялізных стэлажах убачылі работы былога вучня Фердынанда Рушчыца. Сергіевіч 

быў духоўным Уздымачом, актыўным дзеячам беларускага адраджэння ў даваеннай 

Вільні. А ў 1960 г. атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтваў Літоўскай ССР. 

Алесь Пятровіч – нібы давераная асоба мастака  - не толькі паказваў карціны Алесю 

Жуку і мне, але і расказваў пра тых асобаў, якія натхнялі Сергіевіча. Дазволю сабе 

маленькі пералік карцін: “Арышт Паўлюка Багрыма”, “Кастусь Каліноўскі сярод 

паўстанцаў 1863 года”, “Скарына ў друкарні”… А сам Пётра Аляксандравіч нагадваў 

назвы сваіх лірычных пейзажаў, паказваў партрэты землякоў з Браслаўшчыны, бо 

вельмі ж яго цікавіла самабытнасць народнай культуры. Ён узнавіў абліччы сваіх 

сяброў – Р. Шырмы, М. Машары, М. Забэйды-Суміцкага, Я. Драздовіча… Не забыў 

ён і  Францішка Багушэвіча. 

Пазнавальны “Партрэт жонкі”, бо вось яна, з намі, сімпатычная пані Станіслава. 

Уражвала работа “Партрэт Максіма Танка”. Сам Яўген Іванавіч (Танк\Скурко) 

высока цаніў творчасць віленскага майстра: “Пётра Сергіевіч – своеасаблівы, з ярка 

выражаным  нацыянальным  характарам  мастак…” А спадчына гэтага мастака - 

600 палотнаў! У каго яшчэ такі магутны творчы наробак? 

Да вайны мая Мёршчына ўваходзіла ў Браслаўскі павет Віленскага ваяводства. Таму 

мне, як своеасабліваму земляку, падарыў дзядзька Пётра некалькі копій сваіх работ. 
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А на развітанне я сфатаграфаў гасцей і гаспадароў ля таго самага льва, які, як стала 

вядома пазней, 40 гадоў пільнаваў для Сергіевіча дом № 30 на Антокалі. А Пятра 

Аляксандравіча, народжанага ў вёсцы Стаўрова між браслаўскіх азёраў 10 ліпеня 

1900 года, не стала 1 лістапада 1984 года. І апошні яго прытулак – вайсковыя могілкі 

на тым жа самым Антокалі-Антакальнісе. Пасля смерці пані Станіславы ніхто не 

прыняў апеку над жытлом і спадчынай Сергіевіча. Іскрынкі з-пад яго пэндзля  

маркоцяцца ў Польшчы, Літве… У Мінску – у Нацыянальным мастацкім музеі, у 

Літаратурным музеі Янкі Купалы… 

Але хочацца вярнуцца да агністага начавання ў лесе па дарозе з Мінска ў Вільнюс,  

калі Алесь Пятровіч Траяноўскі ля пасівелага вуголля “разбудзіў нашы спячыя 

душы” і “зацвярдзелыя сэрцы узрушыў”  клічам на зборы (нібыта той Райніс у вершы 

беларускі-латгалкі Веры Вайцюлевіч). І мне да сёння не верыцца, што мы вярнуліся 

з Меднікаў, Антокаля, Трокаў, з радзіннай мясціны Францішка Багушэвіча… І што 

нас не чакае той свойскі леў гаспадароў Станіславы і Пётры…  

 

 Пётра Сергіевіч у сваёй майстроўні 
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        Алесь Жук, Пётра Сергіевіч, Алесь Траяноўскі, пані Станіслава.                        

Красавік 1974 г. 

            С.П., 2015                                                            

 

"Я гэты горад знаю з даўніх дзён..." 

Гэтым радком Максім Танк пачынаў свой верш "Вільнюс", напісаны ў 1945 годзе. А 

ўсяго сем вершаваных твораў Яўгена Іванавіча я змясціў ў зборніку гістарычнай 

літаратуры "Бацькаўшчына", выдадзеным у 2001 годзе у "Юнацтве". Задума кнігі - 

спрыяць усталяванню новых культурных сувязяў між літоўскай і беларускай 

дзяржавамі, між літаратарамі Мінска і Вільнюса. Своеасаблівая анталогія пра 

"беларускую Вільню"  паспрыяла мне ва ўкладанні  анталогіі "Тысяча гадоў добраму 

суседству" (Беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае сужыццё),  выдадзенай 

у "Кнігазборы" ў 2009 годзе дзякуючы Пасольству Літоўскай Рэспублікі ў 

Рэспубліцы Беларусь і Грамадскай арганізацыі "Міжнародная асацыяцыя 

беларусістаў". Там Максім Танк прадстаўлены дзевяцю вершамі і ўрыўкамі з яго 

"Дзённікаў". Вільня родненька "гучала" і  ва ўкладзеных мною кнігах пра Скарыну, 

Каліноўскага, Багдановіча, Купалу, у тэлесцэнарыях пра Цётку, Янку Купалу, 

Зоську Верас... І вось толькі адзін эпізод пра тое, як збіраў я свой "літоўскі" архіў. 

У 1974 годзе Алесь Траяноўскі (працаваў у рэдакцыі газеты "Звязда" з 1962 па 1982 

год!) прапанаваў здзейсніць падарожжа да свайго даўняга сябра Пётры Сергіевіча. 

Заправіў я свае зялёныя "Жыгулі", падсеў да нас Алесь Жук, і мы па старым 

віленскім тракце рушылі ў дарогу. Пераначавалі ля вогнішча ў лесе, і ў першай 

палове дня пад’ехалі ў Вільнюсе да дома Пётры Сергіевіча на вуліцы Антокальскай, 
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30. Вось і майстроўня мастака. Як глянуць вокам - усюды скульптуры, карціны, 

паліцы з кнігамі і папкамі... Углядаемся ў аблічча Кастуся Каліноўскага, пераводзім 

позірк на палатно з "нарачанскім" Максімам Танкам. Быў у Пётры Сергіевіча яшчэ 

адзін партрэт Яўгена Іванавіча, а калі створаны той, што перад намі?  Былі работы 

Пётры Сергіевіча на "танкаўскую" тэматыку і ў 1941-м, і ў 1957-м гадах. За духмянай 

гарбатай  далікатнай гаспадыні пані Станіславы вядзем гутарку з прыязным, 

абаяльным дзядзькам Пётрам. Яўген Іванавіч - Максім Танк -  яго даўні дружбак, яго 

сутворца, пабрацім, саюзнік... Напісаны ім верш "Перад партрэтамі Пятра 

Сергіевіча" пачынаецца  радкамі: "Партрэты Сергіевіча-// Мае сябры жывыя..." 

Хочацца  сёння запытаць: а хто тыя сябры Яўгена Іванавіча - Рыгор Шырма, Язэп 

Горыд, Янка Шутовіч, Міхась Забэйда-Суміцкі, Язэп Драздовіч,  Антон Луцкевіч, 

Станіслаў Глякоўскі? А мо  і Янка Купала, і Францішак Скарына, і Кастусь 

Каліноўскі з пантэону Пётры Сергіевіча? Але давайце сёння дачытаем згаданы верш 

пра партрэты  разам і з Пётрам Сергіевічам, і з  Максімам Танкам: 

Сягоння,  калі круг 

        Сяброў маіх радзее, 

        Я ўдзячны, дружа мой, 

        Што іх ты ўвекавечыў, 

        Што з землякамі мне 

        Ты падарыў надзею 

        На новыя прыгоды 

         І сустрэчы.            

 

 

На здымку: чэшскі перакладчык Уладзімір Міхна, Максім Танк, Таццяна 

Кабржыцкая, Вячаслаў Рагойша. Міжнародны семінар перакладчыкаў беларускай 

літаратуры. Ракаў. Дом творчасці “Іслач”. Верасень 1987 г. 
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Вось пра адну такую сустрэчу  у майстроўні Пётра Сергіевіча я і паспрабаў яшчэ раз 

нагадаць. Не радзець сябрам Максіма Танка! 

С.П., 2015 

                           

Дзе шляхі, там і песня 

Па восені 1981 года я з рэжысёрам Эдуардам Перагудам паехаў у Вільню да Зоські 

Верас, каб падрыхтаваць кінанарыс “Сустрэчы і ростані”. Трэба было пастарацца, 

каб гучна адзначыць 90-годдзе з дня нараджжэння Максіма Багдановіча. А чуць 

пазней мне, супрацоўніку рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм, было 

даручана запрасіць у студыю мінскіх гасцей для юбілейнай перадачы. Згадзіліся на 

нялёгкую працу пад зыркімі асвятляльнікамі толькі-толькі прызначаны на пасаду 

дырэктара Літаратурнага музея Максіма Багдановіча Міхась Пазнякоў, знаны 

архівіст Віталь Скалабан і, скажам так, юны сябар нашага Саюза пісьменнікаў (з 

1979 г.), бібліёграф з амаль паўвекавым стажам Ніна Барысаўна Ватацы. Кожны з іх 

перад мікрафонам і камерай шчодра падзяліўся ведамі пра класіка літаратуры з такім 

незвычайным лёсам, паказаў тэлегледачу цікавыя матэрыялы. 

У Ніны Барысаўны яшчэ ў 1961 годзе быў выдадзены бібліяграфічны даведнік 

“Максім Багдановіч”. Разам з Алегам Лойкам яна падрыхтавала альбом-выставу пра 

Максіма Адамавіча. Меў чытацкі попыт зборнік успамінаў і біяграфічных 

матэрыялаў пра незвычайнага творцу пад назовам “Шлях паэта” (1975). Парадавала 

Н.С. Ватацы даследнікаў творчасці нашага класіка і ў 1977 -м, і ў 1981-м, калі да 90-

годдзя з дня нараджэння выдатнага Творцы выйшла   “Песня Максіма”. 

 

Ніна Барысаўна Ватацы ў студыі тэлебачання на запісу перадачы, прымеркаванай 

да 90-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча. Снежань 1981. 
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На экране – невядомыя тэксты, адбіткі аўтографаў, выяўленыя фотаздымкі, выданні 

даўніх часоў, пажаўцелыя архіўныя старонкі… Вядоўцу трэба было прадставіць 

гледачам удзельнікаў той адмысловай тэлеперадачы. Што я і зрабіў. Але сёння мы ў 

арыгінальнай “студыі”,  якая мае назву “Абліччы сустрэчаў”, і я , распавядаючы   пра 

сустрэчу 33-хгадовай даўнасці, прыводжу абноўлены аповяд пра шляхетнейшую, 

абаяльную жанчыну таго часу. 

Ніна Барысаўна Ватацы нарадзілася ў траўні 1908 года ў горадзе Вэндэн 

Ліфляндскай губерні. Толькі ў 1926 годзе сям’я служачых змагла вярнуцца на 

радзіму. Наша гераіня спачатку працавала  мастаком у музеі, а з 1927-га па 1930 год 

вучылася ва ўніверсітэце. Працавала ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР да 1936 года, 

аж пакуль яе мужа Саўчанку Аляксандра Іванавіча не арыштавалі. Аспіранта, які 

працаваў над дысертацыяй пра творчасць Змітрака Бядулі, засудзілі карныя органы  

і выслалі ў Комі АССР за “контррэвалюцыйную трацкісцкую дзейнасць і 

антысавецкую агітацыю”. Жонцы нацдэма, “ворага народа” не было месца ў сталіцы 

рэспублікі. Працавала шараговай бібліятэкаркай у Архангельску, у Кіраве. Бываюць 

жа такія супадзенні. Мужа Ніны Барысаўны ў жніўні 1941 года мабілізавалі ў войска. 

Ён загінуў на фронце напачатку 1942 года.  Мо таму Ніне Барысаўне ў тым жа 42-м 

можна ўжо было працаваць загадчыцай бібліятэкі ва Ульянаўску? Толькі ў 1945 

годзе яна вяртаецца на радзіму і да 1990 года працуе  бібліёграфам-кнігазнаўцам той 

бібліятэкі, якая сёння называецца Нацыянальнай. 

Заслужаны дзеяч культуры Н. Б. Ватацы правяла ў натхненні доўгія гады жыцця 

(14.5.1908 – 3.8.1997). І я некалькі гадоў складаў верш, прысвечаны Ніне Барысаўне. 

Так, верш-прысвячэнне пішацца толькі пры свячэнні імя той асобы, якая цябе 

ўскалыхнула словам, абліччам, выпраменьваннем асаблівай душэўнай энергіі. На 

чыставіку 2008 года паяўляліся новыя праўкі ў 2013 годзе. Успаміны пра Ватацы не 

давалі супакою. Старонкі перапісваліся некалькі разоў, аж пакуль не асмеліўся 

прапанаваць чытачу  апрытомнены верш. 

А да былога ліфляндскага Вэндэна—Цэсіса я ад Юрмалы, куды пераехалі з 

Мёршчыны бацькі, так і не трапіў. Паспрабую. І не пабаюся там паразмаўляць.  Бо 

мая сястра Ніна, дачка Сцяпана, навучыла,  як папрасіць у латыша прабачэнне, каб 

яму давесці, што es  runaju  baltkrieviski! Гэтак жа, мяркую, даводзіла і тая Ніна, дачка 

Барыса ў Вэндэне: - Я размаўляю па-беларуску! 

 

       Старонкі жыцця 

1. 

О, свэйкі,  Ватацы! 

А Вэндэн стаў Цэсісам, 
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Ніна Барысаўна. 

Зніклі абрысы, на- 

вошта нам з імі вітацца? 

І пошта – пустая праца. 

2. 

Над Вамі кругі-супоні: 

Архангельска, Кірава ночы… 

3. 

Ля Вашага сэрцайка-поўні 

ачынаўся Максім Багдановіч. 

4. 

Лёс роднае кнігі – чытацца; 

Ваш – гаротна вяртацца, 

каб вокладкі вокам лагодзіць… 

5. 

І той “Шлях паэта”, 

пракладзены Вамі - дазнацца!, 

і “Песня Максіма”, што Вамі прапета,- 

вострымі пратуберанцамі 

да нашай душы даходзяць. 

6. 

О, Вашым старонкам - гартацца, 

Ніна Барысаўна, сёння  і 

7. 

ў Дзве тысячы (Вам дагадацца) 

надыходным годзе! 

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

Свэйкі! -Прывітанне па-латышску. 

С.П., 2014                  

Запамятаем  ростані дарог… 

На самым пачатку чэрвеня 1966 года я, курсант факультэта журналістыкі львоўскай 

вучэльні, быў адпраўлены ў Мінск на стажыроўку ў рэдакцыю акружной газеты. І 

вось новыя сустрэчы з Рыгорам Барадуліным, які спрыяў выданню майго першага 

зборніка вершаў “Кастры Купалля”, з Станіславам Шушкевічам – загадчыкам 

аддзела пісем газеты “Літаратура і мастацтва”. Яму траплялі на першы агляд мае 

львоўскія допісы пра украінска-беларускія сувязі. Алесю Есакову – вучонаму 

сакратару Літаратурнага музея Янкі Купалы - перадаў знойдзеныя ў львоўскіх 

архівах сведчанні на купалаўскую тэматыку. А вось здымак 1918 года драматургаў 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

439 
 

Уладзіслава Галубка і Францішка Аляхновіча, сучаснікаў і амаль аднагодкаў 

Купалы, Алесь Аляксандравіч папрасіў прыхаваць да лепшых часоў. 

У адным з вершаў для зборніка “Кастры Купалля”  мне пільнавалася  “…самога сябе 

адкрыць Веку, Радзіме, Праўдзе”.  Але ж для гэтага львоўскаму курсанту трэба было 

пазнаць свой родны Мацярык. І пашчасціла мне адкрыць  у першую чаргу Вязынку. 

Чытаю надпіс на мемарыяльнай дошцы, выкананы яшчэ ў чэрвені 1946 года: “25 

чэрвеня 1882 года ў гэтай хаце нарадзіўся Янка Купала”. Пазней у біяграфіі нашага 

класіка, паэта Народнага ад пачатку, паявіцца ў дужках і такая лічба – 7 ліпеня. 

Зразумела, што – паводле новага стылю. 

А ў тым “маім” чэрвені 1966 года на вялікай радзіме Яна, сына Дамініка Луцэвіча, 

было людна. Узрадавала новая сустрэча з былым нацдэмаўскім шахцёрам і 

лесарубам, а пасля вяртання з ссылак у 1956 годзе – паэтам, аўтарам успамінаў, кніг 

для дзяцей Станіславам Пятровічам Шушкевічам. Ён пазнаёміў мяне з сваім сябрам 

– украінскім паэтам Пятром Ігнатавічам Гарэцкім, які перакладаў на сваю родную 

мову  многія творы Купалы, Коласа, Глебкі, Прыходзькі, Танка… 

 

Станіслаў Шушкевіч на парозе музея. 
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Наўкруг “прыземленага” кіліма сярод гасцей справа па кругу сядзяць                           

С. П. Шушкевіч, Я.Ю. Раманоўская, П.І. Гарэцкі, Ж.К. Дапкюнас, А.А. Есакоў. 

Вязынка, чэрвень 1966 г. 

Гудзела вясёлае Купалле. На полудзень запрасілі мяне на “прыземленую” пачостку. 

Адзначыць дзень нараджэння Янкі Купалы прыбылі ў Вязынку яго пляменніца   

Ядзвіга Юльянаўна Раманоўская разам з дачкой – унучатай пляменніцай Купалы  

Жаннай Казімераўнай. Сёння варта зазначыць, што Ж.К.Дапкюнас (у дзявоцтве 

Каспяровіч) з 1963 года па 2005 год прайшла ў Купалаўскім музеі ўсе прыступкі ад 

навуковага супрацоўніка да дырэктара гэтай установы. А ў 1966 годзе дырэктарам 

музея быў Янка Шарахоўскі. 

Не адшукаў я тады ў Вязынцы чароўную папараць-кветку. А яна магла б падказаць, 

што роўна праз 30 гадоў ад вязынкаўскай сустрэчы дырэктар музея Ж.К. Дапкюнас 

запросіць мяне на пасаду вучонага сакратара. Служба Янку Купалу ў яго музеі 

радавала. І не адзін яшчэ раз будуць палымнець у маім лёсе творчыя водбліскі 

кастроў Купалля. А з таго першага зборніка па сёння вытыркаецца вязанка 

вязынкаўскіх слоў: “Запамятаем ростані дарог / і зоркі, што ў званы начныя 

дзінькаюць, / расяны, пераніцены гарох / і срэбраны стручасты маладзік”. 

С.П., 2014 
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На Маладзечанскім гасцінцы 

Уся чароўная патаема купальскага свята 1977 года стаіць перад вачыма і сёння.  

Генадзь Каханоўскі  запрасіў некалькі чалавек з Мінска наведаць яго сядзібу. І вось 

недалёка ад панадворка ўрачыста прадаўжаем традыцыю продкаў. Падзею з высокай 

пашанотай змог падрыхтаваць толькі такі фалькларыст, краязнавец, як Генадзь 

Аляксандравіч.  

Пад раніцу я папрасіў дазволу адлучыцца на сваім “жыгулёнку”, каб агледзець–

выслухаць прастору вакол Маладзечна. Зямля не спала. Блізкія і далёкія суседзі 

Каханоўскага пры воблісках вогнішчаў зачароўвалі не толькі сябе, а, здавалася, усю 

Айчыну,  святаянскімі выгукамі. Той Генадзеў падарунак цепліцца ў сэрцы. Дагадзіў 

ён мне, аўтару зборнічка “Кастры Купалля”, наноў далучыўшы да асвечанай Памяці 

старажытнага народа. 

А пазнаёмілі мяне з Генадзем Каханоўскім у Доме дружбы на вуліцы Захарава, дзе 

праходзіў пленум Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі 

краінамі. Трапіў я туды напрыканцы 1974 года па запрашэнні старшыні прэзідыума 

Арсена  Ваніцкага. Сустрэўся з Рыгорам Шырмам, Леанідам Прокшам… Дзіўна, але 

з Домам дружбы па сённяшні дзень у мяне доўжацца творчыя стасункі: спрыяю чым 

магу наладжванню культурных сувязяў з Прагай, Рыгай… 

Не затухае ўва мне прыязны позірк новага знаёмага Генадзя. Па-бацьку я яго не 

называў, хаця і быў маладзейшым на шэсць гадоў. Сын Аляксандра не надзімаўся да 

напышлівасці, адказваў лагодай на лагоду, з якой я прытуляўся да асобы адметнай, 

настраёвацэласнай.  Затоеная энергія яго вылівалася ў ахвярны  ўчынак, у 

спагадлівае слова. Чуць пазней я атрымаў ад Генадзя яго нядаўна выдадзеную кнігу 

“На запаветнай зямлі” з такім надпісам: “Глыбокапаважанаму Сяргею Панізніку з 

пажаданнем жыць не тужыць і больш пісаць і пісаць, каб мы ўсе багацейшымі 

сталі. Аўтар Г. Каханоўскі. 11 кастрычніка 1974 г.” 

Я багацеў на шчырую ўвагу маладзечанца і ў наступныя гады. У пісьме  з завулка 

Палярнага 1, ад 17.7.1979 года Генадзь пісаў: “Шаноўны браце! На нашай 

маладзечанскай зямлі зараз узводзіцца мемарыяльны знак у памяць знакамітых 

людзей, хто прайшоў, ці праехаў, служыў, ці вучыўся, дружыў, ці ажаніўся на маёй 

Маладзечаншчыне. Сярод гэтых людзей ёсць і “твой” герой – Ян Судрабкалн. Мне 

Ермаловіч перадаў, што ты яму гаварыў аб гэтым латышскім паэце…”  Я тады 

пачаў даследаваць матэрыялы пра латышска-беларускія літаратурныя сувязі. 

Згадваў і “рыжаніна” – перакладчыка Уладзіміра Пігулеўскага. Генадзь турбаваўся, 

каб гэтае імя ўключылі ў пісьменіцкі даведнік: “Таленавітымі людзьмі нельга 
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раскідацца, хоць мы і не такія бедныя. Але сціпласць і ашчаднасць – толькі гонар 

нам”. 

Генадзь падбадзёрыў мяне на далейшыя даследаванні, напісаўшы: “Памажы божа!” 

Апошнім жа радком пісьма сагрэў мой купальскі успамін: “А каля нашага вогнішча 

і гэты год было цесна”. У жніўні 1979 года адбылося ўрачыстае адкрыццё ля вёскі 

Мясата ўнікальнага помніка шаноўным падарожнікам па Віленскім шляху. Пра тую 

падзею ў артыкуле “Мінск, Маладзечна, Вільня…” Генадзь Каханоўскі згадваў так: 

“Слова пра тых, чыё жыццё і творчасць судакраналіся з маладзечанскім краем, з 

нашым добрасардэчным беларускім народам, гаварылі М. Лужанін, І. Чыгрынаў,  В. 

Рагойша, С. Яновіч і іншыя”. 

Пазней я дазнаўся, што на прыдарожным валуне былі выпісаны радкі Янкі Купалы, 

пазначаны імёны іншаземных творцаў. Мне, як гадаванцу Львова, захацелася 

прысвяціць верш Тарасу Шаўчэнку – 15-гадоваму казачку пана Энгельгарда, які 

магчыма па гэтай дарозе прабіраўся ў Вільню ў 1829 годзе. Доўга “даспяваў” на 

паперы верш “Віленскі тракт”, пакуль я не асмеліўся паслаць яго няўрымсліваму 

заснавальніку фантастычнага Помніка Дарозе. І вось атрымліваю адказ:”  “Дарагі 

Сяргей! Верш мне спадабаўся, але ён прысвечаны толькі аднаму чалавеку з тых, хто 

адзначаны на мемарыяльным ”сямейным” помніку дзеячам літаратуры і мастацтва. 

Імёны там такія высечаны: С. Будны, М. Агінскі, Д. Давыдаў, М. Гогаль, Т. 

Шаўчэнка, В. Дунін-Марцінкевіч, У. Сыракомля, Ф. Багушэвіч, С. Манюшка, Цётка, 

Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч, Б. Тарашкевіч, М. Гарэцкі, В. Таўлай, П. Цвірка, 

К. Паўстоўскі, Ян Судрабкалн…  Плануецца ўжо на новых камянях даць імёны  Р. 

