
НЕЗДАРМА ХРЫСТОС 
АБРАЎ ГАРОДНЮ 

 

 
Гродзенская зямля заўсѐды была багатая на 
таленты. Тут, у маляўнічых куточках 
Прынѐмання, на старадаўнім бруку гродзенскіх 
вуліц,  між храмаў і каралеўскіх замкаў 
адчуваецца подых даўніны. Як быццам,  
вышэйшыя сілы апекуюць нашу ўнікальную 
зямлю, і сам час засцерагае і натхняе гасцінны, 
працавіты народ. 
 
На Гродзеншчыне шчыра шануюць традыцыі. І перш за ўсѐ традыцыі хрысціянства, гуманізму і 
міласэрнасці. Тут вам заўсѐды рады. Нават, калі вы гаворыце на іншай мове, заўсѐды 
пастараюцца вас зразумець. Тут так цесна пераплецены гісторыя і сучаснасць, што за адзін 
дзень прагулкі па горадзе ці невялікага падарожжа па вобласці вы зможаце наведаць адразу 
некалькі гістарычных эпох. І ў кожнай з іх вас будзе суправаджаць свая ўнікальная эстэтыка, 
свой непаўторны дух часу. Чалавек і час – гэтыя паняцці цесна пераплецены і звязаны тут; гэтай 
узаемасувяззю натхняецца мастацкае слова Прынѐмання. Нездарма яшчэ нават у «Слове пра 
паход Ігаравы», помніку старажытнай літаратуры ХІІ стагоддзя ўспамінаецца наш горад: 
«Трубяць трубы гарадзенскія...».  
 
У ролі сучасных лірнікаў нашага краю выступаем мы, паэты, празаікі і публіцысты, краязнаўцы, 
літаратуразнаўцы. Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ створана 21 снежня 2005 года. Зараз 
у калектыве 41 чалец. Гэта аўтары да 20 i больш выдадзеных кніг, шматлiкiх публікацый у 
перыядычным друку ды ў Інтэрнэце. І хоць асноўнымі накірункамі дзейнасці з’яўляюцца 
напісанне і выданне твораў (кніг), публікацыі ў СМІ – сучасны літаратар Гродзеншчыны не  
абмяжоўвае сваю працу пісьмовым сталом ці камп’ютарам. Папулярызацыя твораў беларускіх, у 
тым ліку, гродзенскіх аўтараў сярод насельніцтва; стварэнне літаратурнага асяродка ў Гродне і 
вобласці; работа з таленавітай творчай моладдзю; удзел у літаратурных конкурсах; стварэнне 
міжнародных літаратурных праектаў (альманахаў, анталогій, калектыўных зборнікаў); удзел у 
міжнародных, рэспубліканскіх і абласных семінарах, фестывалях, канферэнцыях, круглых 
сталах і іншае – усѐ гэта актыўны рух насустрач людзям, адкрыццѐ новай прасторы, пастаянны 
пошук свайго чытача, аднадумца. Сярод нашых асноўных задач – асветніцкая місія, стварэнне 
ўмоў для грамадскага дыялогу, патрыятычнае і маральнае выхаванне моладзі на лепшых 
узорах сучаснай літаратуры, класічнай спадчыны і шмат чаго яшчэ. 
 
Грамадзянска-патрыятычная, краязнаўчая,  філасофская і  духоўная тэмы ў творчасці 
літаратараў Гродзеншчыны з'яўляюцца асноўнымі. У Трохгоддзе малой радзімы (2018-2020) пра 
любоў да роднай зямлі, да той маленькай кропачцы на карце, адкуль бяруць пачатак усе нашы 
жыццѐвыя шляхі, мы, гродзенскія творцы, гаворым шчыра і ўзнѐсла, як і гаварылі ва ўсе часы. 
Асаблівае значэнне надаецца намі рэгіянальнаму фактару ў літаратуры. Непаўторныя рысы 



розных куткоў Айчыны складаюць агульную мазаічную палітру нашай беларускай славеснасці. 
Каб зрабіць яе як мага больш разнастайнай, мы ствараем новыя арыгiнальныя праекты. Сярод 
іх неабходна вылучыць дапаможнік па беларускай літаратуры для дашкольнага і малодшага 
школьнага ўзросту з твораў сучасных пісьменнікаў Гродзенскай вобласці «Гарадзенскіх слоў 
вяночак», у які ўвайшлі вершы, апавяданні, казкі, загадкі, жарты па дзевяці тэмах, а таксама 
тлумачэнні слоў, пытанні і заданні для маленькіх чытачоў. Выданне дапаможніка запланавана ў 
бягучым годзе. 

