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Тарасевіч  

Генрых Францавіч 

 



 

Генрых Францавіч Тарасевіч нарадзіўся 23 

лістапада 1960 года ў мястэчку Новы Двор 
Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці. Член 

Саюза пісьменнікаў Беларусі.  Закончыў з 

чырвоным дыпломам агранамічны факультэт 

Літоўскай сельскагаспадарчай акадэміі (1983) і 

вочную аспірантуру пры Беларускім навукова-

даследчым інстытуце глебазнаўства і аграхіміі 

(1986), кандыдат сельскагаспадарчых навук. 
Удзельнік ліквідацыі наступстваў катастрофы на 

Чарнобыльскай АЭС.  

         Працаваў у Інстытуце глебазнаўства і 

аграхіміі (1986 – 1992), Акадэміі аграрных навук 

(1992 – 1998), Міністэрстве сельскай гаспадркі і 

харчавання (1998 – 2007), Дэпартаменце па 

ліквідацыі вынікаў катастрофы на Чарнобыльскай 

АЭС Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 
(2008 – 2009), Палаце прадстаўнікоў 

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2009 – 

2013), Дэпартаменце па ядзернай і радыяцыйнай 

бяспецы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях 

(2013 – 2015). Зараз на пенсіі ў сувязі з выхадам у 

адстаўку дзяржаўнага служачага па поўнай 

выслузе гадоў, што дае магчымасць цалкам 

засяродзіцца на пісьменніцкай і ўвогуле на 
творчай працы. 

         Друкаваўся ў часопісах: “Полымя”, 

“Маладосць”, “Вожык”, “Ave Maria”; газетах: 

“Літаратура і мастацтва”, “Народная газета”,  

 



 
 

“Чырвоная Змена”, “Белорусская Нива” (цяпер – 

“Сельская газета”). Таксама з’яўляецца аўтарам каля  

70 навуковых публікацый і шматлікіх артыкулаў у 

рэспубліканскай перыёдыцы па актуальных  

праблемах інавацыйнага развіцця краіны, пытаннях 

АПК і экалогіі. 

         Аўтар паэтычных кніг “Прадчуванне вясны” 
(2013), “Адлюстраванне душы” (2015), “Носьбіт” 

(2017), “Рэфлексія шчырасці” (2018). Лаўрэат 

літаратурнага конкурсу Саюза пісьменнікаў 

Беларусі “Радзіма – мая дарагая”, прысвечанага 

100-гадоваму юбілею Алеся Бачылы (2018). . 

Удзельнічае ў вялікіх літаратурных святах, 

ганаровы госць Дня беларускага пісьменства 
      Кожная мясціна мае сваіх знакамітых землякоў. 

Навадворская зямля таксама мае свайго знакамітага 

земляка, які нарадзіўся  і правёў свае дзіцячыя і 

юнацкія гады ў Новым Двары. Гэта Генрых 

Францавіч Тарасевіч – паэт, член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. 

      Чытаць літаратурныя, у тым ліку, паэтычныя 

творы і адначасова атрымоўваць ад іх эстэтычнае 
задавальненне хлапец  пачаў даволі рана – дзесьці 

яшчэ ў сярэдніх класах школы. У значнай ступені 

садзейнічала гэтаму наяўнасць у мястэчку дзвюх 

бібліятэк – сельскай і школьнай – з някепскім 

падборам кніг, дзе ён быў дастаткова актыўным 

чытачом, а таксама высокая прафесійная 

падрыхтоўка настаўнікаў, якія на цудоўным узроўні  

 



 
 

выкладалі беларускую і рускую мовы і літаратуры. 

Так, тэорыю вершаскладання юнак засвоіў няблага 

 яшчэ на школьных занятках. Увогуле, ў тыя часы 

школьнікі значна больш чыталі якаснай літаратуры 

ў параўнанні з цяперашнім часам, зрэшты, не толькі 

школьнікі… 

     Пільная патрэба ў напісанні вершаваных тэкстаў 
з’явілася ў будучага паэта ў дзявятым класе, калі 

спачатку ў школе, а потым і ў клубе былі створаны 

так званыя ВІА – вакальна-інструментальныя 

ансамблі (паўсюдная мода сярэдзіны сямідзясятых 

гадоў), у якіх ён, кажучы па сучаснаму, быў 

фронтмэнам. Канешне, хацелася выконваць не толькі 

песні, як тады гаварылі, савецкіх кампазітараў, але і 
замежных аўтараў. Калі з музыкальнай кампазіцыяй 

