105-год з дня нараджэння беларускай паэткі
Ларысы Геніюш
У суботу, 8 жніўня, творчая інтэлігенцыя Беларусі адзначыла 105-я
ўгодкі з дня нараджэння выдатнай беларускай паэткі Ларысы
Геніюш (1910-1983).
У сваім звароце да прысутных настаяцель храма Святой Жываначальнай
Троіцы г. п. Зэльва протаіерэй Георгій Субаткоўскі звярнуў увагу на тое,
што беларуская паэтка знаходзіла сілы і сродкі падтрымліваць прыход і
абараняць святароў. Так, за ўласныя сродкі ёю было зроблена
асвятленне царквы. І тое, што сёння меладычна і малітоўна набажэнства
гучыць на беларускай мове, якую яна любіла ўсім сэрцам, пацвярджае,
што справа ўсяго жыцця была не дарэмна.
Пасля паніхіды каля помніка Ларысе Антонаўне, які ўсталяваны на
тэрыторыі царквы па благаславенні Высокапрыасвяшчэннейшага
Філарэта, мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, патрыяршага Экзарха ўсея
Беларусі, адбыўся літаратурны вечар.

Ушанаванне пачалося каля Свята-Троіцкай царквы побач з помнікам
паэтцы, які знаходзіцца насупраць хаты, дзе жылі Янка і Ларыса
Геніюшы.

Адкрыў урачыстасць паэт і публіцыст Міхась Скобла, які прэзентаваў
кнігу “Духу магутнага чары…”, куды ўвайшлі ўспаміны пра Ларысу
Геніюш, а таксама пісьмы да яе К.Езавітава, У.Караткевіча, Я.Найдзюка,
Ф.Янкоўскага, А.Траяноўскага, М.Прашковіча, Ю.Сергіевіча і іншых
асобаў.
Беларуская паэтка з Палтавы Іна Снарская прачытала свае пераклады
вершаў Ларысы Геніюш на ўкраінскую мову. Пра паэтку цікава
згадвала Данута Бічэль з Гародні, чыталі свае вершы паэт Зьніч з
Жыровічаў, Алесь Клышка з Мінска, Станіслаў Суднік з Ліды, песні на
словы юбіляркі выконвалі барды Вольга Цярэшчанка і Таццяна
Матафонава.
Пасля ўрачыстай часткі, прысутныя наведалі мясцовыя могілкі, дзе
ўсклалі кветкі на магілу Янкі і Ларысы Геніюшаў. Таксама жадаючыя
змаглі наведаць музей храма Святой Жываначальнай Троіцы, большасць
матэрыялаў якога датычацца жыцця і дзейнасці Ларысы Антонаўны.
novychas.info

Ларыса Геніюш (1910-1983)
Ларыса нтонаўна Г
, у дзявоцтве
Л
(27 ліпеня (9
жніўня) 1910, маёнтак Жлобаўцы паблізу Воўпы Гродзенскага пав.
Гродзенскай губ., цяпер Ваўкавыскі раён Гродзенскай вобл. — 7
красавіка 1983, г.п. Зэльва) — беларуская паэтэса, празаік, грамадскі
дзеяч.