  
Чацвѐрты сезон у абласным цэнтры 
працуе створаны Гродзенскім 
абласным аддзяленнем СПБ 
грамадскі дыскусійны клуб 
«Словадром»; кіраўнік – паэт, 
публіцыст Дзмітрый Радзівончык (на 
здымку). Кожны месяц на пасяджэнні 
клуба прыходзяць людзі рознага 
ўзросту, розных грамадска-
палітычных поглядаў, зацікаўленыя 
творчасцю, эстэтыкай, грамадскім 
жыццѐм, каб не ў Інтэрнэце, а  «вочы 
ў вочы» паразмаўляць на сацыяльна 

важныя тэмы, што падказвае само жыццѐ. Галоўная задача праекта – павысіць узровень 
культуры грамадскай дыскусіі, уменне адстойваць свой пункт гледжання без прыніжэння 
ўласнай чалавечай годнасці і годнасці апанента. Гэта дазваляе адносіць з'яву грамадскай 
дыскусіі да аднаго з відаў мастацтва, мастацтва непасрэднай чалавечай камунікацыі, а таксама 
да аднаго з родаў літаратуры – так званай жывой публіцыстыкі. 
 

Тры гады пры Гродзенскім абласным аддзяленні СПБ працуе  грамадская літаратурная школа, 
слухачамі якой з’яўляюцца не толькі маладыя пісьменнікі, але і сталыя творцы-аматары, і члены 
СПБ. Заняткі ў школе праводзяць навукоўцы, выкладчыкі ГрДУ імя Янкі Купалы, а таксама 
аўтарытэтныя спецыялісты ў галіне тэорыі, гісторыі літаратуры і мастацтва ў цэлым. Пасля 
тэарэтычных заняткаў праводзяцца практычныя; задаюцца і абмяркоўваюцца хатнія заданні. Як 
паказвае практыка, адмова ад узроставай дыферэнцыяцыі, ад добра вядомага ўсім фармату 
«школы маладога літаратара» пашырае магчымасцi – дадае дэмакратызму, спрыяе дыялогу 
пакаленняў, узаемнаму ўзбагачэнню слухачоў школы жыццѐвым і творчым вопытам. 
 
 
Шмат надзей мы звязваем з 
дзейнасцю Тэатра паэзіі «Вікторыя» 
(на здымку). Сімваламі праекта 
з'яўляюцца нашы калегі па 
пісьменніцкай арганізацыі: паэт 
Віктар Сямѐнавіч Кудлачоў і маладая 
паэтэса Вікторыя Смолка – людзі, 
якія дзеля літаратурнай творчасці 
мужна пераадольваюць свае 
трагічныя лѐсы, бачаць свет сэрцам і 
вучаць гэтаму іншых людзей, сваіх 



чытачоў. Галоўная ідэя Тэатра паэзіі «Вікторыя» – гэта перамога чалавечага духа над 
выпрабаваннямі жыцця; перамога прыгажосці і дабрыні над крывадушшам і абыякавасцю; 
папулярызацыя цiкавых таленавітых людзей краю. Таксама Гродзенскім абласным аддзяленнем 
СПБ сумесна з Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкай імя Я.Ф.Карскага ажыццяўляецца 
грамадска-літаратурная акцыя «Творы і творцы». Кожны месяц у межах акцыі ў абласной 
бібліятэцы па выхадных днях адбываюцца сустрэчы  пісьменнікаў аддзялення з наведвальнікамі 
бібліятэкі.  
 