было амаль што ясна (падабраць мелодыю на слых з 

магнітафона ці пласцінкі), то перапісаць дакладна 

словы з вышэйназваных крыніц было вельмі 

складана. Вось і прыходзілася сачыняць нешта сваё 

на роднай мове больш-менш блізка да тэксту, балазе, 

што кампазіцыі ў асноўным былі англамоўнымі, а ў 

школе вывучаўся English. Даводзілася, праўда, мець 
справу з песнямі на італьянскай і нямецкай мовах – 

тады, як кажуць, па інтуіцыі… Дастаткова актыўна 

Генрых займаўся музычнай і пры неабходнасці 

паэтычнай дзейнасцю ў час вучобы ў акадэміі і ў 

аспірантуры, тым больш, што гэта дзейнасць давала 

нейкі дадатак да студэнцкай ці аспіранцкай 

стыпендыі. 

      



 
   

З цягам часу ён знайшоў асалоду ў “чыстай” 

паэтычнай творчасці без “прывязкі” да музыкі, але  

пісаў ў пераважнай большасці для сябе, як кажуць, у  

стол, зрэдку, праўда, друкуючыся ў перыядычных 

выданнях. Затым, калі ўжо сабралася вершаў не на 

адзін зборнік, выдаў згодна з настойлівымі парадамі  

сяброў паэтычную кніжку. Пасля яшчэ тры. 
     З павагай ставячыся да самых розных накірункаў 

у сучаснай паэзіі, паэт у сваёй творчасці аддае 

перавагу яе класічным формам. Асабліва прыйшлася 

да спадобы строгая рэгламентаванасць санетнай 

формы, якая патрабуе ад паэта лаканізма, 

дакладнасці, эстэтычнай дасканаласці. Нездарма 

лічыцца, што добра напісаны санет варты цэлай 
паэмы. Любоў  да напісання санетаў прыйшла да 

Генрыха Францавіча разам з працай ў міністэрстве 

сельскай гаспадаркі і харчавання ў якасці 

спічрайтэра міністраў. На гэтай ніве яму давялося 

шчыраваць каля чатырох год на мяжы 20 і 21 

стагоддзяў. Вось дзе ўжо трэба было з вялізнай 

увагай адносіцца да кожнага слова і, натуральна, 

кожнай лічбы ў дакладзе, тым больш, што ў тыя часы 
міністры мяняліся вельмі часта – ці не кожныя 

паўгода. Толькі прызвычаішся па стылю да аднаго, 

як ужо хутка трэба прывыкаць да другога. 

       Ну а калі сур’ёзна,  то паэт лічыць, што вершы 

трэба пісаць выключна на аснове свайго вопыту з 

улікам асабіста перажытага, сваіх уражанняў і 

эмоцый. Ні ў якім разе не трэба прыдумляць сюжэт 

(у прозе гэта цалкам магчыма), бо ў любым выпадку  



 

 

гэта пусты і банальны падман, хай сабе і ў прыгожай 

абалонцы. Як вядома, ёсць безліч вызначэнняў, што 

такое паэзія. Найлепшае для Генрыха сярод іх, што 
“…паэзія – гэта шчырая размова з уласным 

сумленнем. Ну а калі верш не ідзе ад душы і сэрца,  

то дзе тут тая шчырасць?! Карацей кажучы, вядомае 

выказванне Ахматавай “…когда б вы знали, из 

какого сора растут стихи, не ведая стыда” не для 

мяне.” 

  Пакуль што   уласны досвед з пазіцыі пражытых год 

дае Генрыху ўдосталь сюжэтных ліній, эмоцый і 

перажыванняў для таго, каб ствараліся новыя вершы.        

Тэма, на якую паэту амаль што фізічна цяжка пісаць,  

звязана з чарнобыльскай катастрофай і, у першую 

чаргу, з зыходам са сваіх родных сяліб   беларусаў. 

Так здарылася, што аспірантуру Генрых Францавіч 

закончыў ў 1986 годзе, калі адбыўся выбух на 

чацвёртым блоку чарнобыльскай атамнай 

электрастанцыі, і быў размеркаваны ў лабараторыю 

радыёлогіі інстытута глебазнаўства і аграхіміі, пасля 

чаго прыйшлося пільна паўдзельнічаць у 

мерапрыемствах, звязаных з ліквідацыяй 

наступстваў “мірнага атама”. Да гэтае пары   перад 

яго вачамі роспач і адчай жанчын, якія назаўсёды 

развітваліся з роднай зямелькай і пераязджалі на 

“чыстыя” тэрыторыі. У падобных абставінах 

няцяжка  ўявіць той боль, які адчувалі паэты-

франтавікі , калі пакідалі свае землі захопнікам і 

ніхто тады не ведаў наколькі.  