Шырмы, М. Лынькова, А. Куляшова, П. Броўкі, П. Глебкі, А. Твардоўскага… Вось 

толькі “Віленскі т р а к т” не гучыць па-тутэйшаму. Нашы людзі здаўна называюць  

такую дарогу гасцінцам. Н. Гілевіч нават спрабаваў назваць – бальшак, што таксама 

зусім для нас нязвычна. Гасцінец – гасціннасць!” Зрэшты, бач колькі імёнаў! Можа 

варта стварыць цэлы зборнік паэзіі “Дарога”, ці “Гасцінец”. Ужо шаўчэнкаўскі верш 

ёсць. Трэба прадоўжыць. Калі не пакрыўдзішся, то я хацеў бы мець у сябе экзэмпляр 

твайго верша. Усё  ж я маю непасрэднае дачыненне да стварэння гэтага помніка. 

Доўга выношваў ідэю, пакуль вылілася гэта ў рэальнасць. З пашанотай Генадзь 

Каханоўскі. 1.Х.1983 г.” 

Я ўлічыў заўвагі Генадзя. У газеце “Літаратура і мастацтва” (23.3.1984) гэты верш 

быў надрукаваны пад назвай “Віленскі гасцінец”. Чуць пазней у Кіеве, Львове адзін 

за другім з’явіліся ажно тры пераклады гэтага твора на украінскую мову. У 

лістападзе 1984 года я атрымаў ад маладзечанскага аўтара важкія падарункі – кнігі 

“Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў ХУІ—ХІХ стст.” , і “Адчыніся, 

таямніца часу”. Адзін з кранальных дарчых надпісаў  быў такі: “Дарагому сябру 

Сяргею Панізніку, з якім амаль  агульна так шмат перажыта і перадумана”. 
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Толькі таямніцы часу і могуць распавесці пра тыя падзеі, калі ад службовых 

непрыемнасцяў ратавалі нашага “пісара земскага” аўтарытэт і пасады Максіма 

Танка, Янкі Брыля… І Генадзь Каханоўскі  зноў аказаўся на сваім пратаптаным 

шляху, спрычыніўся да заснавання, а фактычна да адраджэння Беларускага 

краязнаўчага таварыства, абараніў першую ў Беларусі доктарскую дысертацыю, 

прысвечаную крыніцазнаўству, матэрыяльнай і духоўнай культуры… 

Акрамя названых кніг з аўтографамі, ёсць у сяброўскім куфры мноства 

фотаздымкаў. Вось кадр паказвае, як у студзені 1982 года мы былі на свяце паэзіі і 

песні “Спадчына” у Заслаўскім  гісторыка-культурным запаведніку. Не без дапамогі 

Генадзя было падрыхтавана там народнае свята Каляды. Моладзь адзначала і 90-

годдзе ад нараджэння М. Багдановіча. Здымак з датай 30 верасня 1982 года. Тады 

Каханоўскі , навуковы супрацоўнік Акадэміі навук, выконваў афіцыйную місію: на 

90-годдзе Зоські Верас перадаў гаспадыні Лясной хаты пад Вільняй прывітальны 

адрас ад Саюза пісьменнікаў. 

Здымкі з блізкага ад Маладзечна Багдановічаўскага прыстанку. Травень 1983 года. 

Свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”. У кадры – шчыры аднадумца М. Ермаловіча, 

Г. Каханоўскага Вячаслаў Антонавіч Ляшковіч з Маладзечанскага райкама. 

“Злоўлены” імгненні, калі Генадзь  падпісвае кнігу ці не Лявону Луцкевічу з Вільні.  

Генадзь Каханоўскі з віленскім госцем Лявонам Луцкевічам.                                  

Ракуцёўшчына. 21.05.1983 
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У Вільні мы былі 16 лістапада 1990 года на святкаванні 500-годдзя народзінаў Ф. 

Скарыны. Ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі асвяціў тады мемарыяльную дошку ў гонар 

Першадукара. У кадры сябры Генадзя – Міхась Ткачоў, Уладзімір Конан, Лявон  

Луцкевіч… А вось ён гутарыць з Маргарытай Пяровай, дальняй родзічкай 

Луцкевічаў. 

У маі 1991 года Генадзь адправіў мне паштоўку і невялічкую цыдулку. Акрамя 

адказу на маю просьбу дапамагчы звязацца з Л. Краскоўскай у Браціславе,  было 

дапісана: “Даруй, браце, што так позна. Перагрузкі: 5 гадзін дарогі на работу і з 

работы ўсё ж адбіваюцца на 55-гадовым чалавеку. Яшчэ ж і праца ў Менску і дома 

(нарыхтоўка паліва і г.д.). Некаторыя баяцца пенсіі, а я чакаю, як збавення ад 

перагрузак. Усё ж і тры перанесеныя аперацыі таксама  што-небудзь ды значаць..” 

А чаканае “збавенне” было трагічным. 10 студзеня 1994 года,  набраўшы толькі 58 

гадоў жыцця (нарадзіўся 8.1.1936), Генадзь Аляксандравіч Каханоўскі адышоў у 

Вечнасць. Ці ўспамінаем мы гісторыка, археолага, фалькларыста, літаратуразнаўцу, 

краязнаўцу, музейніка? 12 студзеня 2006 года да 70-годдзя з дня нараджэння Г. 

Каханоўскага ў Літаратурным музеі Янкі Купалы прайшла вечарына “Адчыніся, 

таямніца часу”. Шчырае слова пра Творцу сказалі А. Мальдзіс, А. Ліс, В. Рагойша, 

Г. Далідовіч, Г. Запартыка, сын Генадзя – Аляксандр… Сярод іншых 

мерапрыемстваў, якія помняцца, хачу нагадаць навукова-краязнаўчую канферэнцыю 

“Каханоўскі і яго час”, якая прайшла 12 сакавіка 2009 года ў Маладзечанскай 

бібліятэцы імя М. Багдановіча. Сваю прамову там я назваў “На сцежцы да ісціны”. 

Прачытаў і верш “Будзіцель з Дамашоў”, дзе ёсць такія словы шкадавання:                                                                                                                                                

“Не стае нам Каханоўскага кахання,                                                                                                               

ускалыхвання купальскага світання”. 

Але чаму б і не паверыць, што паявіцца адноўлены помнік на Маладзечанскм 

(Віленскім) гасцінцы, дзе будзе ўсталяваны новы валун з прозвішчам радзімазнаўцы 

і зоркахода: “Генадзь Каханоўскі”? І ці не пастарацца нам яшчэ да 80-годдзя Генадзя 

Аляксандравіча падумаць аб выданні задуманага ім зборніка “Гасцінец” – у падзяку 

за душэўную гасціннасць маладзечанскага Летапісца?                                                                                    

С.П.,  2014 
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Нектар душы Ніны Мацяш 

Далучыўшыся да сяброў Ніны Мацяш, я трапіў разам з імі ў гасцініцу “Мінск”. У 

адным з нумароў уладкавалася госця з Берасцейшчыны, і мы ўвесь вечар вялі  

цікавыя размовы. Раптам зазваніў тэлефон, Ніна падняла слухаўку і нібыта 

прабачылася перад намі: “Гэта з дому турбуюцца…” І палілася гаворка на матчынай 

мове. Ніна ніколечкі не засаромілася перад намі, бо з мамаю і трэба размаўляць на 

яе святой мове з вёскі Нівы Бярозаўскага раёна. Я быў уражаны? Напэўна, так. Але 

Нініна дзівоснае гучанне ў гаворцы зімовага вечара напрыканцы тых 60-х гадоў я 

прыбярог як павучанне на ўсё жыццё. 

У мяне была старэйшая сястра Ніна. А калі з Нінай Мацяш склаліся шчырыя 

сяброўскія стасункі, і яе стаў называць сваёй сястрою (малодшай ці не на паўтара 

года). Пільна сачыў за яе творчасцю, такой прытульнай, чуллівай. У 1970 годзе у 

Ніны выйшаў зборнік пад назвай “Агонь”. А калі атрымаў ад аўтаркі кніжачку 

“Ралля суровая”, не ўтрымаўся і надрукаваў у газеце “Голас Радзімы” (21.01.1977) 

свае ўражанні аб шырыні яе міжкантынентальных зацікаўленняў пад назвай “Толькі 

блізкіх збліжае ростань”. Тут побач дотыкаў з еўрапейскімі творцамі – дакрананне 

лірычнае да мамы. Уразілі шчымлівыя словы Ніны: “Колькі песень ты, мамачка,  // 

некалі ведала, - мора!” І тут я не быў у даўгу перад Нінай: ад сваёй мамы запісаў на 

магнітафон некалькі народных твораў – на матчынай мове!  

А ў тым жа 1977 годзе атрымаў ад Ніны такі водгук: “Прыемна ўзрушана 

неспадзяванкай – тваёй рэцэнзіяй. Спадабалася, і не таму толькі, безумоўна, што 

станоўча ацэньваеш зборнік. Падкупляе глыбокая эрудыцыя, стрыманасць тону і, 

што заўжды вельмі важна для мяне, тактоўнасць. Цярпець не магу спекулятыўнага 

захлёбу”. 

Для мяне кодэксам гонару, апостальскай меркаю сціпласці, духоўнай падтрымкі 

сталіся ахвярынкі Ніны Мацяш – пісьмы, паштоўкі, дарчыя надпісы, дарагі 

эпісталярны скарб з Белаазёрска. Яна адгукалася на кожнае віншаванне-зычэнне, 

старалася адказаць на самыя незвычайныя просьбы. Працуючы ў выдавецтве 

“Юнацтва”, я рыхтаваў да друку розныя тэматычныя зборнікі. У адказ на маё 

запытанне пра яе радзінныя мясціны 22 жніўня 1979 года Ніна напісала: “…Ну а 

вёска Нівы на Бярозаўшчыне – мая калыска. Паблізу – Белае возера, дзе стараюся 

бываць часцей, бо мне хораша там… Па сутнасці, усё – і Нівы, і возера Белае, і 

Белаазёрск – адно гняздо і ёсць, і я ў ім – тая птушка, якая не ведае выраю”. 

Ніна ўмела падзякаваць, далікатна  пахваліць і тым самым перадаць павучанні ў 

складаных варунках жыцця. У часопісе “Полымя” (№ 8, 1983)  надрукавалі маю 

рэцэнзію “Сэрца звычайнай канфігурацыі” на кнігу лірыкі Ніны Мацяш “Поўны 
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келіх”. 23 верасня атрымаў з Белаазёрска ліст: “Дзякуй, даражэнькі, за глыбокае 

разуменне майго слова, майго радка – дакладней, таго, ш т о  за словам, за радком… 

Ты надзіва тонка адчуваеш мае вершы, вельмі дакладна акрэсліваеш гэтае 

разуменне, і я шчыра, усёй душой удзячна табе за твае думкі, выказаныя  ў г о л а с. 

Так і трэба рэцэнзаваць зборнікі, паэзію. Істотай адчуваючы!” 

У 1985 годзе быў выдадзены ўкладзены мной зборнік “Воляй азорыцца  свет”. Ад 

Ніны Мацяш трапіў туды толькі адзін верш. Яна апраўдвалася перада мною за такую 

сціпласць: “Сам ведаеш, няма ў мяне гучнай публіцыстыкі, свет інтымны і свет 

агульначалавечы сплаўлены для мяне ў адно…” (3.10.1985). Уразілі мяне і такое 

выказванне Ніны: “Выбраць нейкі адзін верш сапраўды страшэнна цяжка. І яшчэ 

ты памятуй, дружа: калі пішаш крывёю, то кожны верш – як тэстамант” 

(20.02.1985).  

З Нінай Мацяш мы часта перагукваліся і вершамі. Хто перагартае зборнік Ніны “Я 

вас люблю…”, той прызнае, што гэтыя радкі – пра нас: 

…І любасць белаю лілеяй 

       Усходзіць з хваль саракавых… 

Суцяшалі, абнадзейвалі іскрынкі слоў, перасылаемые з Белаазёрска: “Зычэнні – 

самыя найлепшыя – як брату дарагому” (20 лютага 1986 г.); “Хай сагрэе цябе вестка, 

што і на гэты раз я думкаю побач з табою, маім братам. Жыві доўга і горача!” (10 

траўня 1987 г.); “Мне дарагое ўсё тваё – і згадкі, і вершы. Дзякую Лёсу, што ты – мая 

радня” (18 красавіка 1995 г.); “Няхай Хрыстова нараджэнне ўмацуе ўсіх нас у 

чыстасці, роднасці, любасці, годнасці!” (16 снежня 2003 г.). 

У 2008 годзе я атрымаў ад Ніны ўкладзены ёю альманах “Жырандоля” з дарчым 

надпісам. На асобнай паштоўцы было пазначана: “Сярожачка! Вось і выйшла нашая 

“Жырандоля”. Выданнем я задаволеная, бо аўтары шчаслівыя. Будзь! Жыві доўга, 

рухава, крылата! 7 траўня 2008 г.”  Гэта была апошняя вестка ад Ніны  Мацяш – 

паэтэсы, драматурга, сцэнарыста, перакладчыка…  Яе называлі каралевай паэзіі. А я 

назаву яе вясёлкай над мацерыкамі, узгадаўшы з усёй творчай спадчыны толькі 15 

кніг перакладаў з французскай, нямецкай, польскай, украінскай моваў. Таму Ніна 

была “раднёй па духу” усім запрошаным (разам з ёй) на Міжнародны семіінар 

перакладчыкаў беларускай літаратуры, які праходзіў з 16 па 26 верасня 1987 г. у доме 

творчасці “Іслач” пад Ракавам. На адным з паседжанняў перакладчыкаў у мяне 

атрымаўся самы дарагі фотаздымак усмешліва-стрыманай Ніны Мацяш.  
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Ніна Мацяш у доме творчасці “Іслач”. Верасень 1987. 

Не так даўно на свяце “Бабіна лета ў Белаазёрску разам з Нінай Мацяш” я атрымаў 

паштоўку-запрашэнне: “Створым кнігу пра Ніну Мацяш разам”. Вось і я далучаю 

свой верш у Мацяшоўскую анталогію.  

 

Пчолка  

 

                                      Душа нектар свой, быццам пчолка, 

                                              усё шукае ў полі руху. 

                                                                     Ніна Мацяш  

Вясёлкай Ніначка была. 

Жыла і ў Ніны 

жар-птушка; пчолка з ёй піла 

нектар з каліны. 

Трыпутнік радасці – лячыў 

усе сустрэчы… 

І як яе праз далячынь 

крануць за плечы? 

Бог будзе за яе старацца, 

каб кожны верш быў за пасла. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

448 
 

Сцяжынка помыслаў і працы 

між нас быллём не парасла. 

С.П., 2015 

         

                                                            

Пад  гербам  Скарыны 

“Скарына Працу падарыў  у жніўні – Спасу…”  Гэта я так згадваў у вершы пражскую 

падзею 6 жніўня 1517 года, калі была выдрукавана першая скарынінская кніга 

“Песни царя Давыда еже словуть Псалтыр». Вось такое супадзенне з народным 

Спасам – святам Праабражэння Гасподняга. Гэтую кнігу Францішак, Скарынін сын 

з Полацка, які выступіў у ролі настаўніка народа, лічыў пачаткам усякай добрай 

навукі. Яго Псалтыр называюць нават першым букваром, падручнікам для 

навучання грамаце. А галоўнае асветніцка-адукацыйнае прызначэнне мелі яго 23 

кнігі Старога Запавету, якія пабачылі свет у Залатой Празе на працягу 1517—1519 

гадоў. 

Францішка Скарыну называюць усходне-славянскім першадрукаром, філосафам-

гуманістам, пісьменнікам, перакладчыкам і выдаўцом на беларускай рэдакцыі 

царкоўна-славянскай мовы кнігаў Бібліі. А яшчэ грамадскім і гістарычным дзеячам, 

а яшчэ  прадпрымальнікам і навукоўцам-лекарам. Не забудзем і пра нададзеныя яму 

ганаровыя званні доктара вольных мастацтваў, доктара медыцыны. І чыё яшчэ 

прозвішча пазначана ў еўрапейскіх дакументах такім азначэннем: эгрэгіум – 

выдатны, знакаміты? 

У Львове падчас вучобы на вайсковага журналіста я быў запрошаны ў дом Аніссі 

Мацвееўны – удавы Іларыёна Свянціцкага, які сабраў для Львоўскага 

Нацыянальнага музея каля сотні беларускіх старадрукаў з 20-ці нашых даўніх 

друкарняў. У тым шчаслівым 1967 годзе мне было дазволена агледзіць і 

сфатаграфаваць каштоўнейшыя рарытэты. Адзін пераздымак з таго скарбу і па-сёння 

ўражвае. Гэта вокладка выдання “Премудрости Божией книга”. Дата яе 

“нараджэння” – 19.01.1518.  Зачытаную кнігу нехта аднаўляў, перамалёўваў яе 

графічнае аблічча для далейшага  служэння. І хай сцвярджаюць, што скарынінскія 

выданні палілі як на захадзе, так і на ўсходзе, што іх недалюблівалі і праваслаўныя,  

і каталіцкія служкі, - у мяне стаіць у вачах зачытаная паспалітым людам кніга вечнай 

прамудрасці. 

Не буду згадваць факты сусветнай вядомасці нашага генія. А вось прысутнасць 

Скарыны ў чыкагскім доме мяне ўзрушыла. Актывісты беларускай дыяспары ў ЗША 
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Вера і Вітаўт Рамукі набылі карціну “Францішак Скарына” у нью-ёрскага мастака 

Пятра Мірановіча. Сфатаграфаваў гэтую работу, калі, будучы ўдзельнікам 19-й 

Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі і Канады, гасцяваў ў прыязных Рамукоў 

(верасень 1999 ). На жаль, наведаць самога Пятра Мірановіча, народжанага наўпроць 

Друі, але на латгальскім беразе Дзвіны-Даўгавы, не давялося па прычыне хваробы 

мастака. Але яго творы ёсць і ў Мінску: пры нагодзе доктар Адам Мальдзіс пра гэта 

распавядзе. 

А выдавец Алесь Карлюкевіч ужо спавясціў у друку пра тое, як  рыхтуеца да выдання 

незвычайная кніга перакладаў на мовы свету паэтычнага выслоўя Ф. Скарыны з яго 

прадмовы да кнігі “Юдзіф” (9.02.1519), якое ў арыгінале пачынаецца словамі 

“…Понеже от прирождения…» Гэта гімн любові да роднай зямлі, і нездарма Ф. 

Скарыну называюць майстрам паэтычнага слова і нават тэарэтыкам патрыятызму. 

Гэты ўзнёслы паэтычны роздум  заканчваецца словамі: “…тако ж и люди, и где 

зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають”. 

Знаходзіў пераклады гэтага гімна ў букварах Анатоля Клышкі, у зборніку львавяніна 

Рамана Лубкіўскага… Але ўразілася ў арыгінальным тэксце скарыстанае Ф. 

Скарынам чэшскае слова “ласка”. У перакладзе на беларускую мову ласка – любоў. 

І калі мяне міласцівы Бог з гэтаю мовай у свет пусціў, то я адважыўся свой верш на 

тэму ласкі—любові назваць “ Малітвай Скарыны”: 

Во гэтаксама, як дзічына: 

на дальні выбегла лужок, 

а прызнае сваё лаўжо; 

як птушачка: з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае, 

а ведае сваё гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў касяку 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 сэрцы акрыліў, - 

любоў вялікую мілуюць. 

Мне пашчасціла спрычыніцца да выдання кніг пра Ф. Скарыну. У 1990 г. быў 

укладальнікам (разам з В. Дышыневіч) “Падарожнай кніжкі Скарыны”.  У серыі 
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“Школьная бібліятэка” у 1994 г. выйшла ўкладзенае мною такое выданне: “Слаўны 

сын Беларусі: Кніга пра Скарыну”. 

Захаваліся ў мяне на фотаздымках абліччы ўдзельнікаў ХІУ Скарынаўскага свята 

кнігі (Полацк, 1987), Скарынінскага свята кнігі (Віцебск, 1988), Свята 

нацыянальнага пісьменства і друку (Полацк, 2003). Каля  помніка Скарыну, пад   

сімвалічным гербам мы агучвалі словы павагі да подзвіга асветніка з Полацка. А 

надыходны 500-гадовы юбілей кнігадрукавання стане вышынным Святам 

нацыянальнага пісьменства і друку. І зноў паболее святла на нашай ніве!                                          

 

Мастак Аляксей Марачкім разам з сябрамі прымае ў сваёй майстэрні                             

Вацлава Жыдліцкага – госця са скарынаўскай Прагі. 1978 г. 

 

Алег Лойка на адкрыцці свята ў гонар 500-годдзя Францішка Скарыны.                   

Эстонія, Талін. 8 кастрычніка 1990 г. 
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Патаемы крывіцкіх рунаў 

У прадмове да ўкладзенай мною кнігі “Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі 

Латвіі” (2003) я пісаў: “Паспрабую адкрыць полаг вякоў, каб зарунела крывіцкімі 

рунамі мінуласці ўзрунелая рань ХХІ стагоддзя…” Кнігу склалі рунічныя сведчанні 

творцаў пра латышска-беларускае літаратурнае спарадненне, сваяцтва, сумоўнасць. 

Руна – гаворка, маўленне латыша. Рунас – яго песня. Руна – старажытная таямніца 

слоўнікавага запасу продкаў. Рунічныя надпісы знаходзілі ў Ноўгарадзе, Полацку, 

на Браслаўшчыне. Адкуль жа з’явіліся ў мяне руны крывіцкія? 

Балткрэвам называюць латышы мяне (baltkrievs—беларус). Продкі мае, крывічы, 

здаўна пасябравалі з суседзямі на Дзвіне-Даўгаве. Дзед латышскага пісьменніка 

Андрэя Упіта – наш плытагон Грышка. Дзед яшчэ аднаго  Грышкі – Рыгора 

Барадуліна – майстар па млынах Андрэй Галвіньш. Продак драматурга Андрэя 

Дзялендзіка – Яніс Простакс… Калі хапіла на салідную кнігу тэкстаў беларускіх 

пісьменнікаў Латвіі, то можна выдаць і кнігу твораў латышскіх пісьменнікаў 

Беларусі, якія нарадзіліся і жылі ў свой час на Віцебшчыне, Магілёўшчыне… 

                      “Я вольны сын неба! Сакол я свабодны!” 

Калісьці руны высякаліся на камені, метале, косці, дрэве, захаваліся і рукапісныя 

руны на пергаменце. Скарэжанай рунай выглядалі муры Люцынскага замка (Люцын 

– г. Лудзэ ў Латвіі). Уважліва “учытваўся” у старадаўнія выявы былой Віцебскай 

губерні Пятрок Масальскі, які нарадзіўся 1(14) ліпеня 1905 года ў мястэчку Пасінь 

Люцынскага павета. Вучыўся ў Себежы (ведаў на памяць паэму “Тарас на Парнасе”). 

Зацікаўленасць фальклорам пачалася пад час вучобы ў Люцынскай беларускай 

гімназіі, дзе ён выдаў  9 нумароў “Ластаўкі” – штомесячніка вучнёўскай творчасці і 

фальклорных запісаў. З 1923 г. пачаў друкаваць свае вершы пад псеўданімам Пятро 

Сакол, у 1929 г. у “вольнага сына неба” выйшаў  зборнік вершаў “На сьвітаньні”. 

Вялікая падзяка нашаму нястомнаму вучонаму Арсену Сяргеевічу Лісу, які адкрыў 

нам не толькі беларускага творцу з латгальскімі каранямі, але і цікавага 

перакладчыка дайнаў – латышскіх народных песень. У 1935 г. Пётр Аляксандравіч 

Масальскі паспрабаваў перакладаць дайны з выкарыстаннем рыфмы. Тэкстамі 

заахвоціўся А. Ліс і надрукаваў падборку такіх дайнаў у штогодніку “Далягляды” 

(1979). Былі выказаны заўвагі і парады для перастварэння дайнаў без агледзінаў на 

беларускі рыфмаваны фальклор. У 1987 г. зборнік  “Дайны” выйшаў у Мінску з 

тэкстамі песень поўнасцю адпаведнымі арыгіналу. Перакладчыкі не перакрадчыкі, 

як сказаў бы Рыгор Барадулін. 
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Ашчадна аднёсся П. Масальскі і да перакладу латышскіх народных казак. На вялікі 

жаль, не пабачыў ён “Дайнаў”, і ніводная з перакладзеных ім казак не была 

апублікавана ў Мінску пры жыцці творцы (памёр П. А  Масальскі 6 ліпеня 1985 г). 