У Трохгоддзе малой радзімы знакавым стаў краязнаўчы праект «Землякі» пісьменніцы 
Святланы Кошур з гарадскога пасѐлка Карэлічы. Не мае аналагаў у рэспубліцы праект 
пісьменніцы-педагога Ліны Багданавай – тэматычная серыя кніг для дзяцей і падлеткаў «В 
контакте» (выдавецтва «Народная асвета»). Заўсѐды актуальным з’яўляецца патрыятычна-
выхаваўчы аўтарскі праект гродзенскага пісьменніка Браніслава  Ермашкевіча «Іх імѐнамі 
названы вуліцы нашага горада». У межах праекта выдадзена дылогія з кніг: «Водсвет далѐкіх 
дзѐн» і «Памяць патрэбна жывым». Арыгінальнасцю і непаўторнасцю адрозніваецца сумесны 
праект ГАА СПБ і «Гроднааблсаюздруку» ва ўстановах аховы здароўя горада пад назвай 
«Ацаленне словам». На афiцыйным сайце аддзялення працягвае папаўняцца адкрытая пяць 
гадоў таму відэа-рубрыка «В зеркале времени» – серыя відэафільмаў пра наша літаратурнае 
жыццѐ. Дадзены старт цыклу вечароў памяці пад агульнай назвай «Яны ўзбагачалі літаратуру 
Гродзеншчыны», прысвечаных жыццю і творчасці нашых калег, якія пайшлі з жыцця. Тур 
грамадзянскай паэзіі «Пад мірным небам Беларусі» – яшчэ адзін арыгінальны праект нашай 
пісьменніцкай арганізацыі, у рамках якога за адзін дзень група творцаў наведвае з 
выступленнямі некалькі раѐнаў вобласці – сѐлета ѐн  прысвечаны 75-годдзю вызвалення 
Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

 
Прэзентацыя кнігі Ірыны Фамянковай «Встречный ветер. Повесть о Ядвиге Скоробогатой», першай 
ластаўкі з серыі "Зоркі Гродзенскага спорту” 



Па ініцыятыве Гродзенскага прадстаўніцтва Нацыянальнага Алімпійскага камітэта Рэспублікі 
Беларусь і асабіста Аляксандра Мікалаевіча Курловіча пісьменнікамі Гродзенскай вобласці 
ствараецца тэматычная кніжная серыя «Зоркі Гродзенскага спорту». Пачаткам серыі стала кніга 
празаіка Ірыны Фамянковай «Встречный ветер. Повесть о Ядвиге Скоробогатой» (аповесць пра 
гродзенскую шматразовую паралімпійскую  чэмпіѐнку, інваліда па зроку). Напісаны таксама кнігі 
пра славутага трэнера, стваральніка футбольнага клуба «Хімік», (цяпер «Неман») Вячаслава 
Сівакова, славутых гімнастаў А.В.Валчэцкую, Р.І.Кныша, паралімпійца Аляксандра Трыпуця ды 
іншых выдатных спартсменаў і трэнераў Гродзеншчыны. Праца над серыяй працягваецца. 
Рэалізаваны літаратурна-экалагічны праект ГАА СПБ і Гродзенскага «Вадаканала», вынікам 
якога стала выданне кнігі Г.Скаржынскай-Савіцкай «Сказка о волшебном путешествии в мир 
воды». 
 
Ідэя абласнога літаратурнага конкурсу, які носіць імя беларускай пісьменніцы і асветніцы Цѐткі 
(А.Пашкевіч) адрознівае яго ад праходзячых у Рэспубліцы спаборніцтваў літаратараў тым, што 
гэта не конкурс гатовых выданняў, а конкурс рукапісаў, і перамога ў ім дае магчымасць 
ператварэння рукапісу ў кнігу. Яшчэ Гродзенскiм абласным аддзяленнем СПБ сумесна з БРСМ i 
Упраўленнем спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама праведзены абласны літаратурны 
конкурс «Беларусь алімпійская», прымеркаваны да II Еўрапейскіх гульняў у Мінску. Конкурс 
таксама не меў аналагаў у Беларусі. 
 

  

  
На ХІ Міжнародным фестывалі славянскай паэзіі ў Варшаве. Кастрычнік, 2018.  