   

   У жыцці, як кажуць, усё развіваецца па спіралі, 

пэўна, што і   інтарэсы Генрыха  ў творчасці. Зараз 

яму зноў да спадобы сачыняць песні, пры чым не 

толькі вершы для іх, але з улікам сваёй дастаткова 

доўгай музычнай практыкі, і мелодый.    Справа  гэта 

нялёгкая, але цікавая. Вядома, што душэўная і 

запамінальная песня – гэта паспяховы сімбіёз 

добрага верша і прыгожай мелодыі. У так званых 

бардаўскіх песнях амаль заўсёды першая 

састаўляючая перамагае над другой. Таму 

сярэднестатычны аматар, паслухаўшы аўтарскую 

песню і, магчыма, задумаўшыся над тэкстам, праз 

некаторы час хутчэй за ўсё забывае яе, бо мелодыя не 

запала ў сэрца! Чаму ў нас на слыху асобныя песні 

Візбара, Акуджавы, Высоцкага, бо там ёсць 

паспяховае спалучэнне (той самы сімбіёз!) слоў і 

музыкі, можна сказаць, ідэал, да якога трэба 

імкнуцца. Уласна кажучы, асобныя свае напрацоўкі 

Генрых Францавіч ужо паказваў аднаму вядомаму 

беларускаму выканаўцу і ён іх пахваліў, пры чым, 

здаецца, не толькі з ветлівасці.   

    Што тычыцца звычайнай паэтычнай творчасці, 

зараз   намаганні паэта звязаны з падрыхтоўкай да 

друку паэтычнага зборніка, у складзе якога будуць 

вершы, арыентаваныя на пошук ісціны і вечныя 

духоўныя каштоўнасці жыцця з Богам. Генрых 

Францавіч абсалютна перакананы ў тым, што толькі  



 

ў Хрысціянстве знаходзіцца ратунак кожнай асобы і 

ўсяго чалавецтва ад духоўнага нігілізму і, скажам 

так, усяленскага зла.  

    Вершы паэта адрозніваюцца арыгінальным 

аўтарскім стылем, вызначаюцца непадробнай 

шчырасцю, глыбокім псіхалагізмам, тонкім гумарам. 

 У сваёй творчасці аўтар аддае перавагу класічным 

формам паэзіі, створаных пры дапамозе сакавітага 

беларускага слова. Узнёслыя і вобразныя словы, 

бездакорны мастацкі густ, шчыры клопат пра малую 

радзіму і нацыянальную будучыню краіны – 

адметныя рысы паэзіі Генрыха Тарасевіча. 

 

Носьбіт 

Я пільны носьбіт памяці народа, 

Ягоны дух у еднасці са мной. 

Людзей імкненне да глытка свабоды 

Заўжды ўспрымаю палка ўсёй душой. 

Мяне сілкуе вопыт пакаленняў 

Ад даўніх да цяперашніх вякоў, 

Дае натхненне мне Купалы геній 

Для шчырых, верай спраўджаных радкоў. 

Хапіла, зрэшты, і ліхіх чужынцаў, 

За родны край усіх масцей “рупліўцаў” – 

Імя ім, праўду кажуць, легіён. 

О, Беларусь! Наследная Радзіма, 



 

Ты для мяне апора за плячыма, 

Надзей паэта моцны бастыён. 

 

*** 

У чыстым полі белая бяроза 

Сярод травы пажоўклае стаіць. 

У прадчуванні першага марозу 

Лісцём змарнелым ціха шапаціць. 

Яшчэ нядаўна ўсё было іначай – 

Дарыла дрэва ўвесну людзям сок, 

А ў час жніва – пары ва ўсім гарачай – 

Для адпачынку збаўчы халадок. 

Маёй Радзімы лёс наўдзіў падобны, 

Ён быў шчаслівым і да слёз гаротным – 

Засведчыць процьма твораў і легенд. 