Але я збярог частку архіва рыжаніна, тут дапамог і Адам Мальдзіс, і ў 2013 г. у 

выдавецтве “Мастацкая літаратура” у серыі “Казачны свет” выйшла ўкладзеная 

мною кніга “Добрыя лекі” (рэдактар Алена Масла, мастак Марыя Каратаева).   

Рэцэнзію на гэты зборнік пад назвай “Вылечыць душу” напісала Марыя Валковіч  

(“Літаратура і мастацтва”, №5, 31.01.2014 г.). 

Беларусы – трэцяя па велічыні дыяспара ў Латвіі. Планамі іх культурнай дзейнасці 

цікавяцца не толькі ў Рызе. Вячка Целеш, да прыкладу, праводзіць мастацкія 

выставы па ўсёй Латвіі. І душа Пятра Масальскага павінна быць радай, бо паводле 

“Добрых лекаў” распрацоўваецца культурніцкі праект “Народная казка – 

захавальніца кода чалавечнасці”. Аўтар беларускай радыёперадачы на рыжскай 

хвалі “Домская плошча”, рэдактар сайта таварыства “Сьвітанак” Таццяна Касуха 

паведаміла, што ў кастрычніку разам з мінскімі гасцямі правядуць у Рызе 

прэзентацыю кнігі П. Масальскага “Добрыя лекі”, а налета плануюць адзначыць яго 

110-гадовы юбілей. 

Пасля сігналаў ад А. Ліса я паспеў некалькі разоў сустрэцца не толькі з нязломным 

Саколам-Масальскім, але і пасябраваць з рыжскай сям’ёй Ірыны Сяргееўны 

Вількель – дачкой Вольгі Фёдараўны і Сяргея Пятровіча Сахаравых. 

“Вяслуй, плывец, будзь супакоен: 

                Убачыш родны бераг свой!” 

Такія паэтычныя пажаданні выказала Вольга Фёдараўна (у дзявоцтве Нікановіч)  

свайму мужу Сяргею Пятровічу ў цяжкі для іх 1942 год. Народжаная пад Чашнікамі, 

яна сустрэла мужа-палачаніна ў Юр’еве (Тарту), дзе і пажаніліся ў 1905 г.  Пазней 

жылі ў Віцебску, Пінску, Магілёве, зноў у Люцыне, у Дзвінску. У 1928 г. выдала 

п’есу “На Полацкім замчышчы”, а ў 1932 г. – п’есу “Птушка на волі”. Былі напісаны 

і пастаўлены другія яе п’есы, была і надзея выдаць зборнік вершаў “Водгукі сэрца”…  

Даты жыцця Вольгі Сахаравай-Нікановіч: 15(28) чэрвеня 1884 г. – 13 сакавіка 1943 

г. Вось мы зараз сімвалічна і адзначаем юбілейную дату – 130-годдзе з дня 

нараджэння паэтэсы, драматурга, фалькларыста, вернага сябра і паплечніцы Сяргея 

Сахарава.    Сам Сяргей Пятровіч Сахараў (17/29/.09.1880 – 22.04.1954) амаль 8 гадоў 

праслужыў дырэктарам Дзвінскай беларускай дзяржаўнай гімназіі. А самае галоўнае 

– ён усё  жыццё збіраў фальклорныя творы, якія перанёс у асноўную сваю кнігу – у 

зборнік “Народная творчасць латгальскіх і ілукстэнскіх беларусаў” (1940 г., вып.1). 

А годам раней у Вільні выйшла яго кніга “Князь Усяслаў – нацыянальны беларускі 

асілак”. 
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Мінула 60 гадоў, як не стала былога кіраўніка Беларускага аддзела пры Міністэрстве 

асветы Латвіі, педагога, фалькларыста, этнографа, царкоўнага гісторыка, публіцыста 

і выдаўца – “беларускага Нестара” Сяргея Пятровіча Сахарава. Не толькі мае 

артыкулы пра П. Масальскага, але і пра Вольгу Сахараву, Сяргея Сахарава можна 

знайсці ва ўжо згаданай кнізе “Крывіцкія руны”. 

Дзесяткі кадраў пра культурна-асветніцкае жыццё беларусаў у Латвіі былі перазняты 

ў архівах, бібліятэках, спецфондах Рыгі. А самыя “цёплыя” абліччы дружнай сямейкі 

Сахаравых я ўбачыў на здымках, падараваных мне незабыўнай Ірынай Сяргееўнай, 

дачкою рыжскіх беларусаў з іх непамерклай крывіцкай рупнасцю-руннасцю. 

 

Сустрэча ў Латвійскім таварыстве беларускай культуры “Сьвітанак”                 у 

гонар юбілеяў Сяргея Сахарава, Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча. 

Кастрычнік 2010. (З архіва “Сьвітанка”). 
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   Фотакартка з аўтографам С. Сахарава “Агульны сход Т-ства беларускіх 

вучыцялёў…”. Заўзятарамі аб”яднання былі А. Родзька, М. Дзямідаў, С.Сіцько, Г. 

Плыгаўка, Я. Шчорс, І. Дварчанін… Узгадаем, што на настаўнікаў вучыліся У. 

Жылка, П. Масальскі, М. Калінін, В. Вальтар, Э. Вайвадзіш, П. Мірановіч… У 

цэнтры здымка – Сяргей Сахараў і Канстанцін Езавітаў.                                                                 

З архіва  дачкі С. Сахарава Ірыны Сяргееўны Вількель. 

P. S. “Выбраныя творы” Вольгі і Сяргея Сахаравых былі выдадзены ў 2015 г. А 

“Выбраныя творы” Пятра Сакола (Масальскага) і Валянціны Казлоўскай – у 2016 г. 

(“Кнігазбор”). Аўтар прадмоваў Міхась Казлоўскі, укладальнікі Міхась Казлоўскі і 

Сяргей Панізьнік. 

С.П., 2014 

 

 

Поўня над Шчарай 

У сакавіку 1969 года я з магнітафонам “Рамантык” наведаў кватэру Рыгора 

Барадуліна на вуліцы, якая сёння называецца Раманаўская Слабада. Там гасцявалі 

мама Рыгора Акуліна Андрэеўна і навуковец з Акадэміі Навук Мікола Грынчык з 

жонкай Любоўю Аляксееўнай. Некалькі вушацкіх песень выгукнула з дапамогай 

сына цётка Куліна, якія аказаліся блізкімі па гучанні з песнямі з майго прыдзвінскага 

берага.  
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Ад цёткі Любы змясцілася на магнітафонную стужку ажно 40 народных песень. Самі 

Грынчыкі – з вёскі Быцень (Бытэнь – у вымаўленні цёткі Любы) Івацэвічскага раёна. 

Вось якое я меў тады сакавіцкае адкрыццё! Цётка Люба, 1923 года нараджэння, 

захавала духоўныя гучальныя скарбы былой Заходняй Беларусі, дзе народнымі 

песнямі сталі вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Сяргея Новіка-Пеюна… “Так, 

распавядала Цётка Люба, купалаўскі гімн “Не загаснуць зоркі ў небе” падымаў 

народ, пяшчотна гучала ў тыя часы песня на словы паэта з Нёмана “Ліпы старыя”, а 

без песень “Зорачкі”, “Над Шчарай” (“Слонімскі вальс”) Новіка-Пеюна не 

абыходзілася ніводная наша бяседа…” 

Я яшчэ паспеў у новым Тысячагоддзі перадаць Любові Аляксееўне Грынчык дыск з 

адлічбаванымі ў Акадэміі музыкі запісамі яе песень. А тыя зорачкі, якія загарэліся 

нада мною ў 1969 годзе, паказалі дарогу да аўтара – паэта Сяргея Міхайлавіча 

Новіка-Пеюна. Перажыўшы жорсткія выпрабаванні,  ён з 1960 года жыў у Мінску. І 

сам друкаваўся ў прэсе, і пра яго пісалі Аляксей Пяткевіч, Алег Лойка… Першая 

публікацыя “Іскра з вогнішча” Арсена Ліса была змешчана ў газеце “Літаратура і 

мастацтва” 22.02.1966. 

У другой палове 1970-х Малады Дзядок на адной з цікавых сустрэч перадаў мне 

фотакопію свайго малюнка з надпісам: “Царква ў сяле Блячын была пабудавана ў 

1621 г. на сродкі Адама і Анны Магільніцкіх”.  Малюнак тушшу  пазначаны  1926 

годам, калі Сяргей Міхайлавіч пасля вучобы ў Нясвіжы ў сваіх родных Лявонавічах 

ствараў гурток ТБШ, бібліятэку, тайную школу, за што і быў пакараны 

акупацыйнымі ўладамі.  Яго аповяды пра Нясвіж,  Лявонавічы, Блячын так зацікавілі 

мяне, што я сабраўся прайсціся яго жыццёвымі сцежкамі. Наведаў аднойчы і Клецкі 

раён. Але Блячына ўжо не існавала: не спадабаўся айконім з 16-га стагоддзя. У вёсцы 

Садовая і царквы з малюнка Сяргея Міхайлавіча не знайшлося. Мне расказалі з 

горыччу, што калі яшчэ кіпела барацьба з рэлігіяй, старшыні сельсавета прапанавалі 

або застацца на пасадзе, або знішчыць драўляную бажніцу.  Той наняў малойцаў 

фабрычна-заводскага навучання і тыя тросамі, ламамі разбурылі найстарэйшую ва 

ўсёй акрузе, а таму і найбагацейшую царкву. Жанчыны кідаліся пад ламы, каб 

ацалелі хоць некаторыя іконы. 
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Сяргей Новік-Пяюн у апратцы вязня ГУЛАГа. 

Мяне ў Садовай заводзілі ў хаты, і я там пад усхліпы гаспадынь бачыў вялізныя аж 

пад столь незвычайнай прыгажосці абразы. Параскіданымі, як мне паведамілі, былі 

і шматтомная бібліятэка, і даўнія царкоўныя архівы. Настаўніца Садоўскай школы 

прызналася, што тады пачала збіраць рарытэты для стварэння музея, але памяшкання 

не далі, і яна знайшла прытулак для будучых экспанатаў на гарышчы школы. Але 

пажарная інспекцыя загадала тэрмінова ачысціць гарышча. Прыехаў грузавік… І 

паболела попелу на радзіннай зямлі Незабытоўскіх, Карскіх, на заціхлых слядах 

Сяргея Новіка-Пеюна. 

Не маю як суцешыць сёння аўтара малюнка царквы ў Блячыне, каб паведаміць, што 

ў Садовай праз некалькі гадоў была ўсё ж узведзена каменная царква на месцы той 

самай, 1621 года нараджэння. 

Ішоў час, і я меў новыя аповеды і новыя даручэнні ад майго далікатнейшага знаёмца. 

У 1982 годзе Зоську Верас (Людвіку Антонаўну Сівіцкую-Войцік) прынялі ў Саюз 

пісьменнікаў. То да каго ж са сваімі новымі клопатамі звернецца былая рэдактарка 

часопіса “Заранка”? Канешне, да былога афармляльніка гэтага выдання. Вось што я 

дазнаўся з чарговага паслання Сяргея Міхайлавіча: “…Адначасова з Вашым лістом 

(фотаздымкамі) я атрымаў заказную бандэроль ад Людвікі Антонаўны. Між іншым 
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яна піша: “…Кладу ў капэрту грошы і вельмі прашу пераслаць у “Саюз 

пісьменнікаў”, у Фонд. Гадавую складку я заплаціла – мне “прыпомнілі” – але як! З 

бухгальтэрыі прыслалі гэтае “напамінаньне” – па-расейску і на мой адрас: Людвіка 

Антонаўна В е р а с. І гэта з Саюза Бел. Пісьменнікаў! Што там за бухгальтар 

сядзіць? Расеец, ці “тоже белорус. Я нават, абурыўшыся, хацела напісаць Н. 

Гілевічу, але дала спакой… Выбачайце, што раблю Вам столькі клопату, але не маю, 

да каго звярнуцца – усе стогнуць, што не маюць часу… А я спяшаюся з усімі 

справамі, бо  дрэнна чуюся. Вельмі пагоршылася хвароба страўніка. Лячуся зёлкамі 

– хіміі баюся – шкодзіць.” 

Ліст ад Новіка-Пеюна заканчваўся такімі радкамі: “Глыбокапаважаны Сяргей 

Сцяпанавіч! Людвіка Антонаўна не ведае, што я хворы і таму звяртаецца да мяне, 

як да старога супрацоўніка “Заранкі”. Я адзін застаўся, і я ніколі Ёй не адказваў у 

Яе просьбах. Можа Вы мяне выручыце і заплаціце грошы ў Літфонд.  Чакаю Вашага 

адказу. Усім сэрцам Ваш Сяргей Новік-Пяюн”. 

Адказ быў адасланы чалавеку, які “…з найлепшымі пажаданнямі і глыбокай 

пашанай на шчыры ўспамін …” прыслаў мне на дзень нараджэння ў 1984 годзе свой 

зборнік “Заўсёды з песняй”, хто ў кастрычніку 1989 года запрасіў наведаць яго 

кватэру разам з пашанотнымі  гасцямі – спеваком Данчыкам і яго мамай Юліяй 

Андрусішын, “песняром” Лявонам Барткевічам, мастаком Анатолем Наліваевым. У 

той год Данчык на кожным канцэрце ў Беларусі спяваў з натхненнем і “Зорачкі”, і 

“Над Шчарай” – на замілаванне і радасць Новіку-Пеюну.  

 
        Леанід Барткевіч, Анатоль Наліваеў, Юлія Андрусышын, Сяргей Панізьнік,  

Сяргей Міхайлавіч  каля Данчыка.  Архіўны здымак, 1989 г. 
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У 1984 годзе паэт быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў, калі і выйшаў ужо згаданы 

зборнік “Заўсёды з песняй” (паэма, вершы, песні, творы для дзяцей). А ў 1993 годзе 

я атрымаў ад Сяргея Міхайлавіча яго зборнік “Песні з-за кратаў” (вершы, песні, 

паэмы) – “…на шчыры ўспамін з глыбокай пашанай і ўдзячнасцю”. 

Праз год паэт адышоў на той мацярык, дзе і нарадзіўся, на могілкі ў Лявонавічах. 

Але не стаўся забытым  у прытульнным для яго Мінску.  Памятаю лістападаўскую 

вечарыну 2001 года ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры, 

прысвечаную 95-й гадавіне з дня нараджэння Новіка-Пеюна. Мы пазнаёміліся з 

цікавым архівам паэта, які захоўваецца ў музеі, угледзеліся ў дароўныя надпісы на 

кнігах яго сяброў, у экспанаты “ад паплечнікаў па Калыме”. А я ўспамінаю мой 

здымак, калі перад намі нечакана з”явіўся Сяргей Міхайлавіч у гулагаўскай апратцы. 

І жорсткая памяць – незнішчальная. На вечарыне 2001 года я пасля выступлення 

Васіля Жуковіча прачытаў верш-прысвячэнне “Хроснік Янкі Купалы”: 

Паэтаў планіда не кратае 

   рукамі лагоды. 

Яна чацвяртуе за кратамі 

   крукамі нягоды. 

На годы ссылае без споведзі 

   у зімную безлюдзь. 

У катаў паэты – для поедзі… 

   Ды – косткаю – песня! 

І “Зорачкі” з лагернай наледзі 

   прыходзяць на помач. 

Быў Янка Купала – у памяці. 

   І ў памяці – Поўнач. 

О “Сэрца, не плач!” З горкай чараю 

   і словам сыноўнім 

нам – воля! І поўня над Шчараю 

   вальсуе на Слонім. 

Пісьменнік Алесь Карлюкевіч у “Краязнаўчай газеце” (№ 9. Сакавік, 2013) выявіў 

сваю глубокую зацікаўленасць біяграфіяй і творчасцю паэта Сяргея Новіка-Пеюна, 

праўдзіва раскрыў многія старонкі яго жыццяпісу. На заканчэнне свайго артыкула, 

узгадаўшы архіў Сяргея Міхайлавіча, Алесь Мікалаевіч выказаў надзею: “Мажліва, 

прыйдзе час, і з яго дапамогай якое з выдавецтваў выпусціць у свет грунтоўны том 

спадчыны Маладога Дзядка (адзін з псеўданімаў заходнебеларускага паэта). Відаць, 

і эпісталярная спадчына зойме ў ім адпаведнае месца”. Хай  спраўдзяцца такія 

пажаданні, бо ў нас і ў самога Новіка-Пеюна наперадзе сімвалічная дата: спаўняецца 
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90 гадоў ад першай публікацыі паэта! У часопісе “Студэнцкая думка” (№ 4, 1925) 

быў надрукаваны  верш Новіка-Пеюна “Не бядуй”. Не будзем бедаваць і мы разам з 

поўняй над Шчараю, якая ўсё яшчэ вальсуе на Слонім. 

С.П.,  2015 

 

МАЛАДЫ ДЗЯДОК  -  ПРЫСУТНЫ ! 

Спаўняюцца 110 гадоў ад нараджэння і 22 гады памяці пра Сяргея Міхайлавіча 

Новіка-Пеюна (27.8.1906 – 26.8.1994) – паэта, празаіка, драматурга, мастака. Ён 

аўтар паэтычных зборнікаў: “Заўсёды з песняй” (1984), “Зорачкі ясныя” (1986), 

“Песні з-за кратаў” (1993). Стваральнік аўтарскіх песняў: “Зорачкі”, “Над Шчарай” 

(“Слонімскі вальс”)… Песня “Сэрца, не плач!” была напісана да кінафільма “Боль 

мой – Хатынь”. Музычны альбом “Дні лятуць. Песні з-за кратаў” быў выдадзены да 

100-годдзя з дня нараджэння С. Новіка-Пеюна. 

Пісаў на беларускай,  польскай, рускай мовах, на эсперанта. Цярпеў ад польскіх, 

нямецкіх акупацыйных уладаў; у 1945-м пасля арышту органамі НКВД быў 

асуджаны за “здраду радзіме” на 10 гадоў пазбаўлення волі. Пахаваны на цвінтары ў 

Лявонавічах. 

“Сэрца, ня плач!” 

        Да 10-годдзя памяці пра Сяргея Новіка-Пеюна, 

     хросьніка Янкі Купалы. 

Паэтаў планіда ня кратае 

     рукамі лагоды. 

Яна чацвяртуе за кратамі 

     крукамі нягоды. 

На годы ссылае ўнясповедзі 

     на зімную безьлюдзь. 

У катаў паэты – для поедзі… 

     Ды – косткаю – песьня! 

І “Зорачкі” з лагернай наледзі 

     прыходзяць на помач. 

… Быў Янка Купала – у памяці. 

     І ў памяці – Поўнач…. 

О “Сэрца, ня плач!” З горкай чараю 

     і словам сыноўнім - 
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вяртаньне! Зноў поўня над Шчараю 

     вальсуе на Слонім. 

2004 

Дні лятуць 

           Да 110-годдзя з дня нараджэння 

                Сяргея Новіка-Пеюна 

За “здраду радзіме” – дзесятка… 

Калымскае “эсперанта” 

даводзіла: творчасць – аглядка, 

у волі няма гаранта. 

З калдычаўскай ранай – Слонім… 

З Нясвіжа – у Мінск сцяжына. 

“Калі што якое – зловім…” - 

шыпела дзвярэй спружына. 

Дзядок Малады над Шчарай 

шукае царкву Прадцечы... 

…………………………………………. 

А зорачкі ясныя  - чары: 

там з песняй заўсёды свечна! 

С.П., 2016 

 

Ракуцёўскае лета 

Першае свята паэзіі і песні “Ракуцёўскае лета”, прысвечанае памяці Максіма 

Багдановіча, прайшло 21 траўня 1983 года. Падзея лета 1911 года, калі ў сядзібе 

шляхціца В. Лычкоўскага гасцяваў 20-гадовы паэт, не была забыта яго ўлюбёнцамі. 

Бо Ракуцёўшчына стала месцам для высокага натхнення творцы, які на два месяцы 

“зазямліўся” у родны мацярык. “Страніца лепшая ў штодзённіку жыцця”, - так 

ацэніць пазней М. Багдановіч сваю пабыўку ў шляхетным фальварку. 

Прыгадваю той час, калі “Фальварак Ракуцёўшчына” стаў філіялам Літаратурнага 

музея М. Багдановіча. Набыў статус культурнага помніка Беларусі. Каго толькі не 

сустракаў я ля Максімавай крыніцы, апынуўшыся на гэтым святым надзеле 

маладзечанскай зямлі. У верш, прысвечаны знакамітаму госцю з Нью-Ёрка Данчыку 

Андрусішыну, уклаў і  такія радкі: “Мая Беларусь!—прамаўляе спявак // ля 
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багдановічаўскай Ракуцёўшчыны”.  Бо ўслед за Багдановічам тутэйшы выток 

нацыянальнай аўры абуджаў кожнага наступнага наведніка. 

…Вось ідзе ў кашулі-вышыванцы Максім Лужанін, аглядае прысутных Барыс 

Сачанка, учытваецца ў надпіс на валуне Ніна Ватацы. Генадзь Каханоўскі прысеў на 

камені і ставіць дарчы надпіс на сваёй кнізе. Трапілі на фотастужку абліччы Янкі 

Саламевіча, госця з Вільні Лявона Луцкевіча. Каля іх убачыў і Вячаслава Ляшковіча, 

бо Маладзечанскі райвыканкам сваімі высілкамі падтрымліваў высокі розгалас 

Свята паэзіі і песні. І ўсё ж адзін здымак з вобліскамі незгасальнай бадзёрасці хачу 

прапанаваць чытачам. “Хлеб-соль ад Максіма Багдановіча” атрымалі на смакаванне 

ракуцёўскага лета дзве невыпадковыя асобы. Дастаўся ганаровы пачастунак 

маладому Народнаму паэту Рыгору Барадуліну, а таксама паэту, перакладчыку, а 

самае галоўнае – аўтару “свежага” рамана-даследаваня “Каханне і смерць, або Лёс 

Максіма Багдановіча” Яўгену Міклашэўскаму. 

 

Рыгор Барадулін і Яўген Міклашэўскі трымаюць                                                       

“хлеб-соль ад Максіма Багдановіча”. 25.06.1987. 

Хай па хлеб-соль, па духоўнае наталенне прыбываюць у Ракуцёўшчыну  новыя 

шчаслівыя наведнікі, бо тут “…нібы крыніца, поіць сілы // моц Багдановіча 

Максіма”. 

С.П., 2014 
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“Свет мяне паўторыць…” 

Пасля вучобы ў Львове – я ў сваёй Айчыне. З Рыгі ў Мінск прыехала  сястра Ніна, 

каб дапамагчы адзначыць 10 траўня 1968 года мой дзень нараджэння. Але самым 

галоўным памочнікам аказаўся Уладзімір Караткевіч. Ён не толькі прытуліў нас у 

сваёй кватэры, але і запрасіў гасцей – Міхася Стральцова, Алу Сакалоўскую, 

пражака Вацлава Жыдліцкага, варшавяніна Алеся Барскага, якія на той час 

знаходзіліся ў Мінску. А ўжо на здымку ў двары побач іх аказаліся Валянціна 

Коўтун, Жэня Янішчыц,  Мікола Прашковіч… Рыгор Барадулін адпусціў на 

“фотасесію” дачушку Ілонку, а сам разгаварыўся з маёй сястрой Нінай. Яго з 

Караткевічам яна гасцявала ў нашым юрмальскім бацькоўскім доме летам 1966 года. 

А я, усюдыісны, фатаграфаваў тады “выхад да мора” мінскіх сухапутцаў. 

10 траўня мы віншавалі Вацлава Жыдліцкага  з уздымам “Пражскай вясны”, 

радаваліся пераменам у яго дзяржаве. Сам ён, прафесар Карлава ўніверсітэта, на той 

час стаў актыўным даследчыкам беларускай літаратуры і перакладчыкам, у тым ліку 

і твораў Уладзіміра Караткевіча.  Пазней здарылася і так, што ў Празе выйшла кніга 

Караткевіча ў перакладзе ранейшай публікацыі арыгінала ў мінскім выдавецтве. 