 
Адметнасцю работы Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ з'яўляецца яе накіраванасць як 
на Захад, так і на Ўсход. У мінулым годзе ў Гродне адбыліся прэзентацыі  літаратурнай анталогіі 
польска-беларускай паэзіі «Масты: Гродна – Варшава, Warszawa – Grodno». Анталогія ўключае 
падборкі вершаў дзесяці польскіх паэтаў і дзесяці паэтаў з Гродзенскай вобласці на мове 
арыгіналу і ў перакладах – польская паэзія перакладзена намі на беларускую мову. Польскія 
сябры пераклалі нашы беларускія і рускія вершы на польскую мову. Выхад кнігі стаў магчымы 
дзякуючы сяброўству з варшаўскім выдавецтвам «ІBіS» і падтрымцы пасольства Рэспублікі 
Беларусь у Рэспубліцы Польшча, а таксама  дзякуючы дапамозе Культурнага цэнтра Беларусі ў 
Варшаве. Мы працягнулі супрацоўніцтва з польскімі калегамі, пачалі развіваць кантакты з 
літаратарамі з іншых краін Еўрасаюза. У красавіку ў Варшаве з нашым удзелам рэалізаваны 
чарговы міжнародны літаратурны праект «Масты: Вiльня – Рыга – Талін – Варшава – Гродна», 
на гэты раз міжнародная анталогія паэзіі краін Балтыі, да якіх польскія выдаўцы адносяць і 
Беларусь. Гродзенскае аддзяленне СПБ узяло ўдзел у буйных літаратурных фестывалях, што 
традыцыйна праходзяць у Варшаве: у ХІ Міжнародным фестывалі славянскай паэзіі  і фестывалі 
«ХІХ Міжнародны дзень паэзіі ЮНЕСКА». Гродзенцы актыўна перакладаюць на беларускую 
мову творы польскіх пісьменнікаў. Так з Беларусі ў Варшаву трапіла выдадзеная ў Гродне кніга 
вядомага польскага пісьменніка Аляксандра Наўроцкага «Цень яго Анѐла» ў перакладзе аўтара 
гэтых радкоў. Гродзенскімі пісьменнікамі атрыманы запрашэнні да супрацоўніцтва з літаратарамі 
Венгрыі, Румыніі і іншых краін Еўропы. Гэты працэс набірае абароты. У польскім літаратурным 
часопісе «Poezja dzisiaj» («Паэзія сѐння») працягваюць з'яўляцца творы нашых паэтаў у 
перакладзе на польскую мову. Літаратары Гродзеншчыны запрошаныя са сваѐй творчасцю ў 
рускамоўны часопіс «Настоящее время» (Рыга, Латвія). На ўсходнім кірунку мы працягваем 
супрацоўніцтва з праектам з горада Разань (Расія) пад назвай «На одном языке» (рэдактар – 
паэтэса Алена Карнеева), міжнародным альманахам сучаснай паэзіі, дзе рэгулярна друкуюцца 
нашы рускамоўныя калегі разам з аўтарамі з мноства розных краін, творы якіх перакладзены на 
рускую мову. Вясной у Гродне пабачыў свет новы нумар літаратурнага альманаха «На 
Нѐманскай хвалi», дзе акрамя творчасцi нашых калегаў-землякоў, прадстаўлена і лiтаратура 
нашых замежных сяброў – паэтэсы з расійскага горада Разань Алены Карнеевай i пераклады на 
беларускую мову паэзii нашых сяброў з Варшавы Аляксандра Наўроцкага i Барбары Юркоўскай.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Падчас творчай сустрэчы 
літаратараў Гродзеншчыны з 
азербайджанскім 
пісьменнікам, перакладчыкам 
Камранам Назірлі. 2 ліпеня 
2019 г.  

 



Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ працягвае ўдзельнічаць у Міжнародным фестывалі-
конкурсе паэзii i паэтычнага перакладу «Берега дружбы» (Растоўская вобласць, Расія), куды 
накіроўваюцца як маладыя, так і сталыя пісьменнікі, перакладчыкі з Гродзенскай вобласці. А 
зусім нядаўна адбылося знаѐмства з азербайджанскім пісьменнікам Камранам Назірлі, якое, 
мяркуем, перарасце ў шчырае чалавечае і літаратурнае сяброўства.  
 
Увосень, 20 верасня будзе афiцыйна адзначацца 75-годдзе ўтварэння Гродзенскай вобласці, і 
літаратары нашага краю ўжо пачалі адклікацца на гэтую дату напiсаннем тэматычных твораў, 
актыўным удзелам у розных творчых праектах і канцэртах. А лета-2019 праходзіць у нас пад 
знакам падрыхтоўкі да Дня беларускага пісьменства, галоўнай падзеi ў жыццi літаратурнай 
Беларусі, якая адбудзецца на тэрыторыі нашага рэгiѐну, у старажытным Слоніме. 31 жніўня і 1 
верасня cардэчна запрашаем усіх далучыцца да непаўторнай сяброўскай атмасферы свята 
роднага слова!  
 