Гасподзь нам даў ізноў сваю краіну, 

Цяпер мы ўсе ў адказе за Айчыну – 

Студэнт, рабочы, фермер, прэзідэнт… 

  

Паэзія 
 

Хвалююць мяне тыя вершы, 

Якія сыходзяць ад сэрца. 

Вяшчальнікі мовы тутэйшай, 

Яны як у існасць акенца. 

        Паэзія – гэта сумленне 

        І шчырасць у працы паэта, 



       

  Ягонай душы ўвасабленне 

        У твар, як працяг справы гэтай. 

Салодкія творчасці мукі 

Нярэдка паэтаў даймаюць. 

Тварцы, каб пазбегнуць дакукі, 

Сапаўдныя вершы складаюць. 

 

* * * 

Дваццаць год мінула з той пары, 

Як няма цябе, мая матуля… 

Праляцелі дні імклівай куляй, 

Толькі сэрца ўсё адно гарыць. 

        З дня таго, як я прыйшоў на свет, 

        Ты вяла мяне сваёй дарогай. 

        Твой наказ — без Бога й да парога 

        Не хадзі — мной чуты запавет. 

Заклік твой — жыві сынок ярчэй, 

Мужным будзь, твары дабро заўсёды 

Для людзей і Боскае прыроды,  

Не адводзь ад слабага вачэй. 

        Мама, найбліжэйшы чалавек, 

        Ты мой свет, мой лёс, мая спагада. 

        Даражэй за ўсё твая парада, 

        Вобраз твой — у памяці навек! 

 

 



 

* * * 

Да зямлі, на выхадныя, 

Міма шыльды «Новы Двор» 

(Не паедзь, дык сэрца ные) 

«Жыгулёўскі» мчыць матор. 

І ад літар успаміны, 

Што на шыльдзе зіхацяць, 

Льюцца поўнай ручаінай — 

Іх без жалю не прыняць. 

Недзе там, каля граніцы 

Беларусі і Літвы, 

Ёсць куток святой зямліцы — 

Маладосці астравы. 

Тыя ж самыя палеткі, 

Тыя ж самыя лясы. 

Той жа водар дорыць кветкі, 

Тых жа птушак галасы. 

Новы Двор — калыска лёсу 

І юнацтва берагі. 

Гора, шчасце, роспач, роздум,  

Маці вобраз дарагі.  

Там я стаў адданы Богу, 

Моц адчуў Яго святла. 

І адтуль знайшоў дарогу 

Да Хрыста, падальш ад зла. 

 



 

* * * 

Шэрыя палеткі 

Восеньскай парою. 

 

Адцвілі ўжо кветкі, 

Дзень пагас зарою. 

Лісцейка спадае, 

Кружыцца маўкліва. 

Вырай адлятае, 

Лес шуміць журліва. 

Выш нябёс крыляе 

Клінам жураўліным. 

Смутна іх яднае 

Спорны дождж з чужынай. 

…Восень сее роздум 

Аб жыцці, і вечным, 

І выключна розным 

Шчасці чалавечым. 

 

Родная мова 
 

Давайце размаўляць па-беларуску, 

На роднай мове, кажучы інакш.  

Бо дадзена яна нам не ў нагрузку, 

А каб адметным край быў свету наш. 

        Не трэба нам цурацца роднай мовы, 

        Яна ж такая, што не расказаць. 



         

Хвалююць сэрца матчыныя словы, 

        Душа лунае й хочацца спяваць. 

Амаль што ў кожнай нацыі ёсць мова –  

Свая, найпрыгажэйшая, адна… 

 

Яна людзей яднае адмыслова 

І дорыць мудрасць кожнаму спаўна. 

        Калі на роднай мове загаворым, 

        Напэўна, станем лепшымі душой. 

        Здаецца мне, што ёсць бясспрэчны сорам 

        Нам карыстацца моваю другой.  

 Мая Беларусь 
 

Павандраваць мне выпала нямала 

І адпаведна ўбачыць небяды… 

У тыя дні душа мая жадала 

Уражанняў на многія гады. 

        Праз шэраг год, калі ўжо дасканала 

        Па-польску і літоўску гаварыў, 

        Мне беларускай мовы не ставала 

        І я яе ніколі не забыў. 

Мне вельмі часта ўзгадваліся словы 

Найпрыгажэйшай матчынае мовы,  

Затым агортваў сэрца супакой.  

        Краіна лёсу, любая Радзіма, 

        Майго натхнення першая прычына. 

        О, Беларусь! Край запаветны мой. 
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