Жыдліцкі ў адным з дарчых надпісаў патлумачыў  свой клопат: “…каб людзі ведалі, 

што аўтара цанілі за мяжой даўно да той заслужанай ацэнкі на яго радзіме”. 

На сённяшні дзень можна пералічыць перакладзеныя В. Жыдліцкім, “метэорам з 

Карлава ўніверсітэта”, як назваў яго Адам Мадзьдзіс, выданні Караткевіча: “Дзікае 

паляванне караля Стаха”, “Нельга забыць”, “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, 

“Чорны замак Альшанскі”. Першага ліпеня 1973 года па запрашэнні В. Жыдліцкага 

ў Прагу прыбыў Уладзімір з жонкай Валянцінай Браніславаўнай (і не толькі каб 

атрымаць ганарар за нядаўна выдадзеную ў перакладзе кнігу).  Жыдліцкі мяне 

папярэдзіў загадзя, і я з-пад Прагі, дзе служыў у дывізійнай газеце, прыбыў на вакзал 

з кошыкам трускалак. І зноў фотаздымкі, асабліва шчымлівыя тады, калі мы 

сустрэліся з спеваком, педагогам Міхасём Забэйдам-Суміцкім. Доўга блукалі па 

Празе, добра  знанай нашымі продкамі ажно з 14-га стагоддзя (згадаем Літоўскі 

калегіум пры Карлавым універсітэце). 

Перабываючы там на службе не па сваёй волі, я папрасіў прабачэнне ў чэхаў, а 

найперш у Жыдліцкага, за патушаную войскамі Варшаўскай дамовы “Пражскую 

вясну”. Але маё прабачэнне прагучала на 20 гадоў раней пакаяльных словаў М. 

Гарбачова… Гэта  толькі ў народнай прымаўцы: “Хто рана ўстае, таму і Бог дае” 

– добры зыход. 

Але яшчэ раз угледземся ў абліччы двух вясёлых дружбакоў – Вацлава і Уладзіміра. 

Жыдліцкі – прафесар Карлава ўніверсітэта. Пачынальнік чэшскай беларусістыкі. 
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Адзін з заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ганаровы доктар і 

прафесар БДУ.  

 

Міхась Забэйда-Суміцкі, Валянціна Браніславаўна Караткевіч,                                      

Уладзімір Караткевіч, Вацлаў Жыдліцкі. Прага.1.07.1973. 

“Народны…”  Такое азначэнне і пры жыцці Уладзіміра Караткевіча прымалася 

ўсур’ёз. Паэт, празаік, драматург, публіцыст, перакладчык, кінасцэнарыст. Гэта пра 

яго складаліся такія мае радкі: “Будзіцель змог нам перадаць // напор і моц для 

супраціву, -// каб – на краёчку – утрымаць // і вынесці з бяды Радзіму”. Пагартайце 

пры нагодзе зборнік “Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы”. Трэці, укладзены 

мною  раздзел, называецца так: “Свет мяне паўторыць…” У ім толькі вершаў-

прысвячэнняў нашаму класіку ці не ад шасцідзесяці творцаў. 

“Свет шчорды. Свет мяне паўторыць…”  Спадзяванне напісана з добрай надзеяй. І 

пасля 25 ліпеня 1984 года, дня адыходу Караткевіча ў Паднябессе, працягваў яго 

“паўтараць” у пражскіх перакладах верны сябрук Вацлаў Жыдліцкі. “Паўтараў” і не 

толькі ён, “паўтараюць” і не толькі ў Празе. “Расту ў цане я…” – так весела 

называлася нізка эпіграмаў на вершы Караткевіча ад Савося Авося (Рыгора 

Барадуліна) ва ўжо згаданым раздзеле “Свет мяне паўторыць…” 

С.П., 2014 
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В’етнамскія каласы Караткевіча (да 85-годдзя Уладзіміра Сямёнавіча)         

Дойлід. Майстра. Араты. Сейбіт. Глыбіннадумны…  Якімі толькі высокімі словамі-

азначэннямі не ўшаноўваюць незабыўнага рупліўца-працаўніка на ніве нашай 

літаратуры - каласістага Уладзіміра Караткевіча (25.11.1930-25.7.1984). Стараючыся 

вызначыць параметры таленту, называюць шэраг яго заняткаў: паэт, празаік, 

драматург, публіцыст, перакладчык, сцэнарыст… А яшчэ і – кампазітар. Гэта я магу 

сцвердзіць магнітафонымі запісамі голасу Караткевіча ў лістападзе 1968 года. На 

дыску “Галасы”, выдадзенным у 2009 годзе Глебам Лабадзенкам, вы можаце  пачуць 

вершы з цыклу “Таўрыда”, запомненую пад Оршай народную песню і створаны ім  

раманс, які быў прысвечаны каханай жанчыне. 

Для поўнай жа характарыстыкі Творцы запрашаю наведаць вуліцу Караткевіча ў 

Оршы, на выездзе ў бок Віцебска. На сцяне будынка Парытэтбанка вы ўбачыце 

барэльеф, прысвечаны  маладому аршанцу, і яго аўтограф. А на памятнай шыльдзе 

прачытаеце вось такія радкі: “Гэта вуліца носіць імя нашага земляка Уладзіміра 

Караткевіча, народнага пісьменніка Беларусі”. 

І пра яго ўзвышэнне на міжнародным п’едэстале напісана нямала даследаванняў, 

існуе багата памятак, як на сёння – рарытэтаў. Вось іскрынкі ад чэха Вацлава 

Жыдліцкага гараць аўтографам на перакладзенай ім і выдадзенай у Празе кнізе 

Уладзіміра Караткевіча пад назвай “Kralovska pomsta” з кароткім напамінкам, чаму 

ён ператлумачыў аповесць аўтара “Дзікае паляванне караля Стаха”: “…каб людзі 

ведалі, што аўтара цанілі за мяжой даўно да той заслужанай  ацэнкі на яго 

радзіме”. 

“Свет мяне паўторыць”, калісьці спадзяваўся  ў сваім вершы Уладзімір Сямёнавіч. 

Яго надзеі спраўдзіліся. Упляліся пад літаратурнае вязьмо многіх народаў каласы з-

пад сярпа Караткевіча. Вось што я спазнаў, дзякуючы “князю Уладзіміру” ажно праз 

10 тысяч кіламетраў ад Мінска. Вясной 1988 года адправілася ў В’етнам дэлегацыя 

ў складзе галоўнага рэдактара Дзяржкамвыда БССР Ігара Мікалаевіча Лапцёнка, 

дырэктара выдавецтва “Мастацкая літаратура” Валерыя Мікалаевіча Грышановіча і 

мяне, тагачаснага загадчыка рэдакцыі выдавецтва “Юнацтва”. У старажытным 

горадзе Гюэ на поўдні В’етнама заключалі дамову аб творчым супрацоўніцтве з 

тамтэйшым выдавецтвам “Тхуан Хоа”, знаёміліся з перакладзенымі на в’етнамскую 

мову кнігамі Васіля Быкава, Івана Шамякіна… А рэдактар выдавецтва паэт Ле Чонг 

Шам падарыў мне невялікую кніжачку на рысавай паперы з дужа цікавым 

пазначэннем яе аўтара: V-KO-ROT-KE-VICH. 

Кніжка У. Караткевіча “Былі ў мяне мядзведзі” была надрукавана ў 1985 годзе 

вялікім накладам. Пераклаў з рускай мовы зрабіў Нгуен Тхен Лонг. Разумею, чаму з 
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такой цікавасцю было прынята гэтае апавяданне беларускага аўтара. Караткевічаў 

“мядзьведзь Туп” тупаў па В’етнаме, тэкст забаўляў чытачоў таленавітым сюжэтам, 

дадаваў вольналюбімаму в”етнамскаму грамацею  натхнення. Хаця б вось такімі 

радкамі: “Так, былі ў мяне мядзьведзі. І менавіта таму мне ўсё цяжэй і цяжэй 

робіцца адбіраць у жывёл свабоду – адзінае, дзеля чаго існуе ўсё чыста жывое на 

зямлі”. 

Паэт Ле Чонг Шам пакінуў на кнізе Караткевіча свой аўтограф: “Товариш Сергей. 

Мой серце”. Думаю, што параўнанне “Маё сэрца” адносілася не так да мяне, як да 

Караткевіча. І пра гэта чуць пазней. Так, дарчы надпіс напісаны з памылкамі. Але 

рускай мовай Ле Чонг Шам валодаў свабодна. Пісаў вершы на сваёй роднай мове і 

на незабытай каланіяльнай – па-французску. Распавядаў нам, чаму горад Гюэ, цэнтр 

правінцыі Тхуа Тхіен, такі фантастычна прыгожы. І самому Караткевічу быў бы 

зразумелы гэты гістарычны сюжэт: кожная новая дынастыя на зямлі Ле Чонг Шама, 

умацаваўшыся ва ўладзе, знішчала ўсё тое, што было ўзведзена да яе. А вось 

апошняя дынастыя – не паспела. І мы бачылі горад Гюэ ў непарушнай старажытнай 

аздобе.  

Пры сустрэчах з прыязнымі да нас гараджанамі я атрымаў ад мастака Хай Банга 

малюнак – сяброўскі шарж, ад паэтэсы Хоанг Тхі Зуэн – паэтычны зборнік, а чуць 

пазней па пошце яна пераслала свой верш-прысвячэнне, якое пераклалі мне ў Мінску 

в’етнамскія студэнты. Некалькі разоў пагутарыў са мною ў Гюэ былы ленінградскі 

аспірант Нгуен Дзін Нго, які пры нараджэнні 21 чэрвеня 1983 года сваёй дачушкі даў 

ёй цікавае імя – Баць Нга. У перакладзе яно гучыць так: Белая Русь. Аспірант, будучы 

ў СССР, даведаўся пра падабенства гістарычных лёсаў двух народаў, былую 

падзеленасць іх тэрыторый… І сваю памяць пра гераічную Беларусь “увекавечыў” у 

імя дачушкі. Па вяртанні дадому ў нашай прэсе я многа пісаў пра звесткі ад Нгуен 

Дзін Нго, тэксты і здымкі перасылаў у В’етнам, за што Баць Нга назвала мяне сваім 

хросным бацькам. 

А ў 1989 годзе мінчане сустракалі гасцей з амаль што пародненага горада Гюэ. І ў 

першую чаргу было наведанне Усходніх могілак, дзе на помнік Караткевічу легла   

тая самая кніжачка пра “в’етнамскіх” мядзведзяў. Праз некаторы час Ле Чонг Шам 

паказаў мне свой верш, прысвечаны Караткевічу, пераказаў па-руску кожнае слова 

кожнага радка. У выніку атрымалася такое вось перастварэнне: 

КАЛЯ МАГІЛЫ 

                           Караткевічу - 

                           беларускаму народнаму паэту 

На гэтай нязрушнай зямлі 

Надгробак вось тут узвялі: 
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Два рысавыя каласочкі, 

Цюльпаны нібы каралі. 

І мне Вы паспелі зрабіць 

Такое, што змог палюбіць 

Крутыя аблокі над Мінскам, 

Журботную выраю ніць. 

З В’етнама паклікалі Вы 

І нас да сваёй муравы, 

Узносіцца з ветрам журботным 

Ваш дух да святой сінявы. 

Народнае – што? Для красы 

Два рысавыя каласы? 

Радкі – у паэта – зярняты. 

Набраклі яны… Ад расы. 

 

 

Барыс Сачанка з в’етнамскім паэтам Ле Чонг Шамам каля Дома дружбы.       

Мінск. 1989. 

Пшанічныя каласы на надгробку Уладзіміра Сямёнавіча нездарма ўявіліся 

в’етнамскаму паэту як рысавыя. Сімвалічнае спарадненне вобразаў. Не дзіва, што 

вось і  такімі каласамі Ле Чонг Шама паўтарае творчую спадчыну з-пад сярпа 

Караткевіча. А на развітанне з в’етнамскімі ўспамінамі не магу ўтрымацца, каб не 
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згадаць Белую Русь В’етнама (Белая Русь па-в’етнамску – Баць Нга). Вось які верш 

я ёй прысвяціў: 

 

Успомню казку: над планетай 

аэрафлотская смуга. 

Зноў уяўляецца Баць Нга 

і вечнае В’етнама лета. 

Пад ім – каромысла-дуга, 

азёры рысавых плантацый… 

Дзяўчына тут змагла азвацца 

маёй Радзімаю… 

Баць Нга! 

Праз дзесяць тысяч кіламетраў 

сціхала ростані туга… 

… Мне й сёння з Бацькаўшчыны нетраў 

гучыць імя: - Баць Нга! Баць Нга! 

Успамінаю, як пры чарговай сустрэчы любіў са мной здароўкацца Уладзімір. Ён 

запомніў з майго верша такія радкі: “Хамутоў не зналі коні продкаў // На гербах 

прыдзвінскае зямлі…” І кожны раз, убачыўшы мяне, замест прывітання амаль 

ускрыкваў: “Хамутоў не зналі коні продкаў!”  А цяпер ужо з караткевічаўскага 

В’етнама я воклічна прамаўляю ўслед Уладзіміру Сямёнавічу: 

Незабыўны КА-РАТ-КЕ-ВІЧ!                                                                                                                 

Баць Нга з намі!                                                                                                                                                           

І з намі ўся БЕ-ЛА-Ру-СЬ! 

С.П., 2015 
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СЫН ЛАТГАЛЬСКАЙ ЗЯМЛІ (да 110-годдзя з дня нараджэння  паэта, 

перакладчыка Пятра Сакола /Масальскага) 

                                     Тут беларусам памагаў трываць   

                                     Сам Райніс – наш дарадчык, абаронца. 

                                                Станіслаў Валодзька. г. Даўгаўпілс 

11 жніўня 1920 года Дзвінскі, Люцынскі, Рэжыцкі паветы Віцебскай губерні, дзе 

пражывала значная частка беларускага насельніцтва, былі перададзены Латвіі. І ўжо 

ў 1921 годзе, дзякуючы падтрымцы шчырага Яніса Райніса, пры Міністэрстве асветы 

Латвійскай дзяржавы быў створаны Беларускі аддзел для кіраўніцтва школьнымі 

справамі. Сталі працаваць Люцынская (у г. Лудза) і Дзвінская (у г. Даўгаўпілсе) 

дзяржаўныя беларускія гімназіі, па ўсёй латгальскай зямлі адкрылася каля 60 

пачатковых школак.  

1 снежня 1921 года  пачалі працу Беларускія дзяржаўныя настаўніцкія курсы. Сярод 

выпускнікоў гэтых курсаў былі Эдвард Вайвадзіш, Віктар Вальтар, Пятро 

Масальскі… Пра іх літаратурную дзейнасць можна прачытаць  ў кнізе “Крывіцкія 

руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі” (“Беларускі кнігазбор”, 2003). Я быў 

укладальнікам  і аўтарам прадмоў таго выдання, таму асмелюся згадаць, як мы ў 1997 

годзе прымалі 100-гадовага Эдварда Вайвадзіша з вёскі Вайвады ў Саюз 

пісьменнікаў. Сын латгальскай зямлі з Прыдруйскай воласці Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні займеў пазней ад Скарынаўскага цэнтра сціплы зборнічак пад 

назвай “Вершы, паэма, згадкі”. Блаславіў яго Адам Мальдзіс. А вось дзякуючы 

маладзечанскаму энтузіясту Міхасю Казлоўскаму ў 2009 годзе была выдадзена 

салідная кніга латгальскага беларуса Віктара Вальтара – “Выбраныя творы”. 

І былы настаўнік  Пятро Масальскі займеў сабе не абы які літаратурны наробак. Ён 

нарадзіўся 14 ліпеня 1905 года ў мястэчку Пасінь Люцынскага павета. Вучыўся ў 

Люцынскай беларускай гімназіі, дзе рыхтаваў штомесячнік вучнёўскай творчасці і 

фальклорных запісаў “Ластаўка”. Захапленне літаратурай пачалося са знаёмства з 

паэмай “Тарас на Парнасе”, якую ведаў напамяць. У 1929 годзе Пятро Сакол (такім 

псеўданімам падпісваў Масальскі свае публікацыі ў прэсе) атрымаў з рыжскага 

беларускага выдавецтва ад К. Езавітава зборнік вершаў “На сьвітаньні”. Пазней ён 

перакладаў творы рускіх, украінскіх паэтаў, паэзію Райніса, прозу Я. Порука, 

захапіўся латышскай народнай творчасцю. Яшчэ ў 1935 годзе падрыхтаваў зборнік 

перакладаў латышскіх дайнаў. Але невялікая падборка ўбачыла свет дзякуючы 

Арсену Лісу толькі ў 1979 годзе. Зборнік жа перакладаў пад назвай “Дайны” выйшаў 

у Мінску ў 1987 годзе. 
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   Вячка Целеш з Пятром Масальскім.  Рыга. 7.09.1978. 

Складзеная Пятром Аляксандравічам багатая картатэка беларуска-латышскага 

слоўніка прапала, на вялікі жаль, у часе вайны. Затое перакладзеныя ім латышскія 

народныя казкі былі даведзены да ладу ў выдавецтве “Мастацкая літаратура” 

рэдактаркай Алена Масла. Цудоўны зборнік “Добрыя лекі” у аздобе Марыі 

Каратаевай убачыў свет у 2013 годзе.  

А нагода ўзгадаць хоць у невялічкім аб’ёме творцу з латгальскай зямлі такая. 

Спаўняецца 110 гадоў ад нараджэння паэта, які пісаў:  

Я вольны сын неба!                                                                                                                                                                

Сакол я свабодны! 

           Мне цяжкіх жалезных ланцугаў не трэба. 

Свой верш “Я вольны сын неба” Пятро Сакол закончыў у 1923 годзе ў Люцыне такімі  

радкамі: 

Дарогу мне к сонцу! Дарогу к свабодзе! 

             Стучыцца ўжо шчасьце к маёму ваконцу. 

              Лячу абуджаць я надзею ў народзе, - 

              Дарогу к свабодзе! Дарогу мне к сонцу! 

Самыя цяжкія ланцугі – гэта ланцугі забыцця. Вось мы і адкінулі іх, каб згадаць 

летуценніка-сакола, якога не стала 30 гадоў назад, 6 ліпеня 1985 года. Але яго ўклад, 

як і яго суайчыннікаў, у працяг райнісаўскіх традыцый пабрацімства, латышска-

беларускага духоўнага спараднання адчуваецца нашымі чытачамі і сёння. І нібыта з 

вуснаў самога фалькларыста перагукваецца з намі перакладзеная ім дайна: 
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     Ах, мой голас, голас зычны 

     Гулка ўдаль разносіцца: 

     Як іду я і спяваю, 

     Аж лясы гайдаюцца. 

   С.П., 2015 

 

У сузор’і беларускага памежжа – Ніна Янсанэ 

Спаўнілася 150 гадоў ад нараджэння Яніса Райніса (11.9.1865—12.9.1929) – паэта, 

драматурга, грамадскага дзеяча, якому ў 1940 годзе было пасмяротна нададзена 

званне Народнага паэта Латвіі. Ад маці Дарты з роду Грыкоўскіх ён вызнаў мову і 

народныя песні беларусаў, якія перадаліся ад карэнных жыхароў латгальскай зямлі. 

У 1920 годзе некалькі паветаў Віцебскай губерні былі перададзены Латвіі. Але 

нашчадкам крывічоў пашанцавала. Іх прадстаўнікі звярнуліся па дапамогу да 

Райніса і ў 1921 годзе пры яго падтрымцы пры Міністэрстве асветы Латвіі быў 

створаны Беларускі аддзел для кіраўніцтва школьнымі ўстановамі. Райніс 

пасадзейнічаў адкрыццю  гімназій у Даўгаўпілсе і Лудзэ.  Беларускія дзеячы 

выказалі  яму сімвалічную падзяку – у 1922 годе дырэктар Нацыянальнага тэатра 

быў абраны ганаровым сябрам культурна-асветніцкага таварыства беларусаў у 

Латвіі “Бацькаўшчына”.  

Пра самага знакамітага сябра Янкі Купалы можна пісаць бясконца. Нагадаю толькі, 

што ў 1926 годзе Яніс Райніс быў запрошаны ў Мінск для ўдзелу ў Акадэмічнай 

канферэнцыі па пытаннях рэформы беларускага правапісу і азбукі. У Віцебску  

прысутнічаў на адкрыцці тэатра (БДТ-2). Многа было ў нас перакладзена твораў  

Райніса. Назаву адну кнігу: “Ян Райніс. Выбранае”. Серыя “Скарбы сусветнай 

літаратуры” (1993) (1). Укладальніца тома Мірдза Абала папрасіла маю сястру, 

рыжанку Ніну Янсанэ стварыць падрадкоўнікі  паэтычных твораў, перакласці 

празаічныя тэксты. Сястра дасканала валодае латышскай мовай, але тады 

сутыкнулася з сакрэтамі знакамітага аўтара. Значэнне многіх яго слоў не змаглі 

растлумачыць нават знаёмыя рыжане, бо Райніс пазбаўляўся даўніх згерманізаваных 

запазычанняў і шырока ўжываў дыялектныя пярлінкі. Іх дапамагаў асвяціць сын 

латгальскай зямлі Андрыс Веянс. У той том дякуючы падрадкоўнікам маёй сястры 

Ніны трапіла і некалькі маіх перакладаў вершаў Яніса Райніса. Адзін з іх называецца 

“Блудны сын”:  

З дажджом і ветрам дзень завечарэў. 

А ён у лахманах і басаногі. 
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Вы думаеце, блудны сын скарэў, 

Аціхлым павяртаецца з дарогі? 

Не бачыце, які ў вачах сугрэў? 

У позірку няма віны, трывогі, 

І вобліск, хоць бадзяжны, не схмурэў. 

Ён не рабом ідзе, а горда, прама,-- 

Ідзе ён правіць суд, гнаць вас далей ад храма. (2) 

Некаторыя перакладзеныя Нінай райнісаўскія публіцыстычныя артыкулы 

беларускай тэматыкі потым увайшлі ў кнігу “Крывіцкія руны: Беларускія 

пісьменнікі Латвіі” . Там жа змешчаны і пераклады Ніны Янсанэ латышскай 

народнай казкі, тэкстаў Айі Лацэ, Андрыса Веянса (3). Ніна Янсанэ была актыўным 

кансультантам ужо згаданай Мірдзы Абалы, доктара філалогіі, калі тая пачала 

працаваць над стварэннем “Беларуска-латышскага, латышска-беларускага 

слоўніка”. Хочацца згадаць, што пераклады маёй сястры друкаваліся ў штогодніку 

“Ветразь”, часопісу “Вожык”, у газетах “Наша слова”, “Набат”. Дапамог я 

надрукаваць і яе згадкі “Помню свой мацярык.” (4) Надта ж уразіла яе выслоўе пра 

незвычайную зямлю, дзе нарадзілася, бо “там сонца па зямлі хадзіла…” З верша-

прысвячэння Ніне вось такія радкі: 

Дзвіна – суседка бальшакоў - 

     і нас на хвалі пасадзіла. 

     Ці ж  вернемся мы ў след бацькоў, 

          дзе сонца 

          па зямлі  

          хадзіла? 

     Сястра, зажурынка мая, 

     і мне ты кладачкі масціла. 

     Вясной пакормім салаўя, 

           каб сонца  

           па зямлі  

           хадзіла. (5) 

 

А нарадзілася Ніна, дачка Сцяпана Панізьніка, 21 лістапада 1933 года на хутары 

Бабышкі Браслаўскага павета Віленскага ваяводства (цяпер Мёрскі р-н Віцебскай 

вобл.). Добра памятае, як нашы бацькі жылі “пры паляках, пры саветах, пры немцах, 

пры бальшавіках…”  У 1942-43-х гадах яна хадзіла ў беларускамоўную школу, дзе 

настаўнік Янка Манета прымушаў вучыць напамяць паэму Якуба Коласа “Новая 
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зямля”. І больш як праз 70 гадоў з тае “пакуты” Ніна мне пры сустрэчах нагадвае 

ўрыўкі з гэтага твора. 