Дзейнасць Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ мае пад сабой трывалую аснову з 
традыцый узаемапаразумення і згоды ў нашым шматнацыянальным грамадстве. Iм адпавядае 
галоўная для нашай арганізацыі ідэя саюзнасці. Мастацкiя творы складаюцца ў Прынѐманскім 
краі на пяці мовах – на беларускай, рускай, польскай, украінскай і літоўскай. Таму літаратура на 
Гродзеншчыне была і застаецца не проста мастацтвам, а сродкам міжнацыянальнага 
культурнага дыялогу, шляхам да сяброўства, гармоніі, міру. Нездарма геніяльны беларус, 
пісьменнік Уладзімір Караткевіч аднаму са сваіх твораў даў назву «Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні». Ён і жыве тут. 
 

Людміла КЕБІЧ, 
старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення  
Саюза пісьменнікаў  Беларусі   
 

                                                                        

  
  
 
 
 
Тур грамадзянскай паэзіі “Пад 
мірным небам Беларусі”: Вялікая 
Бераставіца – Ваўкавыск – Зэльва, 
21 красавiка 2016 года.  



             Гучанне любові над светам
паэтычная старонка 

 
 

 

 
 

Людміла КЕБІЧ 

Па Гародні 
 
Па сцягамі ўквечанай Гародні 
вандраваць прыемна без турбот: 
бачыш, як квітнее горад родны, 
як ѐн разрастаецца штогод. 
 
На шырокіх вуліцах, бульварах 
шмат і пешаходаў, і машын, 
і такая ўпэўненасць на тварах 
ад святла спакою на душы. 
 
Што ні крок – гісторыя святая: 
постаці, будынкі і сады… 
Старадаўнасць з Прышласцю сплятае 
Рэчаіснасць наша праз гады. 
 
Горад, ты – мой лѐс, мая паходня, 
любы, дарагі бацькоўскі кут. 
Нездарма Хрыстос абраў Гародню, 
прызямліўся менавіта тут.                                 
 

Хачу туды 
 
Хачу туды: 
у той домік над самай рэчкай, 
да бабулінай цѐплай печкі, 
пад бабуліну коўдру ватнюю, 
што прапахла дымком і мятаю. 
 
Дзе ў кашулі начной ці халаце 
можна дзень прахадзіць па хаце, 



або сесці ў куток на лаўку 
і маўкліва вязаць безрукаўку. 
 
Хачу туды: 
дзе бабуля  і дзед – жывыя, 
і мой тата і мама – жывыя, 
і ўсе працаю нейкай занятыя, 
а здаецца, у доме – свята. 
 
Дзе ты – частка радні, прыроды, 
дзе не трэба шукаць нагоды 
для душэўнай народнай песні, 
дзе за шкоду ніхто не трэсне. 
 
Хачу туды: 
дзе Радзіма – асноў аснова,  
і апроч беларускай мовы, 
што быццѐ поўніць сэнсам небным, 
нам ніякай другой не трэба. 
 
Толькі тое дзяцінства лета 
нарадзіла ўва мне паэта,  
там пачатак маѐй Айчыны, 
і няхай шмат гадоў за плячыма, 
я заўсѐды хачу туды.   
                                                                               

Лепшы горад 
 
Перабіраю ў думках гарады, 
куды б аднойчы з’ехаць захацела 
ад спраў бясконцых, стрэсаў і нуды, 
ад стомленасці і душы, і цела. 
 
Так хочацца, бывае, уцячы 
са звыклага жыццѐвага раскладу 
туды, дзе ты самотны, ты – нічый, 
нікому не патрэбны і не рады. 
 
Венецыя? – Але там шмат вады. 
Парыж? – Была, ды ѐн занадта шэры. 
Рым – вельмі вечны, мне чаго туды? 
І ў Вене недахопаў бачу шэраг. 
 
Сябе на думцы зноў і зноў лаўлю, 
што з’ехаць аніколі не збяруся, 
бо толькі Гродна ўсѐй душой люблю – 
куточак унікальны Беларусі. 



Тут буду адбіваць свае сляды, 
жыць радасна, пявуча, светла, годна… 
Мне іншыя навошта гарады, 
калі на карце свету ѐсць мой Гродна. 
 