Біяграфічныя звесткі
Скончыла Ваўкавыскую беларускую гімназію (1928). Выйшла замуж
за Янку Геніюша і ў 1937 годзе пераехала ў Прагу, дзе ён вучыўся, а
потым працаваў урачом. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да
СССР (1939), быў арыштаваны бацька Ларысы Геніюш. Неўзабаве, па
кароткім зняволенні ў гродзенскай турме, яго расстралялі. Маці Ларысы
Геніюш і двух яе сясцёр выслалі ў Казахстан. У 1937—1947 гадах жыла ў
Празе. Наладзіла сувязі з беларускай эміграцыяй, удзельнічала ў
рабоце ўраду БНР на эміграцыі. У сакавіку 1943 года стала Генеральным
сакратаром ураду і займалася захаваннем і ўпарадкаваннем архіва БНР.
Апекавала беларускіх эмігрантаў, палітычных уцекачоў, беларускіх
работнікаў і ваеннапалонных у Германіі. З 1945 года савецкія ўлады
дамагаліся экстрадыцыі Геніюшаў, ставячы ім у віну «антысавецкую
нацыяналістычную дзейнасць» падчас вайны. Пад канец 1947 года
Ларыса Геніюш перабралася з мужам з Прагі ў Вімперк, дзе 5 сакавіка
1948 года арыштавана, а 12 жніўня іх перадалі савецкім уладам.
Утрымліваліся ў савецкіх турмах Вены і Львова, з канца 1948 года ў
турме
ў Мінску,
дзе
Ларысу
Геніюш
дапытваў
міністр
Дзяржбяспекі БССР Л. Цанава, які беспаспяхова патрабаваў ад яе
перадаць архівы БНР. У лютым 1949 года Вярхоўны суд БССР

прыгаварыў Ларысу Геніюш да 25 гадоў зняволення ў лагерах. Да такога
ж тэрміну быў прыгавораны Я. Геніюш. Пакаранне адбывала ў лагерах
Інты і Абедзе (Комі АССР) і ў Мардоўскай АССР. У 1956 годзе разам з
мужам часткова рэабілітавана, тэрмін пакарання зменшаны да 8 гадоў,
якія ўжо прайшлі з моманту прысуду. Пасля вызвалення пасяліліся на
радзіме мужа ў Зэльве. Прынцыпова адмаўлялася прымаць савецкае
грамадзянства, засталася грамадзянкай Чэхаславакіі. Дом Геніюшаў у
Зэльве стаў прыцягальным асяродкам для творчай моладзі Беларусі.
Нягледзячы на нагляд КДБ, частымі гасцямі ў Зельве бывалі паэты і
пісьменнікі, мастакі, навукоўцы.
Пахавана ў Зэльве.
Творчасць
Вершы Ларыса Геніюш пісала яшчэ ў гімназіі, друкавацца пачала ў 1939
годзе ў беларускіх перыядычных выданнях «Раніца», «Беларускі
работнік», «Новы шлях» і інш. У 1942 годзе ў Празе выйшаў першы
зборнік яе паэзіі. Пісала вершы і ў зняволенні. Пасля вызвалення яе
творчасць на працягу 10 гадоў была забаронена. У 1967 годзе пры
садзейнічанні Максіма Танка надрукаваны яе першы ў савецкай Беларусі
зборнік «Невадам з Нёмана». Доўгі час Ларысе Геніюш дазвалялі
выступаць толькі як дзіцячай пісьменніцы (апублікавала дзве кніжкі
вершаў для дзяцей). Пасля заняпаду таталітарызму пасмяротна былі
выдадзены найбольш поўныя і значныя зборнікі яе твораў.
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Ларыса Генiюш

Благаславенны край наш
***
Благаславенны край наш, ад азёраў сіні!
Лугоў раздольле ды шырокі стэп,
Сынам даючыя жыцьцё жанчыны
І нівы, родзячыя хлеб...
Благаславенныя лясы нашы і рэкі,
Наш белы сад, блакітныя ляны,
Благаславенныя заўсёды і навекі
Краіны нашай верныя сыны...
Адвечныя шляхі маёй айчыны,
Мячы і кнігі Белае Русі
І гарады, дзе родзяцца Скарыны,
Сялібы, скуль выходзяць Кастусі...
Благаславенныя старыя ў пушчах дрэвы
І мовы роднай найсьвяцейшы скарб,