 

Ніна на сядзібе ў пасёлку Каўгуры. Юрмала. Жнівень, 1962.  

 

Па вызваленні ад акупацыі гэты Янка Манета пад’ехаў з саслужыўцамі на конях да 

бабышкаўскага двара. Быў у вайсковай форме, пры партупеі. І загадаў называць яго 

цяпер Аляксандрам Пархоменкам, афіцэрам Чырвонай арміі. Вось такія 

“калабаранты” настаўнічалі ў Остландзе. З 1951 года сястрыца жыве ў Латвіі, бо да 

Рыгі  прытуліліся нашы родзічы яшчэ з петраградскіх часоў. Не без дапамогі 

знаёмых латышоў Ніна паступіла на вучобу ў тэхнікум малочна-мясной 

прамысловасці. Праца ў гандлёвай сферы вымагала выдатнага валодання латышскай 

мовай. Ніна яе засвоіла да самых глыбінных пластоў. І мяне вучыла “апраўдвацца” 

перад нечаканым субяседнікам. Прыблізна так: “Pietodet, ludzu, es nesaprot: runaju 

baltkrieviski…” (Прабачце, калі ласка, я не разумею: размаўляю па-беларуску…” А 

латышскае прывітанне “Svejki!” я пераклаў для сябе словам “Сваякі!” Так  з 

дапамогай сястры і сёння пачуваю сябе сваяком-сабрысам дружалюбных латышоў. 

У жыцці Ніны адбылося многа значных пераменаў, калі стала працаваць майстрам 

на Рыжскім заводзе ювелірных вырабаў. Прафсаюз дапамагаў лепшым умельцам, ці 

пераможцам у сацыялістычным  спаборніцтве, наведаць ГДР, агледзець прасторы 

рэспублік Сярэдняй Азіі… Добра запомніўся адзін з маіх прыездаў да сястры. Вядзе 

яна мяне са  станцыі Слока  ў напрамку Рыжскага заліва. Пераходзім шашу на 

славутыя тады Кемеры. Ледзь чутны ўсплёскі мора. Дарога да яго пазначана 

канавамі, запоўненымі балотнай вадой. Ідзе асушэнне тэрыторыі. А справа і злева ад 
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дарогі пазначаны надзелы ў сотак дваццаць. “Сёмы надел – гэта мой!” – 

заганарылася былая хутаранка. 

І як яна змагла на Ўзмор’е выклікаць з калгаснай Беларусі нашых бацькоў? 

Дзівусенькі, але бацькі злаўчыліся прадаць сваю гаспадарку ў м. Лявонпаль на беразе 

Дзвіны (Мёрскі раён) і пачаць ладзіць сядзібу на вуліцы Дзэлмэс, 7 у юрмальскім 

пасёлку Каўгуры. Сядзіба і сёння з’яўляецца адпраўным пунктам для выхаду да мора 

сухапутных беларусаў. Не згаслі ў ёй запісаныя ад мамы народныя песні 

Прыдзвіння. Пры кожнай сустрэчы памятлівая Ніна агучвае паданні пра нашых 

продкаў, не забываючы маўленне роднай зямлі. 

Расказвала, як у 1998 годзе стала грамадзянкай Латвійскай Рээспублікі. На прыёмнай 

камісіі пасля выканання гімна трэба было даць прысягу новай дзяржаве. Ніна 

прамовіла патрэбныя словы, а пасля ўголас папрасіла прабачэння ў сваёй Беларусі, 

бо гэтай клятвай яна не здраджвае сваёй радзіме, а вельмі хоча, каб на новай для яе 

зямлі ўсім жылося лагодна. У некаторых жанчын з прыёмнай камісіі  ў гэты момант 

паказаліся слёзы. 

 

Ніна з мужам Віталдам Янсанам у філіяле Музея Радзімазнаўства  - Хаце бабкі 

Ядзьвінні. Лявонпаль Мёрскага р-на. 22 жніўня 2007 г. 

Дзякуючы перакладам сястры мне адкрыліся многія старонкі латышска-беларускіх 

літаратурных узаемадачыненняў, бо якраз такую тэму для распрацоўкі мне далі ў 

Скарынаўскім цэнтры.  Я даведаўся, як у 1920-я гады беларускія дзеячы, у тым ліку 
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кіраўнік Беларускага аддзела С. Сахараў, інспектар школаў К. Езавітаў, стараліся 

шырэй пазнаёміць латышоў з духоўнымі  дасягненнямі сваёй нацыі. Вось такая 

іскрынка. Выкладчыкамі на настаўніцкія курсы былі запрошаны Ігнат Дварчанін, 

Паўліна Мядзёлка, Максім Гарэцкі… А каб дабавіць аўтарытэту, ну хаця б 

Гарэцкаму, у “Штомесячніку Міністэрства Адукацыі”  з’яўляецца артыкул 

Кастусёнка (псеўданім К. Езавітава) пад назвай “Гісторыя беларускае літаратуры. 

(Максім Гарэцкі). Другое дапоўненае выданне. Віленскае выдавецтва Б. Клецкіна. 

1920 г.” (6)  

Ніна пераклала і даследаванне Матыльды Езавітавай “Кароткі агляд даўняй 

беларускай культуры і літаратуры”, надрукаванай у часопісе “Домас” (“Думкі”) у 

1929 г. (7)  Чакаюць публікацыі і перакладзеныя Нінай Янсанэ брашура Вілбертса 

Краснайса “Беларусы як адгалінаванне народа латышскага” (8), старонкі ўспамінаў 

Яніса Ніедрэ, а таксама цікавае апавяданне Саўлцэрытэ Віесэ пра дзяцячыя прыгоды 

Жаныня Пліекшана, які потым дарасце да Яніса Райніса. 

Ніна і на дзевятым дзесятку гадоў захавала добрую памяць. Нашы Бабышкі былі 

вёскай да рассялення на хутары. І кожная мясціна ля рэчкі Волты мела сваё 

найменне. Наша сядзіба стаяла каля Французскай дарогі – ад Дрысенскага лагера 

1812 года да Друі. Пытаюся, а чаму мясцінка з таполямі і збуцьвелым крыжом на 

гэтай дарозе называецца коратка: “Бальшавік”? Ніна адказвае: “А гэта калі ішла 

Польска-бальшавісцкая вайна, сюды ад Дзвіны дабрыў паранены рускі салдат і 

сканаў у канаве. Яго па-хрысціянску пахавалі…”  Таму і праз 30 гадоў пасля таго 

рытуалу я ў школу хадзіў каля “бальшавіка”. 

У 1943 годзе, як згадвае сястра, на бабышкаўскім полі загінуў партызанскі 

разведчык. Пад жульвіцай (ракітай) нашы людзі зладзілі яму апошні прытулак. І 

кожны год сюды стала прылятаць зязюля і дужа шчыра кукаваць над магілай. Аж 

пакуль парэшткі партызана Сыча не перахавалі ў брацкую магілу ў Лявонпалі. І яшчэ  

адзін напамін пра вайну. Карнікі на гумовых лыжах праходзяць балота “Мох” і 

расстрэльваюць на купінах партызанскія сем’і, якія абараняліся выстаўленымі  

іконамі. На прыберагу было знішчана і невялікае паселішча. Захавала сястра 

трагічны ўсхліп ацалелай жанчыны: “Загарэліся Гулякі ззаду, спераду, з бакоў…” 

Я запісваў ад Ніны, дзе жылі Ладзюк, Ладымер, Проска, Ванюга і іншыя людзі з 

цікавымі імёнамі, прызыўкамі-мянушкамі. А жылі яны ў Прорвах, Брэдзіве, 

Кульвоку, Панізьніках, Тарараках… Наша радня па-кудзелі – Танайна Параска, 

Падабыцька Ганэта…  А маму, народжаную ў Петраградзе ад садоўніка з Царскага 

Сяла Рыгора Іванавіча Селюна, у дзявоцтве звалі Нюрай Сялюн. Усё гэта гучала там, 

дзе сонца па зямлі хадзіла. Відаць, паэма Якуба Коласа выгадавала ў Ніны лірычныя 

фібры. Аднаго разу яна прыслала мне з Юрмалы складзеныя  радкі пра зорную 

пошту: 
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     Уначы я гляджу на сузор’е Мядзведзіцы, - 

     Каб зорнаму небу расказаць 

     Пра тое, як жывецца нам тут, 

     Перадаць яму свой боль і свой сум,  

     І нашы маленькія радасці, 

     Якія падараваў прамінулы дзень. 

     Браце! Калі хочаш уведаць пра нас, 

     Навіны спазнаць, успомніць мора, 

     Юрмалу і сваіх сяброў, - 

     Глядзі ў гэты час на зоры! 

     І яны табе перакажуць,  

     Чаму нашы маркотныя сэрцы 

     Сумуюць і чакаюць сустрэчы. 

     Але зямныя спатканні адкладваюцца… 

     Таму самая надзейная – зорная пошта. 

     Глядзі на неба, браце! 

     І мы не згубімся пад нашым сузор’ем. (9) 

А сустрэчы ў пасёлку Каўгуры надараліся самыя розныя і нечаканыя. Няпраўда, што 

беларусы не маюць выхаду да мора. Ніна сама выводзіла іх, калі нашы бацькі 

частавалі вышуканых у Юрмале Рыгора Барадуліна і Уладзіміра Караткевіча. Многа 

радні і гасцей сабралася тады ў доме на вуліцы Дзэлмэс. Усе былі ўражаны  вершамі, 

прыбабунькамі, песнямі з вуснаў дарагіх мінчанаў.  

Калі паеду адзначаць 82-ю гадавіну ад нараджэння сястры, то папрашу Ніну, яе мужа 

Віталда прайсціся па ўзбярэжжы Рыжскага заліва, каб узгадаць той выхад да мора 

балткрэваў-беларусаў, які быў першы, але не апошні. 
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Васіль Быкаў: “І жыве абаронная раць…” 

У сакавіку 1969 года  я пазнаёміўся з Данутай Бічэль- Загнетавай у Маскве на 5-й 

Усесаюзнай нарадзе маладых пісьменнікаў. У сяброўскай перапісцы з Уручча ёй 

пажаліўся, што мяне, ваеннага журналіста, збіраюцца паслаць на далейшую службу 

ў далёкае замежжа. І я на адвітанне стараюся наведаць розныя мясціны роднага 

мацерыка. Прыязная Данута і запрасіла мяне ў чэрвені “развітацца з Гародняй”. 

Аказваецца, яна разам з мужам Эрыкам зладзіла незвычайную  сустрэчу—на 

Замкавай гары. Вунь Каложа, а каля старажытных муроў чакае Васіль Уладзіміравіч 

Быкаў, якому 19 чэрвеня споўнілася “толькі” 45 гадоў. Каралеўскае места 

прыгатавала цяплынь. Дзіўлюся на статную фігуру з прыязным аблічам. 

Фатаграфую то я, то Эрык Загнетаў, каб і я быў на здымках прытулёны да лагодных 

гарадзенцаў  -  “на добрую памяць”. 

Васіль Быкаў прайшоў з баямі Румынію, Венгрыю, Югаславію, Аўстрыю… Раіў мне 

вытрымаць перыпетыі армейскага побыту. Яго суцяшэнні згадваліся і ў нялёгкія 

гады службы ў Цэнтральнай групе савецкіх войскаў пад Прагай.  А ў Гародні  

прызнаўся Васілю Уладзіміравічу, што яшчэ будучы курсантам Львоўскай вучэльні 

на семінары па літаратуры выступіў з высокай ацэнкай  ваеннай прозы Быкава, бо 

ўжо былі апублікаваны аповесці “Трэцяя ракета”, “Пастка”, “Альпійская балада”. У 

1966 годзе часопісы “Маладосць” і “Новый мир”  апублікавалі вострасюжэтны твор 

Быкава – аповесць “Мёртвым не баліць”. Расказаў курсантам пра выкладзеную 

беларускім аўтарам суровую праўду ваенных дзеянняў пад Кіраваградам, раіў ім, 

будучым ваенным журналістам, не хібіць у сваёй службе салдацкаму слову. 
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Васіль  Быкаў каля старажытных муроў Гародні. 21 чэрвеня 1969 г. 

Пазней я даведаўся, што з 1966 года ў Быкава часта былі непярэліўкі. З яго 

гродзенскіх успамінаў вычытаў: “…многа мы перажылі ўдвух з Карпюком. Трэцім у 

нашай кампаніі быў Барыс Клейн, дацэнт з медінстытута”. 

Першы верш, які я прысвяціў Васілю Быкаву пасля той ўзрушанай чэрвеньскай 

сустрэчы пачынаўся радком: “Трубілі трубачы ў Гародні”. А Данута напісала ў адказ 

перад маім зборам у трывожную камандзіроўку такія словы супакаення: “Ды і 

ваяваць ты не будзеш, ваюй за Чэхаславакію, не за Гродна. Але дзякуй за верш. 

Васіль перадаваў табе прывітанне, ён цяпер у Маскву паехаў: Савет па беларускай 

літаратуры яго там разбірае”. 

Усе мы стараліся насыціцца лекамі аптымізму. І чарговы верш з быкаўскага цыклу 

заканчваўся такімі радкамі:  

“І жыве абаронная раць,                                                                                                                                      

звонка трубяць гарачыя трубы!                                                                                                                                        

Каб не ведаць нападу і згубы                                                                                                

сцены гродзенскія стаяць”. 

                                                             Васіль Быкаў: “На радзіме і дождж сушэйшы!” 

16 чэрвеня 1985 года ў Пуцілкавічах на Ўшачыне праходзіла ўрачыстае адкрыццё 

дома-музея Петруся Броўкі. Падзея была прымеркавана да 80-годдзя з дня 

нараджэння народнага паэта, Героя Сацыялістычнай Працы Петруся Усцінавіча, а 
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таксама да  Рэспубліканскага свята паэзіі, прысвечанага 40-годдзю Перамогі над 

фашызмам. Запрасілі гасцей з многіх саюзных рэспублік. А тут задажджыла. І таму 

выступалі спачатку на прыступках перад уваходам у музей вядучы свята Ніл Гілевіч, 

а потым Васіль Быкаў, Алег Шасцінскі… 

“У Беларусі – ясныя вочы…” – пісаў Пятрусь Броўка. А мы ўглядаліся ў вочы П. 

Макаля, Д. Бічэль-Загнетавай, Р. Барадуліна, А. Грачанікава, А. Кудраўца, П. 

Пранузы… Калі прадстаўленне закончылася і дождж прыціх, мы пачалі аглядаць не 

толькі шыкоўныя экспанаты філіяла Літаратурнага музея Петруся Броўкі, але і ўсе 

абноўленыя каморы сядзібы. А наперадзе нас чакаў пераход да мемарыяльнага 

комплекса “Прарыў”. Суцяшала прамоўленае Быкавым: “На радзіме і дождж 

сушэйшы”. 

Пасля вогненных вёсак… 

Сёлета спаўняецца 55 гадоў, як на мяжы трох рэспублік – Беларусі, Латвіі і Расіі быў 

узведзены Курган Дружбы—у гонар баявой садружнасці беларускіх, латвійскіх і 

рускіх партызан у барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. У першую нядзелю 

ліпеня там праводзіліся сустрэчы ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Бярозавай 

алеяй ішлі да Кургана наведнікі з Беларусі, ліпавай – з Латвіі, кляновай  - з Расіі. 

У мяне былі свае скрушныя сцяжыны па выпаленай Асвейшчыне. Пасля разгрому 

партызанамі некалькіх гітлераўскіх гарнізонаў на тэрыторыі Латвіі, у лютым 1943 

года па Асвейшчыне  прайшла жудаснейшая карная экспедыцыя. Партызаны з баямі 

адышлі за лінію фронта. Ацалелыя з вогненных вёсак былі вывезены ў Саласпілс пад 

Рыгай, у Майданэк, Асвенцым, Дахаў, Равенсбрук… Адзінкі вярнуліся “…у горкі, 

пустэльны світанак, дзе сыплецца зерне счарствелае з рук”. Размовы са сведкамі, 

каму была наканавана смерць у растэрміноўку, увайшлі ў кніжачку “Пасля 

вогненных вёсак…” (1980), у дакументальную аповесць “Браніслава” (1985)… 

І вось на Кургане Дружбы новая сустрэча ветэранаў вайны (наступілі 70-я ўгодкі 

Кастрычніцкай рэвалюцыі). Той ліпеньскай раніцай сустракаю на бярозавай алеі 

былога франтавіка Быкава. Пераходзіць масток над пералівам рачулкі Няверыцы ў 

Сінюху. Глядзіць на фатографа. Не верыцца, што ВасільУладзіміравіч, капітан у 

запасе, не пазнаў мяне, таксама капітана ў запасе, якога калісьці  падвяла на службе 

нерашучая “класавая пільнасць”. 
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    Васіль Быкаў сярод ветэранаў вайны на бярозавай алеі. Курган Дружбы.  

Верхнядзвінскі раён, Віцебскай вобласць. Ліпень 1987. 

Пасля трыбуннага гулу спыніўся я каля замшэлага старца-валуна. Асцярожненька 

падумалася:  “Мо і празаік Васіль Быкаў не быў бы супраць просьбітных радкоў да 

ляснога абярэга: Кожны хай адно імя  назаве! Што прыпомню сёння я - ажыве. 

Нашу спадчынную грузь азвані…  Прарастае Беларусь  з глыбіні”. 

22 чэрвеня 2003 года і сам геній нашага народа паглыбіўся ў родную зямлю, каб 

штораз прарастаць у людской памяці.                                       

С.П., 2014 

                                                                                        

“Мы яшчэ пажывём!” 

16 верасня 1987 года ў Доме творчасці пісьменнікаў імя В. Дуніна-Марцінкевіча 

адкрыўся семінар замежных перакладчыкаў беларускай  літаратуры. На запрашэнне 

прыбылі творцы з Балгарыі і Польшчы, Чэхаславакіі і ГДР, Венгрыі і Югаславіі. За 

10 дзён ўдзельнікі нарады-семінара праслухалі  курсы мовы і літаратуры, азнаёміліся 

з дзейнасцю выдавецтваў, насычанай была і культурная праграма. Стан беларуска-

іншанацыянальных літаратурных узаемасувязяў мы горача абмяркоўваем  і сёння. А 

27 гадоў назад я пакідаў запісы з розных сустрэч на семінары, дзе лунала ў паветры  

сакральнае пытанне,  звінела стрэмка штодзённага клопату: “Як наша слова 

адзавецца?” 

24 верасня ў “Чырвонай змене” быў змешчаны мой допіс пад назвай “Перакладчыкі 

– шпалаўкладчыкі…”  Перакладчыкаў называлі на семінары пракладчыкамі шляхоў 

ад сэрца да сэрца. А шпалаўкладчыкамі сталі тагачасныя перакладчыкі  ў дасціпным 
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вершы Рыгора Барадуліна. Сёння іх можна назваць ці не сайтаўкладчыкамі. А ў тым 

допісе я пералічыў  выданні, якія працуюць на “дружбу народаў, дружбу літаратур”:  

штогоднікі “Ветразь”, “Далягляды”, выдавецкія серыі “Паэзія народаў свету”, “Кніга 

перакладчыка”, “Бібліятэка замежнай прозы”, “Скарбы сусветнай літаратуры”…  

Свае масты дружбы і ўзаемаразумення наладжваў і семінар у Доме творчасці “Іслач” 

пад Ракавам. Я узгадаў у допісе актыўнага ўдзельніка семінара – прафесара Карлава 

ўніверсітэта доктара Вацлава Жыдліцкага, беларусаведнай працай якога зацікавіўся 

ў Львове яшчэ ў 1960-х гадах. А ў допісе пазначыў, што на творчым рахунку майго 

даўняга знаёмца  - каля 30-ці  выдадзеных ім кніг 14-ці  беларускіх аўтараў. 

Удумліва гаварылі пра садружнасць і духоўнае ўзвышэнне на семінарскім “круглым 

стале”, тэма якога была акрэслена так: “Стан і задачы беларуска-замежнага 

літаратурнага ўзаемадзеяння”. Пасля аналітычнага выступлення Уладзіміра 

Сакалоўскага пра беларуска-нямецкія літаратурныя сувязі, В. Жыдліцкі нават 

пажартаваў: “У нас няма такога Сакалоўскага…”. Але былі выдатныя людзі, якія 

збліжалі дзве нацыі, і прамоўца назваў Адальфа Чэрнага, Ёзэфа Гору… Пахваліўся 

прафесар, што “угаварыў”  перакладаць беларускіх аўтараў і маладога паэта Карэла 

Сыса (а я пазней угаворваў Анатоля Сыса перакладаць вершы чэшскага 

аднафамільца). 

Спадабалася выказванне балгарына Найдзена Вылчава: “Сустрэчу з радзімай 

аўтара, якога перакладаеш, няма чым замяніць”. І яшчэ адзін яго амаль афарызм 

запомніўся: “Перакладаю тое, што мяне пакарыла”. А вось сакратар ЦК КПБ В. А. 

Пячэннікаў зусім не пажартаваў, ухваляючы дбайна арганізаваную чэшскую школу 

тлумачоў: “Жидлицкий создал семью переводчиков». 

Старшыня секцыі мастацкага перакладу і літаратурных узаемасувязяў Саюза 

пісьменнікаў Вячаслаў Рагойша пра Рыту Браун з Берліна выказаўся так, што для яе 

толькі пачынае раскрывацца свет беларускамоўнай культуры. А я ў сваіх запісах 

знайшоў выказванне самой Рыты Браун: “Радзіма пра мяне не забылася. Адчуваю 

душэўны пад”ём. Мы яшчэ пажывём!” Мяне зацікавілі яе словы пра радзіму. 

Аказваеца, берлінская жыхарка нарадзілася ў Дзісне. Тры сястрычкі рана страцілі 

бацькоў. Рыта вучылася ў польскай гімназіі (да 1939 г . Заходняя Беларусь была пад 

польскай акупацыяй). Пазней стала рэпетытарам дзяцей нямецкіх памешчыкаў. 

Бліжэйшыя яе родзічы жылі ў СССР. Сірот узялі яны на выхаванне. Там Рыта 

працавала карэктарам. З друкарні, калі пачалася вайна,  трапіла на фронт. Служыла 

дыктарам, перакладчыцай. Пад Бранскам яе кантузіла. А ў лютым 1943 г. пад 

Сталінградам правяла допыт палоннага нямецкага сапёра-лейтэнанта. Ім аказаўся 

Лео Раўбаль, пляменнік Гітлера. З  Рытай Браун мы гаварылі і пра руска-польска-

беларускае змесціва даваенных дзісненскіх гаворак. З тагачасных нацыянальных 

асобаў ёй запомніўся Браніслаў Тарашкевіч. 
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Мяне зацікавіў і ўдзельнік семінара Мечыслаў Яцкевіч, які нарадзіўся ў 1931 г. у 

Валожынскім павеце. У 1954 г. выехаў у Польшчу. Жыве ў Ольштыне. Некаторыя 

ўсплёскі з яго выступленняў таксама засталіся ў нататніку: “Хочацца рабіць для 

беларускага народа ў Польшчы”, “За беларускае сэрца вялікая ахвота падзякаваць 

маім сябрам”… М. Яцкевіч не парывае сувязяў з Адамам Мальдзісам. І мне часта 

перападала дабрыні ад пана Мечыслава, за што яму бясконца ўдзячны. 

Столькі гадоў прамінула з тых сустрэч, а нібы сёння гучаць словы Мамчыла 

Джэркавіча з Бялграда: “Мы былі ў вас як дома. Запомнілася: “Калі ласка, 

дзядзька…” Я пачуваю сябе вельмі маладым”. А вось і другія гукі. Здаецца, усё яшчэ 

не закончыўся пералік Найдзенам Вылчавым яго ўлюбёных аўтараў: “…А гэта 

Панчанка, Быкаў, Бічэль, Вярцінскі, Максім Танк, Сіпакоў, Бураўкін, Мацяш, 

Законнікаў, Янішчыц, Зуёнак…” 

Углядаюся ў здымак: на ганку роднага дома стаіць Вячаслаў Рагойша. Побач Славы 

– яго мама і сынок. А сам ён распавядае пра сваю радзіну Норберту Рандаву з Берліна 

і Вацлаву Жыдліцкаму з Прагі.  Шчымлівымі аказаліся і тыя  хвіліны, калі мы 

віншавалі чэха Уладзіміра Міхну з яго 60-годдзем.  

А вось некалькі сказаў з нататніка ў заканчэнні дзесяці  семінарскіх дзён: 

“27.09.1987.  Пасля поснай вячэры самоціліся ў  файе, аж пакуль Янка Брыль з Нінай 

не расспявалі ўсіх. Потым у Чэслава Сенюха (ён родам з-пад Наваградка) сабраліся. 

Янку Брыля запісвалі на гданьскі магнітафон. Сон з паловы першай да паловы 

чарвёртай. Гадзіна чакання ў аэрапорце. Развітанне з чэхаславацкай дэлегацыяй…” 

Мае асабліва цёплыя стасункі з пражакамі не перарываліся і надалей. Праз год,  

дзякуючы   клопатам Вацлава Жыдліцкага, я трапіў на курсы Летняй школы 

славяназнаўства пры Карлавым універсітэце. Бо сам хацеў стаць шчырым 

перакладчыкам-“перакрадчыкам” (зноў жа ўжываю жартоўныя словы Р. 

Барадуліна). Мне ў іх чуюцца і кладачкі да кладаў, і “мам це рад…” (я цябе кахаю…) 

– пачатак песні папулярнага на той час спевака Карэла Гота. 
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 P.S. А на згадку пра тую навуку ў “Іслачы” – вераснёўскі здымак. На ім справа 

налева: Вячаслаў Рагойша – адзін з арганізатараў семінара, прафесар БДУ; Максім 

Танк – народны паэт Беларусі, старшыня праўлення СП БССР; Таццяна 

Кабржыцкая – кандыдат навук, дацэнт кафедры славянскіх літаратур БДУ; 

Фларыян Няўважны – прафесар Варшаўскага універсітэта, даследчык творчасці  

Я. Купалы, І. Мележа, Я. Брыля, перакладчык вершаў М. Танка, П. Панчанкі, Р. 

Барадуліна, М. Стральцова, А. Разанава, У. Някляева, даўні  кіеўскі сябрук У. 

Караткевіча; Раман Іванычук – львоўскі, зусім не “замежны перакладчык”, празаік-

раманіст (будучы Герой Украіны), Вацлаў Жыдліцкі – доктар філалогіі Карлава 

ўніверсітэта, перакладчык кнігі “Я з вогненай вёскі” А. Адамовіча, Я. Брыля, У. 

Калесніка, твораў В. Быкава, У. Караткевіча, А. Карпюка, І. Пташнікава, І. 

Шамякіна, укладальнік анталогіі беларускай паэзіі, аднатомнікаў Я. Купалы і М. 

Танка; Іван Шамякін – народны пісьменнік Беларусі, старшыня Беларускага 

камітэту абароны міру. Дом творчасці “Іслач”. Верасень 1987.         

С.П., 2014 
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У КОЖНЫМ ПОЗІРКУ – ПАМЯЦЬ… 

         (прыпаміны пра Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна: 28.08.1936 - 30.05.2014) 

У 1975 годзе ва Ўруччы армейскімі выведнікамі я быў пакараны за тое, што “страціў 

класавую пільнасць” і за “сувязь з буржуазнымі нацыяналістамі” пазбаўлены 

партбілета і капітанскіх пагонаў.  Працы цывільнаму “антысаветчыку” не 

знаходзілася. Алесь Пятровіч Траяноўскі, супрацоўнік газеты “Звязда”, па-

сяброўску перамовіўся з начальнікам Мінскай станцыі хуткай медыцынскай 

дапамогі. Прыдалося тое, што выпускнік факультэта журналістыкі Вышэйшай 

ваена-палітычнай вучэльні ў Львове быў напачатку выпускніком фельчарскага 

аддзялення медыцынскай вучэльні ў Магілёве. “Зрыфмаваліся” гарады. Так 

“траўміраваны” адстаўны капітан стаў працаваць фельчарам траўмабрыгады на 

станцыі хуткай дапамогі. 

Быў загад выключыць мяне і з Саюза пісьменнікаў, але каб пазбавіць білета з 

аўтографам Максіма Танка, не хапіла галасоў. І калі творчыя спакусы як паэта былі 

панішчаны самымі  жорсткімі тагачаснымі падзеямі ў маім лёсе, то прыцягненне да 

празаічнага радка абудзіла кніга “Я з вогненнай вёскі…”.  Мама згадвала, што пасля 

майго нараджэння ў 1942 годзе неба за Дзвіною часта палымнела начамі: карнікі 

вынішчалі непакорную прастору. А хто застаўся пасля вогненных вёсак? 

І вось я пры кожнай нагодзе вырываўся на спапялелую Асвейшчыну, каб выслухаць 

ацалелых вязняў Саласпілса, Майданака, Равенсбрука, былых дзяцей, уратаваных 

прыёмнымі мацяркамі Латвіі. Некаторы час давялося папрацаваць стылістам у 

рэдакцыі дзвюхмоўнай тады газеты “Вячэрні Мінск” (неўзабаве пасля мяне той 

скрыпучы стульчык заняў Мікола Прашковіч). Некаторыя мае допісы сталі 

праходзіць на старонкі газет, у газеце “Голас Радзімы” нават вершы  надрукавалі. 

Дачуўся, што старшынём Дзяржаўнага камітэта па тэлебачанні і радыёвяшчанні 

працуе апантаны беларушчынай творца – прыязны, як аказалася начальнік – Генадзь 

Мікалаевіч Бураўкін. Памкнуўся да яго. Без насцярогі і засцярогі з боку высокага, 

аўтарытэтнага кіраўніка быў прыняты на працу ў сакавіку 1979 года, стаў рэдактарам 

літаратурна-драматычных праграм БТ. Быў ачумелы ад грандыёзнасці творчых 

праектаў, праграм, масштабаў працы апантаных людзей, якіх натхняў на 

неймаверныя высілкі сам Генадзь Мікалаевіч. Здавалася б: ёсць акадэмічныя тэатры, 

а вось тут, у павільёнах запісваюцца цудоўныя спектаклі! Разумелі мы задуму-

заклік: усімі магчымымі спосабамі даводзіць да людзей Роднае Слова, 

Нацыянальную Ідэю, каб варушылі незаспанымі звілінамі, шукалі разлегласці ў 

думанні.  Нібыта падказваў грамадзяніну дзяржаўны тэлевізар:  - Паважаны глядач! 
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Ты абавязкова наведаеш і бібліятэкі, бо цябе натхняюць з экрана Мікола Аўрамчык, 

Аляксей Пысін, Фёдар Янкоўскі, Алесь Кулакоўскі… 

Для мяне, нявопытнага літаратара, Тэлебачанне Бураўкіна стала жаралом творчасці, 

дзівосным прыкладам, як можна ладзіць Кузьню Нацыі, апраменьваць душы 

дабытым багаццем народных скарбаў. Гледачы захапляліся кадрамі з праграм 

“Спадчына”, “Памяць”, “У сям’і адзінай”… О, як я стараўся напоўніць звесткамі пра 

кніжныя навінкі  нашых выдавецтваў, калі даручылі весці штомесячную 15-хвіліную 

літаратурную тэлеперадачу. Бязмерна насычаліся сцэнарыі ад паездак з рэжысёрам 

Эдуардам Перагудам. Адам Мальдзіс вёў нас па купалаўскай Вільні, а потым да 

Скарыны, Сімяона Полацкага, Каятана Марашэўскага, Ігната Храпавіцкага, Яна 

Баршчэўскага… Гледачам узнаўляліся абліччы Беларусі, крэўныя сувязі будзіцеляў, 

іх асветніцкі подзьвіг. З прамінуласці вырастала Будучыня. Прытомнеў і я.  

Да канца тых 70-х у зваротах да розных інстанцый я стараўся апраўдацца за  

прышытыя ва Ўруччы ярлыкі. Аднаго разу, памятаю, сакратар партарганізацыі 

Валерый Скварцоў зазначыў, што апраўданні за наводкі асабістаў дарэмныя і 

сур’ёзна загадаў: “Пішыце заяву…”. Я ад нечаканасці перапытаў: -“Куды?” - “У 

КПСС”. Ратаваць ад жорсткіх прысудаў, рэабілітаваць мяне вырашылі тут, з 

дабраславення Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна. Да спагадлівасці Івана Рыгоравіча 

Новікава, загадчыка карпункта газеты “Правда”, далучылася канчатковае рашэнне 

сакратара  ЦК КПБ Уладзіміра Ігнатавіча Бровікава. Тое вяртанне да грамадзянскай 

паўнавартаснасці, хай сабе і праз неабходны на тыя часы партбілет, і па сёння цаню 

як важную веху ў рабоце. І дзякую Генадзю Мікалаевічу не толькі за разуменне-

спачуванне, а, фактычна, за маё адратаванне – вывад да сцяжынак літаратурнай 

службы.  

Зберагаю не толькі сцэнарыі даўніх перадач (тэлеальманаха “Спадчына”, 

напрыклад), а таксама фотаархіў, дзе ў кадрах прысутнічае Паэт, Дзяржаўны дзеяч 

Бураўкін. 6 верасня 1987 года ў Полацку праходзіла ХІУ Скарынаўскае свята кнігі. 

Вось недалёка ад помніка Ф. Скарыну палачанін – старшыня Дзяржкама - падпісвае 

сваю кнігу паэтэсе-палачанцы Валянціне Аколавай. На другім кадры ён побач Ірыны 

Жарнасек, Пятра Сушка, Алеся Пісьмянкова ... 

А 1 верасня 1990 года Пастаянны прадстаўнік Беларускай ССР пры ААН Генадзь 

Бураўкін прысутнічаў на ўрачыстым адкрыцці Беларускага грамадска-культурнага 

цэнтра “Полацак” у амерыканскім гарадку Стронгсвіл (ваколіцы Кліўленда). 

Пачыналася ХІХ сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Мой аб’ектыў “шукаў” 

постаць Генадзя Мікалаевіча. Вось ля яго спынілася група людзей. Сярод гасцей і 

гаспадароў свята злева ў кадры відаць жонка Генадзя Мікалаевіча – чароўная Юлія 

Якаўлеўна, побач – спявак Леанід Барткевіч, далей – старшыня Рады БНР Язэп 

Сажыч і старшыня мінскага клуба “Спадчына” Анатоль Белы… 
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Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Генадзь Бураўкін з жонкай Юліяй 

Якаўлеўнай на адкрыцці грамадска-культурнага цэнтра “Полацак”.                                      

Побач Язэп Сажыч, Леанід Барткевіч, Анатоль Белы. Так пачалася 19-я Сустрэча 

беларусаў Паўночнай Амерыкі. ЗША. Штат Агайё. Кліўленд. 1.09.1990. 

У чэрвені 1998 года рэдакцыя часопіса “Вожык” праводзіла сустрэчы з чытачамі ў 

Полацку, Наваполацку, Верхнядзвінску. Разам з Бураўкіным, Болтачам Валянцінам 

Уладзіміравічам (Валянцін Блакіт) выступаў Навум Гальпяровіч. Да іх далучыўся і 

я. Пашанотных гасцей запрасіў у сваю прыдзвінскую літсядзібу (вёска Цінкаўцы, 

музей “Хата бабкі Параскі на Шляху з грэкаў у варагі”). Хароміна была тым першым 

прытулкам, калі я распачынаў пошукі ацалелых сведкаў Асвейскай трагедыі. У 

прытулку пад Бігосавам стомлены Бураўкін нават прыснуў, а на развітанне ўручыў 

мне сваю кніжачку “Конь незацугляны” з дароўным надпісам: “Слаўнаму і любаму 

Сяргею Панізніку – у хаце бабкі Параскі з нізкім паклонам, Генадзь Бураўкін. 

10.УІ.1998 .” 

Чытаеш аўтографы – і як бы прытуляешся да чала дарагога чалавека. Вось 

аздобленыя шчырай цеплынёй радкі Генадзя Мікалаевіча на яго зборніку “Узмах 

крыла”: “Дарагому Сяргею Панізніку, земляку, рупліўцу на роднай ніве, нястомнаму 

і разумнаму – шчыра, Генадзь Бураўкін. 24.09.1996. Дом Купалы”. 

Аднаго разу ўстрапянуўся ад нечаканасці: перабіраючы  ашчадны запас, разгарнуў 

даўно набыты зборнічак Бураўкіна “З любоўю і нянавісцю зямною” (1963). Генадзь 

Мікалаевіч зразумеў мой паклон і неабыякавасць просьбы. І вось чытаю кожны раз 

надпіс, нібыта псалм зямны: “Міламу Сярожу Панізніку – памятку нашай маладосці 

і з праверанай гадамі (дзесяцігоддзямі!) любоўю, шчыра, Генадзь Бураўкін. 14.ХІ. 

2007.” 
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А гэта ўжо не архіўная “знаходка” : на аркушыку паперы ўнізе высвечваюцца дзве 

даты: “5.08.2011” і “Зак. 13.09.2011”. Гэта “пашпартныя дадзеныя” усмешлівага як 

быццам бы майго верша пад назвай: “Высокія Літары Вечара” з падзагалоўкам “Ад 

імя Генадзя Бураўкіна”. Сёння я не асмеліўся б акрэсліць такое пазначэнне, а тады, 

5 гадоў назад, пасля цёплых чарговых згадак пра нашыя сустрэчы, прачытанне яго 

вершаў пра закаханне, можна было … Вось тыя 12 радкоў  - “Ад імя…”: 

Дужэй Маладзік за Паэта: 

Трымаў мне на серпіку Вёску. 

Жыццё перачытвала Лета, 

За Полацкам ставіла Коску. 

А Менскам прытушана Поўня: 

З праспекта ўсё Неба – пустое… 

Ды веру: і Восень напоўніць 

Мяне вершаваным настоем. 

Паглядвае Коска на Клічнік 

(Шукае прытулак гатэльны?). 

…Прыцьмеў Беларусі налічнік, 

А позірк Любімай – чытэльны! 

Ведаюць і празаікі: у Любімай Генадзя Мікалаевіча была, ёсць і будзе толькі адно 

імя – Юлія, дачка Якава. Верш-прысвячэнне “Высокія Літары Вечара” быў творам 

для мяне нечаканым, асаблівым. Я стараюся пазначаць, каму адрасаваны  верш тады, 

калі сам адрасат уяўляецца мне асобай незвычайнай, таямнічай, з асаблівай роллю, 

апостальскім прызначэннем і ў жыцці, і ў літаратуры. Вось чаму вершы-прысвячэнні 

ствараюцца толькі пры свячэнні імя. У данным выпадку – і строгага, і ўсмешлівага, 

і  па-сапраўднаму сваяцкага імя Генадзя Мікалаевіча Бураўкіна. І ці не дзіўна, што 

яго даўні падарунак у “Хаце бабкі Параскі на Шляху з грэкаў у варагі” - незабытая 

на паліцах кніжачка пад сімвалічнай назвай “Конь незацугляны”, абудзіла ў мяне 

яшчэ адно ўзрушэнне. І датаю 7 кастрычніка 2011 года было падпісаны яшчэ адно 

прысвячэнне: 

КОНЬ НЕЗАЦУГЛЯНЫ 

          Генадзю Бураўкіну 

Сёння Грэку і Варагу 

шлях да нас каляны. 

Толькі ж Конь незацугляны 
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аббягае ўсе паляны 

і не мае страху. 

Ён Дзвіне не валацуга: 

быў жа і на Гербе! 

Гэта нелюдзь ходзіць цугам, 

хваліцца: у нас напруга… 

А Ваш Конь імчыцца лугам, 

як паверне вострым вухам, - 

зноў мы ўсе  - у свербе, 

нават воін пешы. 

Нацыю не зацугляць, 

дзе падковамі звіняць 

Б у р а ў к і н а  

в е р ш ы. 

І праз пяць гадоў ад напісання гэтага тэксту ў мяне не затухае свячэнне імя. Так і 

хочацца напрамую звярнуцца да Прысутнага: - А Ваш… А Ваш… А Ваш Конь 

імчыцца лугам…лугам… лугам…                                                                                       

С.П.,  2016 

 

Прафесар з Прагі, наш сябар 

Спаўняецца 85 гадоў ад нараджэння Вацлава Жыдліцкага (16.4.1931 – 19.8.2002) – 

прафесара Карлава ўніверсітэта, доктара філалогіі, даследчыка чэшска-беларускіх 

літаратурных сувязяў. Сын Яраслава, чэшскага пасяленца на Валыні, нарадзіўся ў 

сяле Купісаў Турыйскага раёна. Пасля вайны сям’я пераехала на сваю гістарычную 

радзіму. А потым у біяграфіі славутага славіста варта адзначыць і такія прыступкі: 

філасофскі факультэт Карлава ўніверсітэта, пры кафедры русістыкі – аддзел 

украіністыкі і беларусістыкі… А як пачалося захапленне творчасцю беларускіх 

пісьменнікаў, пра гэта распавёў мне аднойчы сам Вацлаў Яраслававіч: “У свой час я 

прачытаў верш Максіма Рыльскага “На братняй зямлі”. Пад загалоўкам стаялі словы: 

“Прысвячаецца беларускім сябрам”. Слова “сябар” мне вельмі спадабалася. 

Падумалася: калі такое слова прыгожае, то павінна быць прыгожай і мова, маці 

гэтага слова. Вось такім быў першы “штуршок” да вывучэння мовы і да 

даследаваннняў літаратуры беларусаў”. 

І як вынік: у 1957-58 гадах публікуюцца першыя пераклады апавяданняў Цішкі 

Гартнага, Кузьмы Чорнага. Заснавальнік чэшскай беларусістыкі акрамя грунтоўных 
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навуковых даследаванняў пераклаў больш як 30 твораў нашых пісьменнікаў, сярод 

якіх А. Адамовіч, В. Быкаў, Я. Брыль, У. Караткевіч, А. Карпюк, У. Калеснік, І. 

Пташнікаў, І. Шамякін… Быў таксама ўкладальнікам паэтычных зборнікаў Янкі 

Купалы, Максіма Танка, папулярызаваў творчасць М. Багдановіча. Наш нястомны 

сябар стаў адным з заснавальнікаў Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. За сваю 

вялізную шматграную дзейнасць узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага 

Савета Беларускай ССР, медалём Францішка Скарыны. У 1966 годзе стаў Ганаровым 

доктарам і прафесарам БДУ. 

 

Уладзімір Караткевіч, Вацлаў Жыдліцкі, Алесь Барскі –                                                    

творцы, якія праводзяць беларусізацыю мацерыкоў. Мінск. 10.05.1968 

Пра энцыклапедычныя веды пражскага прафесара сведчыць і такі факт: у 1966 годзе 

ён выдаў “Слоўнік пісьменнікаў народаў СССР”, дзе змясціў 143 біяграфічныя 

даведкі пра беларускіх творцаў. А ў перавыдадзеным у 1978 годзе томе знаходзім 

ужо 200 ацэначных характарыстык. “Усё пачалося са слова “сябар”, - так называўся 

мой допіс пра В. Жыдліцкага, надрукаваны ў газеце “Голас Радзімы” у траўні 1971 

года. Адзначалася 40-годдзе Вашака, як любіў называць Вацлава Уладзімір 

Караткевіч. І налета абавязкова ўзгадаем незабыўнага пражака, бо аніколі анічога не 

заканчваецца, калі прамаўляецца слова “сябар”. 

С.П., 2016 
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“Цалаваў Алёну Янка над вадой…” 

Запомніліся ўрокі спеваў у чацвёртым класе пачатковай школы ў вёсцы Латышы 

Мёрскага раёна. Рэпертуар быў такі: “Броня крепка и танки нашы быстры”, “Дуня-

тонкопряха”… У калгасе імя Чапаева павінны былі спяваць пра Чапая: “Гулял по 

Уралу Чапаев-герой”. Першы радок я вывеў нармальна. А вось наступны захрас у 

горле: “Онсоколомрвалсясполкаминабой…”. Папрасіць настаўніцу патлумачыць 

такую скорагаворку пабаяўся, бо яна паспела паздзеквацца з майго вымаўлення 

слова “пряха” з песні пра Дуню-тонкапряху. 

Выручыла бабуля Альжбета. Калі яна пачала: “Ды не кукуй жа, зязюленька, рана, я 

й маладзенька ўсю ночку ня спала…” ,  зразумеў, што песня жыве толькі галоснымі 

гукамі. А як іх трэба вымаць са сваіх грудзей і ўкладаць у вершы, падказаў 

пачаткоўцу Аляксей Пысін. Калі я вучыўся ў Магілёве на фельчара, хадзіў да 

Аляксея Васільевіча на заняткі ў літаб’яднанне пры газеце “Магілёўская праўда”. У 

60-я гады некаторыя паэты любілі пад назвы сваіх твораў ставіць пазначку: “З 

народнага”. А я на чарговых канікулах у суседняй з маімі роднымі Бабышкамі вёсцы 

Латышы запісаў ад цёці Ядзі (Ядзвігі Антонаўны Сялюн, 1922 года нараджэння) 

шэсць народных песняў. Адна з іх пачыналася так: “У суботу Янка ехаў ля ракі…”. 

Канешне ж, я гэты фальклорны твор “апрацаваў”, запісаўшы на лістку паперы 

наступнае: 

Рушнікі плылі 

                    (з народнага) 

У суботу Янка 

Ехаў ля ракі. 

Напаткаў дзяўчыну -  

Мыла рушнікі. 

Гаварыў красуні: 

- Ужо дзень патух. 

Дзе тут пераехаць 

На другі мне луг? 

- Многа ёсць тут бродаў, 

Едзь абы куды. 

Не муці мне толькі  

Чыстае вады. 

У маркоце Янка 

Галавой панік… 

З рук упаў у рэчку 

Беленькі рушнік. 
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- Янка, мой саколік, 

Ходзь сюды хутчэй: 

Ой, плыве, знікае 

Рушнічок з вачэй. 

…Супыніўся гнеды 

Пад вярбой густой. 

Цалаваў Алёну 

Янка над вадой. 

Над ракой туманы  

Сцелюць па зямлі, 

А па цёплых хвалях 

Рушнікі плылі. 

2 ліпеня 1961 года 

На чарговым паседжанні літаб’яднання Аляксей Васільевіч агледзеў маё 

чыстапісанне і далікатна папрасіў: “Пакажы сваё…”.  Мільгалі месяцы вучобы. 

Аднаго разу пасля канікулаў наш настаўнік, убачыўшы мяне, уголас пажартаваў: 

“Ну, Сяргей! Пра твае рушнікі радыё спявала!” 

Пазней я даведаўся, што песня “Рушнікі”, якую стварылі Вера Вярба і Мікола 

Пятрэнка, упершыню прагучала ў 1962 годзе ў Лёзна, калі там праходзіла раённая 

дэкада беларускага мастацтва. Потым песня займела поспех у вобласці і адразу ж 

загучала на рэспубліканскім радыё. Заціх я са сваім “прынародным”, але калі пачаў 

рыхтаваць падборку ў 150 запісаных мною народных песняў для зборніка “Беларускі 

фальклор: матэрыялы і даследаванні” (кніга выйшла ў Выдавецкім доме “Беларуская 

навука”, 2015), то зацікавіўся раней апублікаванымі тэкстамі “Рушнікоў”. У 

“Анталогіі беларускай народнай песні”, выдадзенай у 1975 годзе, ёсць тэкст 

“Рушнікоў”. Падаю яго на заверша майго “верша”. 

“Ручнікі” 

У суботу Янка ехаў ля ракі, 

Пад вярбой Алёна мыла ручнікі. 

- Пакажы, Алёна, броды земляку, 

Дзе тут пераехаць на кані раку? 

- Адчапіся, хлопец, едзь абы-куды, 

Не муці мне толькі чыстае вады. 

У маркоце Янка галавой панік, 

Упусціла дзеўка беленькі ручнік. 
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- Янка, мой саколік, памажы хутчэй, 

Ой, плыве, знікае ручнічок з вачэй. 

- Любая Алёна, я вады баюсь, 

Пацалуй спачатку, што як утаплюсь? 

Супыніўся гнеды пад вярбой густой. 

Цалаваў Алёну Янка над вадой. 