Старой зямлі старэйшыя напевы
І продкі нашы, што ў курганах сьпяць...
***
У нязнаную дарогу ў даль паехаў мiлы...
Позна, позна цёмнай ночкай дзеўка варажыла...
Быццам думкай - ўзорам доўгi ручнiчок снавала,
ды кашулю васiлькамi, шоўкам вышывала.
Казаў месяц рана зорам, што ў начы дзяўчына
I пояс вышыты узорам сьлязмi прамачыла...
Ужо прыехаў з падарожжа, ўжо вярнўуся любы,
абяцаў ён жуковiнку дзеўчыне да шлюбу.
- Што рабiла, дзяўчынанька, цi хоць сумавала?
Мо' ў каморцы зачынiўшысь паясок снавала?
- Ой, не ткала паясочка, не зазнала суму праскакала цэлу ночку пад гармонiк шумны!...
Прапяяла у кампаньнi вечар васiльковы,
прастаяла да сьвiтаньня, ой, ды з хлопцам новым!
Мо' дзяцюк дзяўчыне быў-бы i паверыў,
каб ня пояс ўзорна-сiнi, што на стан прымерыў.
Каб не тыя васiлёчкi, макi на кашулi,
што цьвiлi з-пад рук дзявочых, калi ўсе паснулi...
***
Зжылася зь зямлёю, у дрэвы ўрасла,
Пераплялася з травою і кветкамі
Родная мова старога сяла,
Ад іншых сваёй цеплынёю адметная.
Цягнулася доўга за ніткай льняной
Прымаўкай мудрай, і казкай, і песьняю,
Схавалася ў сёлы, жыла пад страхой,
Выходзіла ў поле да сонейка весьняга.
Зярністая, шчодрая, бы каласок,
Мудрасьці ціхай прыпынак глыбінны,
Сіні, бясхмарны нябёсаў кусок
Пад белым і чыстым крылом галубіным.
Хрышчоная ў полі вясьняным дажджом,
Пахучая белым рамонкам і мятай,
Задорны уздым за сьвяточным сталом
I ладная, сьціплая гутарка хатняя.

Разгойдала мары, збудзіла любоў,
Цябе ў маім сэрцы ніхто не заглушыць,
Таму, што чароўныя прыгаршні слоў
Маці любоўна мне ўсыпала ў душу.
Са мной размаўлялі палі і бары,
Адносілі хвалі па Нёмане думы,
I баяў мне нешта магільнік стары,
Сялянская доля заводзіла сумна.
Калі цябе мудрасьць кране і любоў,
Засьвецішся ласкай, вясёлкаю фарбаў,
З-пад напластаваньня мінулых вякоў
Адкрыеш нашчадкам схаваныя скарбы.
Ты нам Скарынаю выйдзеш у сьвет,
У Статут правы зьніжаш надзіва,
То заглушаць, затопчуць твой сьлед,
Мова сёлаў і мова архіваў.
Мова, падобная да салаўя,
Прасякнута любасьцю жніўнай і роснай,
Мова дзядоў маіх, мова мая,
Гімн нашай долі пакутны і ўзьнёслы!
***
К чорту гарэлку, шэйкі і твісты,
Юную голаў хлусьнёю кружыць!
У сэрца народу скірованы выстрал,
Жыць яму заўтра, альбо ня жыць...
Мовай ня нашай заплавілі горад,
Ціхіх сялянак ня лічаць людзьмі,
Нельга ўлівацца ў чужацкае мора
Юнасьцю нашай, крывёю, дзяцьмі.
Нельга. Мы ўдома свае, а ня сьведкі.
Няпрошана злыдні абселі сталы,
Кідаюць «з ласкі» свае нам аб’едкі,
Плодзяць халуйства на нашай зямлі.
Мы — стража ля нашай народнай калыскі.
Вораг суровы і лёс наш круты,
У нас за плячыма крычаць абеліскі,
З крыўдаю ў сэрцы падходзяць браты.

Мы сёньня лёсу Радзімы зарука,
Выканаць нам, што бацькі не змаглі.
У нас запытаюць з дакорам унукі
Аб волі, аб мове радзімай зямлі.
Сёньня ж на пласе родная мова,
Вырваць жывую належыць з агню,
Слова «кахаю» – слабае слова,
Мужнае слова – абараню!!!
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Краю мой родны, краю мой мілы,
цудны, узорны, ад ніў залаты,
хто цябе ўквеціў пушыстай калінай,
краскамі, лесам засеяў густым?
Пушчы, палеткі, лугі, сенажаці,
быстрыя рэкі, прасторы азёр, —
нехта рассыпаў вялікім багаццем
вечныя скарбы ў цудоўны узор.

Калі табе золатам сонца разлітым
магутныя грудзі асыпле кругом,
а неба атуліць туманам-блакітам,
быццам анёлак празорым крылом,
і вецер бяроз тваіх косы даўгія
расчэша, рассыпле па белых камлёх,
а грушы-красуні страсе снегавыя,
цвет белы пасее на зелень палёў,
а буйныя травы нагне, то падыме,
зазвоніць аб лісце задуманых дрэў,
акордамі ўдарыць, як май, маладымі,
пад Нёмна вясною бурлівы напеў, —
дык радасцю, шчасцем душа замірае
і хочацца сэрцам, рукамі абняць,
свой край наймілейшы, аквечаны маем,
дзе краскі, дзе Нёмана хвалі звіняць.
Дзе птушка у неба высокім палётам
вабіць да сонца ў блакіты з сабой,
ўзыходзіць, мацнее з сялянскага поту
зярнё, вырастае ў калоссе вясной.
Краю мой родны, краю мой мілы,
калыска дум ранніх, вясёлкавых дзён,
краю дзядоўскіх курганных магілаў, —
ты сэрцу так мілы, як міла жыццё.
Сніцца ты будзеш і клікаць з чужыны,
да сёлаў сваіх і да хаты старой,
пахучых палеткаў буйной канюшыны
і песняў дзявоччых, спавітых тугой.
Чало плуг жыцця, можа, ў боразны зрэжа,
Мо, голаву іней пакрые гадоў, —
у сэрцы ж не звянуць зялёныя межы,
туга не аслабне да родных кутоў.
Я
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Ў добры час, на ўлонні вясковым,
дзе вадзіца крынічная б’е,
навучыўся я матчынай мове
І задуманых песняў яе.
Многа ёсць недасягнутых скарбаў,
яшчэ болей прываблівых мар.
Я яе ні за што не аддаў бы,
бо яна найвялікшы мой скарб!

Яна гойдае спевам калыску,
літасціва шчабеча ў бядзе,
на ёй песні складаюць вятрыскі
ў неспакойны, разбуджаны дзень.
Мая мова не знае змярканняў
ад маленства да старасці лет,
буду песціць яе, як каханне,
разглядаць, як чароўны букет.
Можа мовы чужой навучуся,
каб суседзяў гасцінна вітаць,
але толькі на ёй, беларускай,
буду людзям аб долі пяяць.
Мая мова, як шчасце на вуснах,
хвалявання гарачы прыбой,
можа быць, на чужой засмяюся,
ўсё ж заплачу з тугі на сваёй.
ОЙ РОД Ы УТ
Мой родны кут,
мой ціхі дом,
дзе ў голле дрэў,
аб сцены ніў,
пад сумны спеў
буйным крылом
паўночны вецер звонка біў.
Мой родны кут, —
на твой спамін
бушуе кроў,
а ў сэрцы гар,
а ў сэрцы боль,
бо з ніў, з далін
урок мяне туманны чар.
I ў ясны дзень,
і ў ноч без зор
душа, як птах,
пад гоман дум
ляціць на шлях,
дзе песняй бор
калыша долі нашай сум.
Мой родны кут,
квяцісты луг, —
пад шумы вольх
прыйдзе ўначы,