Стала ціха, ціха на усёй зямлі, 

Па рацэ далёка ручнікі плылі… 

У некаторых публікацыях аўтарам тэксту называецца Г. Сокалава, гэта значыць – 

Сакалова Гертруда Пятроўна (у дзявоцтве Маркава). Вера Вярба ў нас з’явілася ў 

1962 годзе, калі ў 20-гадовай паэтэсы выйшаў зборнік “Вочы вясны”. З летуценніцай 

з Талачынскага раёна, слаўнавядомай Верай Вярбой я ніколі не гаварыў пра мае 

фальклорныя запісы. Цаню яе за ўмела падслуханую і натхнённа пераствораную 

народную геніяльную спадчыну. А вось з кампазітарам, педагогам, заслужаным 

настаўнікам Беларусі, ганаровым грамадзянінам Полацка Міколам Пятрэнкам у 

мяне склаліся ўдалыя творчыя стасункі. Сярод больш як 300 песняў, створаных ім, 

ёсць мелодыі на мае словы: гэта песні “Нарачанка”, “Голас горада”, надрукаваныя ў 

маім песенніку “Дабравест” (выдавецтва “Чатыры чвэрці”, 2006). Аднаго разу я, 

наіўны чалавек, асцярожна запытаўся ў Міколы Макаравіча, а ці даводзілася яму 

чуць раней мелодыю, агучаную ў “Рушніках”?                                                  “Не! - 

катэгарычна выгукнуў кампазітар. – З мяне яна выйшла”. 

А песню “Рушнікі” Веры Вярбы і Міколы Пятрэнкі справядліва называлі і 

называюць  народнай. Маўленне народа, спрадвечнае гучанне яго струнаў – у аўры 

нашай існасці. Таму мы ўсе творцы-– духоўнае перастварэнне продкаў. Хто з нас 

вычуйвае іх дыханне, той і надалей будзе спадкаемцам нашай нацыянальнай 

ідэнтычнасці. Міколы Пятрэнкі не стала ў 1997 годзе, а Веры Вярбы – зусім нядаўна, 

15 ліпеня 2012 года. Помніцца вясёлая сустрэча з ёй у сакавіку 2004 года на 

юбілейным святкаванні дня нараджэння кнігазбораўскага тытана Кастуся Цвіркі. 

Уявіце бераг Скачальскага возера недалёка ад Зялёнай Дубровы Старадарожскага 

раёна, дзе супыніўся мой “гнеды” пад вярбой густой. Каля вогнішча бачу Эдуарда 

Зарыцкага, Анатоля Клышку, Уладзіміра Карызну, Алеся Ставера… Нехта з гасцей 

да рэчкі Пціч яшчэ не дакрыліў. І раптам чуецца лірычны ўсплёск. Гэта над 

прысеўшай на падсцілачку Верай Вярбой нахіліўся ні то Вадзянік, ні то Лясун. 

Аказваецца, упільнаваў у паэтычным настроі творцу яшчэ адзін Народны творца – 

Яраслаў Еўдакімаў. Назіраем, як далікатна, па-шляхецку вітаецца новы Каруза і 

цалуе пантопалік Веры Вярбы. Лірычны барытон Яраслава зліўся з узнёслым 

выгукам паэтэсы і з радаснымі воплескамі прыазёрнай сябрыны. 
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Вера Вярба і ўкленны Яраслаў Еўдакімаў каля Скачальскага возера ў 

Старадарожскім р-не. 17.03.2004. 

 

   У ахвоце Цвірка ў азярко не знік, - 

   І яму ўсміхнуўся беленькі рушнік! 

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

Прытуляюся да слова “рушнік”, сабрата украінскага рушніка. “Ручнік” ва ўяўленні 

паэта – ручнік, ручны тормаз вадзіцеля. 

 

ДЗЕ НАРАДЗІЎСЯ МАКСІМ ТАНК? 

Пад час вучобы на факультэце журналістыкі Вышэйшага ваенна-палітычнага 

вучылішча ў Львове ў мяне была магчымасць пасля самападрыхтоўкі  атрымаць 

звальніцельную і аж да адбою працаваць у бібліятэках, архівах. У спецсховы мяне 

дапускалі нават з фотапаратам. А ў фондах Алойзы Пашкевіч (Цёткі) за падзяку 

перакладалі з нямецкай мовы “аўстра-венгерскія” тэксты пра яе вучобу ў Львоўскім 

універсітэце. 

У 1966 годзе збіраліся  на сяброўскія сустрэчы Беларускага зямляцтва курсанты і 

студэнты пяці вузаў Львова. На вечарынах гаварылі пра Цётку і Багдановіча, 

Скарыну і Свянціцкага, гістарычныя і літаратурныя сувязі на заходніх абшарах 

Украіны і Беларусі. Спрыялі нашаму ўздыму пісьменнікі Уладзімір Лучук і Аксана 

Сенатовіч, Раман Лубкіўскі і Мікола Пятрэнка, навукоўцы Рыгор Нудзьга, Іван 

Дзенісюк, Мікола Ільніцкі… Знайшлася ва ўніверсітэцкіх келлях Валя Коўтун. 
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На падсветку сваіх выступленняў я паказваў новыя  архіўныя здабыткі: пераздымкі 

зачытанных скарынаўскіх кніг, Статута ВКЛ, экспанатаў так званага “Беларускага 

аддзела”, заснаванага ў 1905 годзе Іларыёнам Свянціцкім пры Нацыянальным  музеі 

(сёння гэта Музей украінскага мастацтва). Да прыкладу, сярод рарырэтаў там 

знаходзіліся 23 слуцкія паясы, 12 кніг Скарыны… “Беларускі аддзел” пры мне 

захоўваўся ў падвале, але дачка Свянціцкага – Вера Іларыёнаўна – дазволіла  сціпла 

агледзець набытыя па ўсёй Беларусі скарбы. І па-сёння гэты аддзел рупліўца 

Свянціцкага не вынесены на прастору, нібыта замоўчваецца. Але ж трэба рупіцца  

пра вяртанне яго на пачэснае месца. 

Згадалі мы і 35-годдзе выхаду з друкарні Стаўрапігійскага інстытута аднадзёнкі 

“Беларускае жыццё” (7 красавіка 1932 г.). Віленская матрыца была выраблена 

стараннямі аднадумцаў Максіма Танка, бо сам ён ў гэты час сядзеў за кратамі ў 

Лукішках. Але 1500 асобнікаў заходне-беларускага выдання былі канфіскаваныя. У 

Дзяржаўным архіве Львоўскай вобласці (фонд № 11, вопіс № 29, адзінка захавання 

№ 6348) мне перанеслі на фоталенту старонкі “Беларускага жыцця”. І вось я чытаю 

першы надрукаваны тэкст паэта Яўгена Скурко, падпісаны псеўданімам Максім 

Танк. Верш “Заштрайкавалі гіганты-коміны” быў напісаны як водгук чалавека-

змагара на забастоўку ў Дамброве. 

12 ліпеня 1932 года у Львове выйшла яшчэ адна аднадзёнка – “Жыццё”, дзе сярод 

публікацый я прачытаў і верш Янкі Купалы “Настане такая часіна”. На жаль, 

ніводны асобнік і гэтай газеты не трапіў па назначэнні: мясцовая цэнзура  была такой 

жа пільнай, як і ў Вільні. Каб расшыфраваць імёны, пазнаць гісторыю львоўскіх 

выпрабаванняў, я напісаў ліст Яўгену Іванавічу і 4.10.1966 атрымаў ад яго паважны 

адказ. Былі  мае публікацыі ў мінскай перыёдыцы на гэтую тэму. Вершы Максіма 

Танка ў перакладзе на ўкраінскую мову можна адшукаць у Львове – у часопісах 

“Обріі” (1936, №12; “Назустріч”(1936, №7-8). Але больш пашчасціла Яўгену 

Іванавічу з польскамоўным выданнем дэмакратычнага накірунку - часопісам 

“Sygnaly”, які выходзіў у Львове з 1933 па 1939 гады. 

Зазняты мною “беларускі” нумар №37 ад 15 жніўня 1939 года, у якім пра Максіма 

Танка піша Севярын Сасноўскі. З адной з старонак глядзіць на чытача сам Максім 

Танк у далікатнай вышыванцы. У фотаархіве  часопіса знайшоў арыгінал здымка. 

Уразіла! Ведаў пра яго, уганараванага афіцыйнымі прэміямі галоўнага рэдактара 

часопіса “Полымя”, а тут з карткі паглядае  – такі лагодны, прытульны, свой…  У 

гэты час у Мінску рыхтаваўся да друку мой першы зборнік “Кастры Купалля”. 

Загарэўся: а чаму б не прапанаваць туды  здымак у вышыванцы, каб хоць бы такім 

чынам выявіць сваю прыязнасць, прыхінуцца да яго вобраза? 
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    Фотакартка Максіма Танка, перасланая ў 1930-я гады з Вільні ў Львоў.                

Выява была  апублікаваны разам са здымкамі Яна Луцкевіча, Рыгора Шырмы ў 

адным з нумароў часопіса “Sygnaly”. 

Зборнік мой у вучылішчы ўбачылі незадоўга перад выпускнымі экзаменамі. 

Некурсантская форма мо й падзейнічала, бо я атрымаў накіраванне служыць у 

чыгуначных войсках ажно на “лукішках” - у Забайкальскай  ваеннай  акрузе. У 

роспачы зноў звярнуўся да Максіма Танка. Як бы там не было, але перад выпускным 

балам мне паведамілі, што еду служыць у 120-ю гвардзейскую, Рагачоўскую 

дывізію—ва Ўручча пад Мінскам. 

 

Уладзімір Крук каля Дома літаратара рыхтуецца сфатаграфаваць удзельнікаў 

інтэрнацыянальнай сустрэчы. У цесным шэрагу гасцей і гаспадароў  сядзібы 

сціплы Максім Танк, Анатоль Бутэвіч, Алесь Яскевіч, Ванкарэм Нікіфаровіч, 

Уладзімір Чапега… Паперадзе Ніл Гілевіч.  1990 –я. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

495 
 

Свой апошні зборнік Максім Танк назваў словам  Errata. У ім – аўтарская спроба на 

паэтычных агледзінах жыцця заўважыць пралікі і хібы. Ды й ці былі яны на  

апантаным  Шляху выпрабаванняў  у моцнага духам чалавека і творцы? Танкаўскім  

азначэннем назваў і я адзін са сваіх вершаў: 

Словы паэтаў гучалі з-за кратаў, 

З вежы прарока, з ГУЛАГаўскіх ссылак… 

Сёння ж усіх нас чакае э р а т а – 

Час выпраўлення гаротных памылак. 

Мы пралічыліся, скрыўдзілі брата, 

Крокі стуманілі ў скрыўленай спешцы… 

Сэрца заўважыць  і – дзея: э р а т а 

Зноў нас паставіць на праведнай сцежцы (…) 

 

І замест пасляслоўя.  Калі я расказваю сябрам пра свае львоўскія  знаходкі, то, 

згадваючы пра “гіганты-коміны” з верша , амаль сур’ёзна сцвярджаю: вы добра 

ведаеце, што Яўген Іванавіч Скурко нарадзіўся ў Пількаўшчыне. А вось Максім 

Танк нарадзіўся – у Львове! 

С.П., 2014 

 

НА РАДЗІМЕ ЯКУБА КОЛАСА 

Упершыню на радзіму Якуба Коласа я трапіў 3 ліпеня 1966 года курсантам 

факультэта журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага вучылішча. 

Адбываў стажыроўку у газеце "Во славу Родины" і пачынаў паэтычную стажыроўку 

на абшарах яшчэ неспазнанага роднага мацерыка. Пасля Мікалаеўшчыны прабег па 

наваколлях Смольны, чароўнымі прынёманскімі берагамі. Сустрэўся з юнымі 

чытачамі Народнага Творцы. І самымі незабыўнымі  ўражанямі запомнілася тое 

адкрывальніцкае падарожжа  сустрэчай і гутаркай з прыязным дзядзькам Юзікам - 

малодшым братам Канстанціна Міхайлавіча Міцкевіча. Але на той час я не меў 

магнітафона. Засталіся на памяць толькі здымкі з прыязным абліччам удумлівага 

чалавека. Яго расповяды натхнілі мяне  на  вершы пра сустрэчу ў Смольні Янкі 

Купалы з гаспадаром сядзібы, пра нялёгкі лёс атлантаў непахіснага народа. 

А другая сустрэча з дзядзькам Юзікам адбылася  22 верасня 1974 года. У 

Мікалаеўшчыну на Каласавіны прыехалі пашанотныя госці - і прадстаўнікі роду 

Міцкевічаў, і мінская літаратурная эліта, а сярод запрошаных  былі Сямён 
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Бацьвіннік з Ленінграда, Браніслаў Кежун з Масквы - перакладчыкі твораў Якуба 

Коласа. На здымках 1974 года можна ўбачыць Максіма Танка,  Петруся Макаля, 

Генадзя Бураўкіна, Рыгора Барадуліна, Алеся Рыбака, Данілу і Юрыя Міцкевічаў… 

І па ранейшаму  актыўнага жыццялюба дзядзьку Юзіка.  

 

Дзядзька Юзік Міцкевіч на прынёманскім мацерыку. 3.07.1966. 

 

Каласавіны. Дзядзька Юзік прыпамінае… 22.09.1974 
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На Каласавіны былі запрошаны госці з далёкіх зямель.                                      

Браніслаў Кежун, Сямён Бацьвінік і іх апякун  Пятрусь Макаль. 22.09.1974. 

Праходзяць юбілеі. Але намі будуць узнаўляцца ў непагаснай велічы імёны, воблікі 

геніяў нацыі. І іх творчыя набыткі будуць бадзёрыць думы і сэрцы. Як вось і гэтыя 

радкі Паэта з мікалаеўскай зямлі: 

Дай, Божа, добрую прыгоду, 

     Каб больш налета было мёду, 

     Каб мы пілі, яшчэ прасілі, 

     Каб на галовах захадзілі. 

С.П., лістапад 2012     
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Зерне слоў (да 90-годдзя з дня нараджэння Івана Бурсава) 

Іван Цярэнцьевіч Бурсаў нарадзіўся 19 снежня 1927 года ў Клімавічах Магілёўскай 

вобласці. Працоўны шлях пачынаў на Чэлябінскім металургічным заводзе, на 

Мінскім трактарным… Свае першыя вершы чытаў сябрам літаб’яднання пры газеце 

«Знамя юности». Па сканчэнні Літінстытута ў Маскве некаторы час працаваў 

рэдактарам часопіса «Нёман» (1962-1964). Пазней стаў супрацоўнікам маскоўскага 

часопіса «Молодая гвардия». Апрача кніг прозы Іванам Бурсавым выдадзена 14 

зборнікаў вершаў, 20 «творчых пасланняў» для дзяцей. Многія набыткі Бурсава 

перакладзены на балгарскую, нямецкую, польскую, украінскую і іншыя мовы. А 

самому Бурсаву-перакладчыку былі ўдзячныя Р. Барадулін і Г. Бураўкін, У. 

Караткевіч і В. Зуёнак, Е. Лось і К. Цвірка, М. Федзюковіч і Д. Бічэль-Загнетава, П. 

Броўка і А. Астрэйка… Дружылі з маскоўскім суайчыннікам і мінскія кампазітары. 

У 2011 годзе Іван Бурсаў выдаў прэзентатыўную анталогію беларускай паэзіі 

«Шаги». У кнігу падабраны творы «пачынальнікаў», «нашаніўцаў», 

«маладнякоўцаў» і «ўзвышэнцаў» - усяго сорак сем творцаў з вялікай грамады 

літаратурнага шэсця. Асобны раздзел анталогіі напоўнены перакладамі спадчыны 

Алеся Смаленеца (А. Ружанцова), Ларысы Геніюш, Аляксея Пысіна. Зборнік 

заканчваецца ўдумным артыкулам «Мой Янка Купала» і вершам-прысвячэннем з 

нагоды ўсталявання ў Маскве помніка класіку беларускай літаратуры. 

А сёлета Іван Цярэшкавіч (як называў свайго сябра Рыгор Барадулін), выдаў новы 

зборнік пад назвай “Дыхание времени», дзе змешчаны яго пераклады на рускую 

мову вершаў многіх беларускіх паэтаў.  Удзячны  добразычліваму маскоўскаму 

Творцу і я. У сціплую падзяку нястомнаму і нязводнаму магілеўчаніну паспрабаваў  

я “вярнуць” на мову радзімы Бурсава некалькі яго лірычных вершаў. Пераклаў я і 

некалькі вершаў для падлеткаў, якія зацікавілі мяне ў кнізе Івана Бурсава  “Сказки, 

полные чудес», выдадзенай у Мінску  «Мастацкай літаратурай”  яшчэ ў 1979-м – 

Міжнародным годзе дзіцяці. 

Пажадаем жа клімавіцкаму атуростку надзейна сустрэць  90-ы год таленавітага 

жыцця. І 19 снежня ўлагодзіць прытульна-навіслы юбілей радкамі са сваёй жа 

кніжыцы, толькі перакладзенымі мною на мову магілёўскіх землякоў Івана 

Цярэнцьевіча:  

День не вырас  у поўны рост, 

Яшчэ тлее ў кастры вуголле - 

Бачаць зайцы: 

Гатовы мост -  

Новы, 
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Зыбкі… 

Злучае поле. 

Успацеў Дзед Мароз, кажух 

На спіну як на корч ускінуў 

І без шапкі ў сумёты – шух: 

Завірухі таўчы мякіну. 

                                                                                            2016 

 

Іван Бурсаў з Дзмітрыем Кавалёвым – кансультанты запрошаных творцаў на 5-ю 

Усесаюзную нараду маладых пісьменнікаў (Масква, 25.03-1.04.1969). 

                          

ЗОСЬЦЫ ВЕРАС – 125 

Налета мы будзем адзначаць 125-годдзе з дня нараджэння Зоські Верас ...  

А ў 1981 г. мы былі ў яе Лясной хатцы пад Вільняй з рабочым візітам.  Я на той час 

працаваў рэдактарам літаратурна-драматычных перадач Беларускага тэлебачання. 

Разам з рэжысёрам Эдуардам Перагудам у нас было заданне падрыхтаваць кінанарыс 

"Сустрэчы і ростані" - да 90-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча. А хто на 

той час мог нагадаць пра свае сустрэчы і ростань з класікам нашай літаратуры? Тым 

больш, што для Зоські Верас Максім быў не толькі паэтам, а сябрам, закаханым у яе 

чалавекам.  

Перадача прайшла ў эфір на самым пачатку 1982-га года, а 30 верасня  мы ўжо 

святкавалі 90-годдзе самой Зоські Верас. На здымках таго дня людзі ў кадры 

мяняліся. Вось стаіць злева ўнук юбіляркі Яраслаў, за ім Марыя і Аляксей 
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Пяткевічы, сама Зоська Верас,  каля яе Ніна Ляшковіч, Аляксандр Ліпень, Генадзь 

Каханоўскі, Лявон Луцкевіч. Прыбягае да нас Данута Бічэль-Загнетава... Я націснуў 

аўтаспуск і прытуліўся да Каханоўскага: як жа не аказацца сярод пашанотных гасцей 

Зоські Верас. Фатаграфаваў яе і ў акне, і ў лекавым агародчыку. Здымкі разыходзілі 

па розных выданнях. 

 

Зоська Верас з Аляксеем  Пяткевічам, Генадзем  Каханоўскім, якія прыехалі 

павіншаваць жыхарку Лясной хаткі з 90-годдзем. 30.09.1982. 

А яшчэ праз пяць восеняў - 27-28 верасня 1987  года Лясная хатка сустракала гасцей 

95-гадовай Зоські Верас. Працавала здымачная група БТ. Вёўся запіс размоў з 

паважанай юбіляркай. Задавалі пытанні Вольга Іпатава, Віталь Скалабан, Уладзімір 

Содаль... Падносілі фотаальбомы дачка Зоські Верас Галіна і яе муж Лявон Луцкевіч. 

Прысутнічаў і мастак Анатоль Наліваеў. 

Захаваліся дзесяткі пісем, паштовак, аўтографаў незабыўнай і шчодрай Людвікі 

Антонаўны Сівіцкай-Войцік - пісьменніцы, грамадска-культурнай дзяячкі 

непараўнальнага  таленту, ахвярніцы дзесяткам музеяў на Беларусі. Доўга будзе 

помніцца яе імя - багаты каласок на нашай ураджайнай ніве.                                                                                                                                                                                                        
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Святкаванне 105-гадовага юбілею Зоські Верас у Мінскай гімназіі №10,                

якое было зладжана супрацоўнікамі музея Янкі Купалы. Госці – У. Скарынкін, А. 

Ліс, С. Панізьнік, Л. Акаловіч. 30.09.1997. Фота Віктара Ставера.                              

С.П., 2016 

 

 

Сілы-змогі! Міколу Аўрамчыку – 95! 

Не адно пакаленне паэтаў ўдзячна Міколу Аўрамчыку за спрыяльныя  часы яго 

княжання ў часопісе “Маладосць” (1953—1980). А я яшчэ кланяюся Міколу 

Якаўлевічу і за абарону мяне ад розных прыдумак у былыя нелірычныя гады. Пасля 

працы карэктарам у “Вячэрнім Мінску” вясной 1980 года я быў прыняты на пасаду 

рэдактара Галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм рэспубліканскага 

тэлебачання. Захаваліся сцэнарыі перадач тэлепраграм “Спадчына”, “Памяць”, “У 

сям’і адзінай”… Помніцца, як у вялікай студыі пад навіслымі камерамі за сталамі 

паселі Аляксей Пысін, Іван Новікаў, Мікола Аўрамчык… У мяне быў люстэркавы 

фотаапарат, і вось праз аб’ектыў бачу  засяроджанае аблічча Міколы Якаўлевіча – 

кавалера ордэна Айчыннай вайны ІІ ступені, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Янкі 

Купалы. Запіс тэлеперадачы быў прымеркаваны да 35-годдзя Перамогі. На пякучую 

тэму ў М.Аўрамчыка да таго часу былі выдадзены зборнікі “Пярэдні край”, 

“Сустрэча былых канагонаў”… Паэма “Волхаўская споведзь” друкавалася ў 

зборніках “Універсітэцкі гарадок”, “Дрэва дружбы”. Было што ўспомніць былому 

страйбатаўцу. 
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Мікола Аўрамчык у студыі Беларускага тэлебачання. 1980. 

Паміж нашымі прыязнымі сустрэчамі мы зрэдзь абменьваліся і паштоўкамі. Гэта не 

як цыдулку, а як сардэчны пасыл захоўваю такую паштоўку: “Сяргей! Даражэнькі! 

Няўжо і табе ўжо стукнула 50 год? Ажно не верыцца. Як імкліва імчыць час! Ну 

што ж, браце, шчыра віншую цябе з тваім паўналеццем і творчай сталасцю! У цябе 

ўсё яшчэ наперадзе. Зычу новых творчых здабыткаў на ніве роднага слова! Абдымаю 

цябе. Мікола Аўрамчык. 4.У.92.” Чытаў віншаванне апекуна і як быццам падрастаў. 

Не быў ён абыякавым да падзеі, знаходзіў лагоднае слова падтрымкі, дзяліўся 

натхняльным скарбам любові да чалавека. Усё гэта выклікала павагу да затоеннага 

ў сціпласць  Міколы Якаўлевіча Аўрамчыка.  

Заўсёды прываблівалі людзей літаратурныя вечары, прысвечаныя яго творчасці, 

асабліва ў “родным” для М. Аўрамчыка Купалавым  музеі. Аднаго разу паспрабаваў 

перад людзьмі агучыць павіншаванне з нагоды 85-годдзя Міколы Якаўлевіча, 

назваўшы вершанё яго ж словам – “Агледзіны: 

Віншуем шчыра сына Якава. 

      Аўрамчыку гады прычэсваем 

      усімі званнямі пачэснымі. 

      З ім нельга думаць абыякава. 

      Таму стараемся падзякаваць 

      паэту словамі нясчэзлымі. 

      Зычэнні любасцю налецены: 

      - Вам змогі на гадоў Агледзіны! 

Сілы-змогі Міколу Аўрамчыку і на новыя Агледзіны яго няўрымслівых гадоў! 