як ціхі ўздох,
мой верны дух
на вечны сон
к табе спачыць.
Пад ветру шум,
Пад буры гроз,
пад гоман хат,
хто сэрцам жыў,
ў вясняны чад
хто ў полі рос,
той не пакіне
родных ніў.
***
Не згінай мяне, я не сагнуся,
Не баюся ні страхаў, ні зла.
Нездарма я з зямлі беларускай
Непахіснай сасною ўзрасла.
Напрасткі йду няходжанай сцежкаю,
Мудрасць продкаў у гарачай крыві,
Ні прад кім не схіляю паспешна
Крыху гордай сваёй галавы.
Абмінаю ўсю набрыдзь, што вокал,
Чалавечы мой блытае лёс.
Гляджу ўдаль, не маргнуўшы нат вокам.
Розум цемру праніжа наскрозь!
О
Мова родная, мова дзядоў!
Іншай мовы мы сэрцам ня чуем.
Мілагучнасьцю любых нам слоў.
Быццам музыкай душу чаруем.
Мы за вокнамі дзень залаты,
Нашых рэкаў пявучыя хвалі,
Роднай хаты сьвятыя куты
Ў гэтай мове раз першы назвалі.

Наша мова – спатканне,
З казкай, ў цудным дзецкім сьне.
Наша мова – каханне, што прыходзіць да мяне.
Любай песьняй старою гучыш,
З-над калыскі, за гадоў тых дзяціных;
Салаўіным разьлівам ўначы,
Звонам хваляў прыткой ручаіны.
З-пад вясковых прыветлівых стрэх
Мілагучна зьвініш ад сьвітання;
Бы дзявочы, рассыпчысты сьмех,
Быццам першае ў сэрцы каханне!
Наша мова – спатканне,
З казкай, ў цудным дзецкім сьне,
Наша мова – каханне, што прыходзіць да мяне.
Сьвяты прадзедаў ты нам адказ,
Якім слаўна ў харомах гудзела!
Ты як неба, як сонца для нас –
Быццам наквеццю сад заінелы.
Мова родная, мова дзядоў!
Іншай мовы мы сэрцам ня чуем.
Мілагучнасьцю любых нам слоў,
Быццам музыкай душу чаруем.
***
Ня сумуйце дзяцюкi вясною
на магiлы гледзячы сяброў жалем нашых ранаў не загоiш
i цяжкiх ня скiнеш кайданоў.
Ня сумуйце дзяцюкi па сёлах
i па вочах кiнутых дзяўчат барацьба ўжо пеннiца як солад,
маладыя воклiкi гучаць.
Ня сумуйце дзяцюкi па долi,
ня хiлеце гордай галавы,
бо ня з жалю, толькi з ранаў, болю,
воля толькi родзiцца з крывi.
Ня сумуйце дзяцюкi начамi ўжо ня дасца спутаць вольны дух!
Мы былi i будзем Крывiчамi
ад хваль Угры аж па сiнi Буг!
С ЯТЫ

Р

Каляда, Каляда, на зямлі — Святы Вечар,
нарадзіўся у яслях Збавіцель і Бог.
І пасталі бярозаў танклявыя свечкі
паабапал заснежаных, белых дарог.
Халадно. Мо таму, што зіма на парозе,
адчуваецца лютасць суровай пары,
а у полі пустым па шырокай дарозе
плачуць нечаму сумна ліхія вятры.
Чым жа сэрцы сагрэць, як той холад адужаць?
Ці агеньчыкам цьмяным у сялянскім акне,
Калядою святой, што насуперак сцюжам
цеплынёй чалавечыя сэрцы кране?
Каляда, Каляда... Нават зорам трывожна.
Па заблытаных сцежках крутога жыцця
да сваіх ў гэты вечар спяшаецца кожны,
дзе ў сям'і за сталом нас чакае куцця.
Сена пах, яліны, стаяць розныя стравы,
прытаміўшыся, маці шчасліва маўчыць.
Садзяцца сыны на шырокія лавы,
што сышліся дамоў, каб душой адпачыць.
Добра сесці разом, слязу радасці ўцерці,
адчуваць, што ў застоллі, што побач браты,
у душы чысціня і узнёслыя сэрцы,
бо з людзьмі разам Бог ў гэты Вечар Святы.
Сёння сэрцам з усімі куццю раздзяляем,
хто за стол наш не змог на вячэру прыйсці,
ўсіх далёкіх і родных сваіх ўспамінаем
і дабра ўсім і шчасця жадаем ў жыцці.
Няхай будзе вам цёпла, бы ў бацькавай хаце,
ў гэтым свеце шырокім, дзе столькі дарог.
Няхай людзі зямлі для вас будуць, як брацця,
і жыццёвыя сцежкі прастуе вам Бог.
Можа, хто занямог, можа, хто пахіснуўся,
загубіўшы сумленне ў нялёгкім жыцці,
прытаміўся ў шуканні свае Беларусі —
памажэце й такім на вячэру прыйсці.
За святочным сталом — няхай кожнаму месца
каля вернага сэрца сясцёр і братоў.
Няхай будзе у вас, як ў харошай сямейцы,
ўсім па роўні ў жыцці і куцця, і любоў.
Няхай вера ў любоў, свая мова ў застоллі,
а у думках — зямля, дзе спачылі дзяды,

няхай ўсюды ласкава спрыяе вам доля,
а любоў, чалавечнасць мацуе рады!
***
Сэрца, зямля мая, ніва ўраджайная,
Збожжа палеткі, істужкі дарог,
Неба цвітучае, радасць вянчальная,
Скарбам схаваная ў буйных лясох.
Войнамі спалена, недругам знішчана,
Рукі заломіш, праводзіш «гасцей»
І зноў уздымаешся над папялішчамі –
Й далей загон твой на славу цвіце.
Вечна пакутная, вечна гаротная,
Сцятая – зноў адрастаеш з камля,
Вечна жывучая і несмяротная
Ты, беларуская наша Зямля!
***
Там толькi хочацца, хочацца жыць,
дзе родныя, сумныя далi,
дзе поле узорнай раўнiнай ляжыць,
калышацца жытняю хваляй.
Дзе Нёман дастойны шырока плыве,
дзе пушчы шумяць аб мiнулым,
а ў замках, курганах лягенда жыве
i песьня дзядоў не заснула.
Дзе нашы дзяўчаты - юргiнi ў саду,
расьцьвiўшыя кветкi у маi,
i зь песьнямi лён залацiсты прадуць,
узорамi бель патыкаюць.
Дзе цягнуцца вежы сьвятыняў ў гару,
крыжамi ўпiраюцца ў неба,
а моцныя рукi папары аруць,
каб нiвы пакрылiся хлебам.

***
Уздымам сэрц нашых шуміць Белавежа,
як дні нашых сёлаў, так Нёман плыве...
Уроду палеткаў ткуць поясам межы,
адвечныя сосны гудуць ў бараве.
Там нашыя песні, там наша багацце,
там жытняе мора, магілы дзядоў
і родныя хаты, і людзі, як брацці,
і казкі, і слава мінулых часоў.
Крывіч там стагоддзі загон свой старожа,
а звычаі, мова жывуць з году ў год...
Там Край, быццам казка старая, прыгожы,
удалы і верны Краіне народ.
Нічога, што позна у свет мы выходзім,
нічога, што ўчора пакінулі плуг,—
нам крыўду стагоддзяў ліхіх нагародзіць
гарачым уздымам акрылены дух.
Калі для нас волі жаданай світанне
цудоўнаю блісне над краем зарой,—
ад Угры па Буг мы спаткаць яго ўстанем
ўсёй дружнай, вялікай, Крывіцкай Сям’ёй.