С.П., 2015    
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А яшчэ і Паэт! 

Не забываецца ялцінскае апякунства Івана Паўлавіча, калі ён вывеў мяне на паклон 

да Максіма Багдановіча. На маскоўскай нарадзе маладых літаратараў стараўся, каб 

землякі яго сваячыліся з таленавітымі творцамі многіх нацыянальных літаратур 

тагачаснай краіны. Але самую незвычайную неспадзяванку я атрымаў ад Мележа 

тады, калі прачытаў яго верш “Багдановіч”. Так, вялікі празаік пачынаўся з 

паэтычных твораў. Ад сёлетняга юбіляра Максіма Багдановіча (9.12.1891 - 

25.05.1917) ён быў маладзей толькі на 30 гадоў. І сваю дарогу да Максіма вызнаў 

яшчэ задоўга да векапомнай вайны, калі самога летуценніка Багдановіча не надта і 

шанавалі. 

У 1996 годзе быў выдадзены ўкладзены мной том “У бязмежную даль: Кніга пра 

Максіма Багдановіча” (серыя “Школьная бібліятэка”). Вось там можна прачытаць 

верш Івана Мележа “Багдановіч”: 

Сціхае горад. Стукне крок 

І змоўкне, недарэчны, гулкі. 

Васковы, месяцавы рог 

Застыў у змроку над правулкам. 

Гняце ў пакоі цішыня. 

Журботу адзінокасць будзіць. 

Лажыся, спі! Даволі дня! 

Спачні! – Хрыпяць нядобра грудзі. 

Ён лямпу ўзяў. Гары, святло! 

Няхай сухоты душаць грудзі, 

Насуперак хваробе злой 

Ён ноч ўсю жыць і дзеяць будзе! 

…Дзень надышоў, і сон здалеў, 

Глыбокі, моцны. Ноч не сцерці. 

Гарэў у сшытку на стале 

Нядаўні верш. Жыццё. Бяссмерце. 

Так чуйны паэт Мележ стаў аўтарам мужнай прозы. І не патухне ў кожнага з нас 

святло яго натхнённага Слова.  
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Іван Мележ з рускім празаікам Сяргеем Залыгіным.                                                           

Ялта. Дом творчасці. Красавік 1968.     

 

 

Іван Мележ з украінскім  паэтам Міколам Сынгаіўскім.                                                     

Масква. 5-я Усесаюзная нарада маладых пісьменнікаў. Сакавік 1969. 

   С.П., 2016 
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Золатам пасцелена дарога да радасці     

На маім родным прыдзвінскім прыберагу запісаў такое выслоўе: “Хто радуецца, 

таму і дарога золатам пасцелена”. Я быў радасна здзіўлены, калі пачуў ад украінскага 

даследчыка такую лічбу: на ўсіх кантынентах нашай планеты Тарасу Шаўчэнку 

пастаўлена больш тысячы помнікаў. А калі ўлічыць памятныя шыльды, а таксама 

вуліцы, якім нададзена яго імя, гэты ганаровы вопіс падоўжыцца ўдвая. Падумаць 

толькі: золатам удзячнасці пасцелены вуліцы імя Тараса Шаўчэнкі амаль у кожным 

населеным пункце Украіны! І куды б ні закідвала грамаду украінскіх эмігрантаў, 

яны, каб не згубіцца, у сваіх прытулках да іконы далучалі партрэт свайго 

нацыянальнага апостала.  

Згадка з далёкай Канады. Там да возера Гурон у правінцыі Антарыё прытуліўся 

гарадок Кінкардэн з 12 тысячамі насельнікаў – канешне ж не патомкаў абарыгенаў-

гуронаў. Ідучы да возера, я спатыкнуўся, убачыўшы шыльду з надпісам пра пачатак 

бульвара… Шаўчэнкі. Прайшоў бульварны круг, які заканчваўся вуліцай Шэкспіра. 

Так і не разгадаў, як памяць пра індзейцаў сутыкнулася тут з памяцю пра украінскага 

генія, і як Шаўчэнка парадніўся тут з Шэкспірам. Не раскумекаў пра гэта і 85-гатовы 

мясцовы лекар Гары Гурбан, продкі якога паходзілі з Заходняй Украіны. Згадаў 

толькі што яго мама калісьці трымала на сцяне ў іх канадскай кватэры вышыты ёю 

партрэт Шаўчэнкі. 

Прадчуваю: золатам пасцелена дарога між Кіевам і Астаной. Верыцца, што другі па 

ліку помнік былому рэкруту з дзесяцігадовай пакутніцкай выслугай будзе ўзведзены 

ў Казахстане. Спадзяванні прэзідэнта Нурсултана Назарбаева спраўдзяцца. 

Узаемнасць высілкаў – важнейшая рыса культурных узаемадачыненняў між 

дзяржавамі. І хай з кіеўскага пастамента вясёлы пагляд нашага Уладзіміра 

Караткевіча знойдзе выяву таксама мемарыяльнага Абая Кунанбаева – казахскага 

паэта, філосафа, асветніка. Радавацца і садзейнічаць духоўнаму спарадненню нацый 

– узнёслая адвага нашага часу. То хай будзе золатам пасцелена і дарога да новага 

помніка Янку Купалу, які запланавана ўзвесці недалёка ад Казані.  

Так, Тарас Шаўчэнка пры старанні ўкраінцаў шырока прысутны ў свеце.  

І верыцца, што я яшчэ парадуюся памятнай Кнізе з адрасамі прысутнасці на 

кантынентах планеты імя і нашага Яна, сына Дамініка – Янкі Купалы: ва Ўкраіне  і 

Фінляндыі, у Карлавых Варах і Сігулдзе, у Араў Парку і Баравусе… У Рызе была 

вуліца Янкі Купалы, але нядаўна ёй вярнулі першапачатковае найменне – 

Стрэльніеку. А сябар Райніса быў у Рызе перад самым пачаткам вайны. Удзельнік 

пісьменніцкага з’езду, а ён праходзіў у Старой Рызе, у зале былой Вялікай гандлёвай 

гільдыі (вул.Амату, 6), выступаў там, а таксама ў будынку ўніверсітэта (бульвар 
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Райніса, 19). А ў Юрмале на станцыі Ліелупэ быў на ўрачыстым прыёме (19-я лінія, 

дом №1). 16 чэрвеня 1941 года Купала быў у гарадку Сігулда, дзе разам з Янісам 

Ніедрэ сфатаграфаваны побач помніка вучонаму Атысу Кронвальду…  

 

Янка Купала з першым сакратаром Саюза пісьменнікаў Латвіі Янісам Ніедрэ каля 

помніка Атысу Кронвальду. Сігулда. 16.06.1941. 

Мемарыялізацыя Янкі Купалы ў Латвіі яшчэ чакае свайго часу. Мо юбілейная дата 

– 135-годдзе з дня нараджэння нашага Песняра - падштухне нас да новага выяўлення 

пачуццяў павагі  і выказвання вялікага доўгу перад Народным Творцам.  
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   Медалі рыжскага мастака-медальера Яніса Струпуліса,                                    

прысвечаныя Якубу Коласу і Янку Купалу. 

У прэсе паведамілі, што рыхтуецца адкрыцё помніка Яну Дамінікавічу ў 

Татарстане… О, а яшчэ не гарэлі іскрынкамі памяці нашы вянкі пры ўрачыстым 

афіцыйным адкрыцці ўжо абветранага помніка Янку Купалу ў Маскве. Верыцца, і 

туды будзе пасцелена дарога золатам радасці дзьвюх дзяржаў. 

С.П., 2016 

 

 

 

 

 

Паяднанне сваяцкіх сэрцаў 

32-я  Сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі прайшла сёлета ў сталіцы Канады 

Аттаве 3 – 5 верасня. Падрыхтоўку вялі Ганна Сурмач (Беларуска-амерыканскае 

Задзіночанне), Зьміцер Эльяшэвіч (Згуртаванне беларусаў Канады), Пётра Мурзёнак 

(старшыня лакальнага арганізацыйнага камітэту). А я быў прысутны на 19-й 

Сустрэчы нашых суайчыннікаў, якая праходзіла ў верасні 1990 года ў ЗША (штат 

Агаё, Стронгвіл - прадмесце Кліўленда). Гэта быў сапраўдны гістарычны зрух: у 

абдымкі сяброў беларускай дыяспары ўпершыню свабодна трапілі дзесяткі 

землякоў. Такое паяднанне сваяцкіх сэрцаў не забываецца. 
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Захаваліся ў архіве мае здымкі кліўлендскія, а таксама з Нью-Ёрка, Чыкага… Першы 

– з  урачыстага адкрыцця Беларускага грамадска-культурнага цэнтра “Полацак”. 

Вось ён пашанотны госць – Пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Генадзь 

Бураўкін з жонкай Юліяй. Побач стаяць старшыня Рады БНР Язэп Сажыч, старшыня 

мінскага клуба “Спадчына” Анатоль Белы, спявак Леанід Барткевіч… 

Згадзілася сфатаграфавацца з сваёй сяброўкай Янінай Каханоўскай знакамітая 

паэтэса Наталля Арсеннева. Запомніліся яе ўспаміны пра прыдзвінскае падарожжа ў 

Вільню, зімаванне ў в. Жоўніна каля Дрысы, дзе яна закахалася ў беларускую мову. 

Не адмовілася паўсміхацца ў гутарцы Івонка Сурвіла, выдатная дзяячка беларускай 

эміграцыі, народжаная 11.4.1936 у Стоўбцах. Яна прытуліла да сябе Алу Орса-

Рамана, сваю раўналетку. Варта пазначыць, што Івонка Сурвіла, мовавед, мастак, 

узначальвае Раду БНР з 1997 г. 

Радавалі сваімі выступленнямі Сяржук Сокалаў-Воюш, Валянціна Пархоменка… 

Шчыра прымалі гасцей у Чыкага сям”я Рамукоў, сям’я Данчыка ў Нью-Ёрку… Вось 

на здымку мама Данчыка Юлія Андрусышын, пабач Юрый Хадыка – доктар фізіка-

матэматычных навук, намеснік старшыні сойма БНФ. А Марыя Міцкевіч – 

супрацоўніца Інстытута матэматыкі АН БССР стаіць побач родзіча – Алеся 

Міцкевіча, сына роднай сястры Якуба Коласа. Хораша выглядае народжаны ў 1915 

г. Антон Шукелойць, старшыня Галоўнай управы БАЗа… 

 

 

Удзельнікі 19-й Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі Юрый Хадыка, Марыя 

Міцкевіч прытуляюцца да суайчыннікаў Юліі Андрусышын, Алеся Міцкевіча, 

Антона Шукелойця. Нью- Ёрк. 1990. 
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Нас  - многа! На добрую згадку пра Хадыку Юрыя Віктаравіча, вучонага і 

актыўнага грамадскага працаўніка. На здымку – удзельнік 19-й Сустрэчы 

беларусаў Паўночнай Амерыкі сярод суайчыннікаў пасля малітвы ў саборы Св. 

Кірылы Тураўскага ў Нью-Ёрку. 29.08. 1990. 

 

   Партрэт Францыска Скарыны ў выкананні Пятра Мірановіча сфатаграфавана 

ў чыкагскай сям’і Веры і Вітаўта Рамукоў. Верасень 1990 г. 

С.П., 2016 
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НЕ ШУКАЙЦЕ КРАСУ ЗА МОРАМ 

Львоў 1960-х гадоў.  Цяпер на вуліцы Драгаманава існуе Музей украінскага 

мастацтва. А я ў тыя часы з дазволу ўдавы Іларыёна Свянціцкага Аніссі Мацвееўны 

з вялізнага стала, запоўненага беларускімі  старадрукамі (каля сотні кніг з дваццаці 

друкарняў) асцярожненька браў нашыя нацыянальныя святыні, фатаграфаваў 

вокладкі, старонкі кніг с аздобамі гравюр...  

 

Дапамагала мне ў азнаямленні са скарынаўскімі рарытэтамі                                           

жонка Іларыёна Свянціцкага – Анісся Мацвееўна. Львоў. 19 верасня1966 г. 

 

“Зачытанная” Біблія Францішкі Скарыны ў зборы старадрукаў Іларыёна 

Свянціцкага  (Музей украінскага мастацтва, Львоў). 
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Гэта былі пярліны з  так званага Беларускага аддзела напачатку Царкоўнага, а потым 

Нацыянальнага музея, створанага Іларыёнам Свянціцкім з ініцыятывы мітрапаліта 

А. Шэптыцкага.  Будзем удзячны і Яну Луцкевічу з Вільні за дапамогу, бо ўжо ў 1908 

годзе І. Свянціцкі пісаў, што Беларускі аддзел існуе. Запрашаю віртуальна 

прабегчыся вокам каля сімвала Львова, заглянуць на старонкі даследванняў І. 

Свянціцкага  (а вунь і яго аўтограф-тлумачэнне да тома Бібліі). Не прыходзілася 

бачыць зачытаныя старонкі пражскіх выданняў Скарыны і дамаляваныя руплівай 

рукой невыяўныя гравюры? Не трэба ехаць за моры-акіяны і вышукваць рарытэты. 

Вунь Статут ВКЛ з пячаткай уласніка! Дакраніцеся позіркам і павіншуйце пана 

Марціна Кухту. 

Там, у Львове, які ахрысціў мяне на беларуса яшчэ ў тых 60-х, складаліся першыя 

выгукі для верша: 

 

            Малітва Скарыны 

Во гэтак сама як дзічына: 

на дальні выбегла лужок, 

а прызнае сваё лаўжо; 

як птушачка: з-пад аблачыны 

палі, разлогі аглядае, 

а ведае сваё гняздо 

ў траве высокай і густой; 

як рыба: ў касяку 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 сэрцы акрыліў,-- 

любоў вялікую мілуюць.     

С.П., 2014 

 

 

Пасляслоўе скарыназнаўца і не толькі…     
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Адам Мальдзіс: Восем краін Сяргея Панізьніка 

Штотыдневiк «Голас Радзімы», № 18 (3282), чацвер, 17 мая 2012 

 

 

Паэт, перакладчык і даўні руплівец на ніве міжкультурнага супрацоўніцтва любіць 

розныя культуры, але найбольш — сваю родную. 

Нядаўна ў Міністэрстве культуры абмяркоўвалася пытанне: ці трэба ўводзіць 

грамадскае званне Ганаровага консула культуры Беларусі, а калі так, то якім ён, такі 

консул, павінен быць? У дыскусіі я выказаў меркаванне, што дзейнасць такога 

чалавека найлепей звязаць з работай цэнтраў беларускай культуры, якія ствараюцца 

за мяжой. А каго канкрэтна ён павінен нагадваць?.. Сёння адказаў бы: Сяргея 

Панізьніка. Толькі адзін штрых, адзін з многіх: за дзейнасць па ўмацаванні 

беларуска-латышскіх культурных сувязяў прэзідэнт прыбалтыйскай краіны-суседкі 

ўручыў яму ў 1998 годзе адну з самых высокіх яе ўзнагарод — ордэн “Тры зоркі”. 

Аднак Сяргей Панізьнік, даўні сябар і аўтар газеты “Голас Радзімы”, годна 

прадстаўляе ў Беларусі не адну латышскую, але і яшчэ шэсць іншых культур - 

украінскую і чэшскую, літоўскую і в’етнамскую, ЗША і Канады. Прытым у яго 

ўспрыманні яны неяк не дзеляцца, а спалучаюцца, сінтэзуюцца ў адзінае глабальнае 

цэлае з культурай беларускай, а беларуская — з імі. Яго можна назваць глабалістам 

у станоўчым сэнсе слова. Нездарма ж яшчэ ў 1993 годзе ён стаў, як аўтар паэмы пра 

Калумба, лаўрэатам конкурсу ЮНЕСКА “Сустрэча двух сусветаў” — усходняга, 

еўрапейскага, і заходняга, амерыканскага.  

…Мы сустрэліся з юбілярам (Сяргей Панізьнік нарадзіўся 10 мая 1942 года) у 

гарадской бібліятэцы №5, што амаль насупраць будынка рэдакцыі “Голасу Радзімы”. 

Ён прынёс два ладныя пакункі кніг у падарунак той бібліятэцы, а таксама бібліятэцы 

Інстытута культуры Беларусі, дзе я цяпер займаюся зборам, сістэматызацыяй і 

публікацыяй матэрыялаў пра беларускую дыяспару. А якой праблематыцы былі 

прысвечаны прынесеныя ім кнігі? Культурным сувязям Беларусі з Украінай, ЗША, 
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Латвіяй, Літвой і, на дадатак, Францыяй. Кнігі багата ілюстраваныя, а некаторыя 

даволі рэдкія. 

— І якая з культур для цябе, Сяргею, найпершая, найбліжэйшая да сэрца? 

   — Чаму — з гэтых? Найбліжэйшая для мяне, найкаштоўнейшая — культура 

роднай Мёршчыны з яе непаўторнай мовай, насычанай балтызмамі — у нас кажуць: 

жульвіца, абжаргаць. Вядома, там ужо прысутнічае і суседняя Латвія з яе тапонімамі. 

У школу я хадзіў у вёску Латышы, а дзядзька жыў у Латышках… Але там, у 

Падзвінні, безумоўна, пераважае беларускае, бацькоўскае і матчынае. За ідэю і 

падрыхтоўку серыі з дзесяці гістарычных зборнікаў пад агульнай назвай 

“Бацькаўшчына” я атрымаў Літаратурную прэмію імя Уладзіміра Калесніка. На 

беларускай мове напісаны і выдадзены асноўныя мае паэтычныя і дзіцячыя кнігі. 

- Значыць, пасля Беларусі найбліжэйшая — Латвія? 

- Хвілінку… Паміж Беларуссю і Латвіяй былі Украіна і Чэхія. Уласна кажучы, калі 

я займаўся на факультэце журналістыкі Львоўскага вышэйшага ваенна-палітычнага 

вучылішча, наведваў вечары Львоўскага зямляцтва імя Цёткі, сустракаўся з 

украінскімі паэтамі Уладзімірам Лучуком і Аксанай Сенатовіч, упершыню па-

сапраўднаму спасціг, што такое Беларусь. Так што ўслед за Маджарскімі, якія пісалі 

на сваіх паясах “Мяне стварыў Слуцак”,  я магу ўсклікнуць: “Мяне стварыў Львоў!” 

А потым у складзе Цэнтральнай групы войск служыў каля златай Прагі. У складаных 

умовах я там асвойваў зборы Славянскай бібліятэкі і Страгаўскага архіва, слухаў 

успаміны легендарнага тэнара, нашага суайчынніка Міхала Забэйды-Суміцкага, 

пасябраваў з вялікімі эрудытамі, чэшскімі беларусістамі Вацлавам Жыдліцкім і 

Мілаславам Зімай. 

- Памятаю, пасля прыезду твайго са Львова ў Мінск мы на кватэры Уладзіміра 

Караткевіча спраўлялі твой дзень нараджэння. Тады ж і адбылося маё знаёмства з 

Жыдліцкім. Я рэцэнзаваў яго гісторыю беларускай і ўкраінскай літаратур, а потым 

ён кіраваў чэшскімі беларусістамі. 

- Так і ствараўся агульны ўсходнеславянска-заходнееўрапейскі культурны клімат. 

Але ў мяне былі потым і ўсходнеазіяцкія, і амерыканскія павевы. У 88-м была 

паездка ў В’етнам, знаёмства з тамтэйшымі літаратарамі. Адзін з іх, дарэчы, назваў 

Беларуссю (Баць Нга) сваю дачку, а я стаў яе хросным бацькам. Пачаліся ўзаемныя 

пераклады. Потым, з 1990 года, стаў асвойваць літаратурныя абшары ЗША і Канады, 

пісаць пра іх. Часта бываў у Вільнюсе, пазнаёміўся з яго беларускай легендай 

Зоськай Верас. Дарэчы, толькі што здаў у “Мастацкую літаратуру” кнігу яе твораў і 

ўспамінаў пра яе. 

- І адначасова ўсё большую ролю ў тваіх жыцці і творчасці займала Латвія. Адсюль 

і высокая ўзнагарода…  

- Так, там, у Юрмале, пахаваны мае бацькі, жыве сястра Ніна, якая многа зрабіла 

для дыфузіі нашых культур, райнісазнаўства. Мне ж вочы на Латвію адкрыла 
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незабыўная Мірдза Абала, аўтар латышска-беларускага і беларуска-латышскага 

слоўнікаў. Дзякуючы яе ўздзеянню і спрыянню я змог узняць цэлы пласт латышскай 

беларускай літаратуры, выдаць яе анталогію, творы найбольш яркіх яе 

прадстаўнікоў 

- Вальтара і Вайвадзіша, напрыклад. 

- І апошняе пытанне, традыцыйнае: што на варштаце? 

- Паэтычная кніга пад сімвалічнай назвай “Нас — многа!” Першы раздзел 

складуць вершы, прысвечаныя родным Дзісеншчыне і Мёршчыне, другі — лірыка 

апошніх гадоў, трэці — вершаваныя прысвячэнні сябрам і знаёмым, і апошні — іх 

словы ў адказ. 

- Няхай далучацца да іх і віншаванні ад мяне і чытачоў “Голасу Радзімы”. Дарэчы, 

якім годам датуецца твая першая публікацыя ў нашай газеце? 

- 1966-м! Гэта амаль паўвека таму. Рэкорд! А ў 80-м у бібліятэчцы газеты пабачыла 

свет мая дакументальная кніжка “Пасля вогненных вёсак…”. З таго часу сувязі не 

губляліся. 

Калі мы развіталіся, я разважыў, што ў Сяргея Панізьніка таксама восем абліччаў: 

паэт, празаік, перакладчык, краязнавец, дабрадзей (заснаваны ім у Лявонпалі Музей 

радзімазнаўства ён падарыў Мёрскаму райаддзелу культуры), кінасцэнарыст, 

песеннік і — пасол добрай волі сямі культур у Беларусі, а сваёй — у свеце. 

 

23-24 красавіка 1989 г. у Варнянскім сельскім Доме культуры (Астравецкі р-н) 

праходзіла Свята паэзіі – “Пра ўсё сказаць прыйшла пара”. Адам Мальдзіс 

сустракаўся з многімі сваімі землякамі.  
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Рыгор Барадулін, Адам Мальдзіс, Вячаслаў Рагойша, Анатоль Наліваеў,                              

50-гадовы Сяргей Панізьнік. Дом літаратара. 19.05. 1992.  

   Фота Жанны Маёравай.                                                                                      

Фотаздымкі для аздобы вокладкі кнігі:  

                  

Малюнкі Юрыя Герасіменкі    1. Жалейка кліча   2. І Муза вяртаецца  
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Каля новай шыльды ў Вільні, прысвечанай 500-годдзю Францішка Скарыны, якую 

асвяціў кс. Уладыслаў Чарняўскі. Побач святара Анатоль Белы, Вячка Целеш з 

Валянцінай, Сяргей Панізнік, Міхаіл Адалін. 16.ХІ. 1990 г.                                   

Здымак з архіва С. Панізьніка. 

 

 

Праз іней вякоў праступае полацкі Скарына. Фота С. Панізьніка. 
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Sergey Paniznik: Meetings with personalities (“Ablіchchy sustrech”, Bel.) 

webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 412-517, www.sakavik.net) 

The editorial board of the webzine decided to publish the entire book of Sergey Paniznik 

"Ablіchchy sustretch" (2017), which contains a lot of interesting, unique materials about 

the author's contemporaries, writers, scientists and cultural figures. Memoirs of S. Paniznik 

about personal meetings with them are accompanied by photographs of the author. Some 

excerpts from this book were previously published in the webzine “Culture. Nation". 

 

Сергей Панизьник: Встречаясь с личностями («Абліччы сустрэч», бел.)                         

(веб-журнал Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 412-517, www.sakavik.net ) 

Редакция журнала приняла решение опубликовать целиком книгу Сергея Панизника 

«Абліччы сустрэч» (2017), в которой много интересных, уникальных материалов о 

современниках автора, писателях, ученых и деятелях культуры. Воспоминания С. 

Панизьника о личных встречах с ними, сопровождаются фотографиями автора. 

Некоторые фрагменты из этой книги ранее публиковались в журнале «Культура. 

Нация». 
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