 
 
Ала  КЛЕМЯНОК 

Познацвет 
 
Нібы ў адвечнай мерзлаце 
сном летаргічным спала кветка, 
вясной не верыла слаце, 
не ззяла летам на палетках. 
Калі вясѐлы першацвет 
успыхваў ярка на палянах, 
яна не рвалася   на свет, 
бо адчувала,  што зарана. 
У каранях  яе  жывых 
агнѐм і кроўю Праметэя 
занатаваныя  былі 
знахарстваў тайны  для Медэі. 
Калі спякота на зямлі 
высушвала траву і краскі, 
прыпарам  дыхалі  палі 
пасля  дажджу вільготнай  ласкі, 
з прагрэтай  глебы  на  святло 
яна цягнулася  адчайна 
і зацвітала ўсім на зло 
апошняй фарбай развітальнай. 
Так, перажыўшы беды ўсе, 
каханнем сонечным сагрэты, 
з душы маѐй бутон расце 
і шчодра дорыць радасць свету. 
 

Я вольная 
 
Я вольная толькі на пляцы бялюткім ліста, 
тут межаў няма маім думкам, фантазіям, марам, 



і хай сабе верш мой не варты рубля  ці граша – 
багацце без шчасця і волі? Гары яно гарам!                          
Мой аркуш  чысцюткі, ты – поле  змагання з сабой, 
з наіўнаю верай і хісткасцю перакананняў, 
сцвярджэнне надзеі, што кліча паходнай трубой, 
і вечнай любові над светам бязмежным гучанне. 
Дазвольце застацца маім неразгаданым снам 
няпэўнымі вобразамі на часовым прыпынку 
абрыўка паперы. Навошта наведываць вам 
маіх таямніц і аблудаў рыпучыя скрынкі? 
Дазвольце застацца мне вольнай на белым лісце, 
які ўсѐ стрывае і ўсѐ захавае да скону… 
Чарговы радок па паперы, як вязень, брыдзе, 
каб думкі  луналі за дротам адчужанай зоны. 
 

 
 
Віктар  КУРЛОВІЧ 

Родныя мясціны 
 
Адсюль пралеглі ўпоперак і ўздоўж 
мае ў жыццѐ дарогі-пуцявіны. 
Чым час той аддаляецца – тым больш 
успамінаю родныя мясціны. 
 
Такім усѐ было вялікім тут – 
якім малым яно цяпер здаецца! 
Ці не таму нярэдка родны кут 
малой радзімай трапна так завецца? 
 
Здаецца, што нядаўна тут яшчэ 
мы бегалі, узяўшыся за рукі. 
Ды толькі час імкліва так цячэ, 
і падрастаюць непрыкметна ўнукі. 
 
А ля дарогі, па якой не раз 
у школу мы падлеткамі хадзілі, 
стаяць, нібы нявесты напаказ, 
бярозы, што калісьці пасадзілі… 



Нямала з той пары сцякло вады, 
гады імчаць, як снежная лавіна. 
Ды цягне па-ранейшаму сюды, 
дзе засталася наша пупавіна.   
       

Бярозавы сум 
 
Пра што ты шэпчаш ціхенька, бяроза, 
аб чым сумуеш у цішы начной? 
Чаму празрысты, светлы сок, як слѐзы, 
ты праліваеш ранняю вясной? 
 
Свавольнік-ветрык заплятае косы, 
і сонца лашчыць стан бялюткі твой, 
і абмываюць летнім ранкам росы 
цябе  гаючай, свежаю вадой. 
 
Аб чым ты плачаш, любая бяроза, 
чаго сумуеш, родная, скажы? 
Мо ўспомніла далѐкі дзень марозны 
і жорсткі бой на гэтым рубяжы? 
 
Няспынна стракаталі аўтаматы, 
над полем бою слаўся чорны дым. 
І каб змагла, напэўна, то сама ты 
байцоў прыкрыла голлейкам сваім... 
 
Гады мінулі, і ля абеліска 
акоп стары зарос густой травой. 
А мне цяпер такім здаецца блізкім 
твой сум адвечны, светлы вобраз твой. 
 

 
 

Тамара МАЗУР 

Прага жыцця 
 

Мой свет пафарбаваўся ў колер новы,  
i зноў  смакуе  прагу да жыцця.  
Вясны святло лягло ў яго аснову,  
а ў ім так шмат адценняў пачуцця.  



 
Мой свет адрокся ад пустой трывогі,  
шануючы каханне і любоў.  
У ім пераплятаюцца дарогі  
паміж бярозкаў,  ліпаў і дубоў.  
 
У ім так лѐгка і надзіва проста,  
без лішняе прынукі і хлусні.  
Мой свет не віртуальны  і не востраў,  
ѐн на маѐй радзіме, ля радні.  
 
Без золата – льняны і паркалѐвы,  
па ім гуляе месяц, як дзіця.  
Вясны святло лягло ў яго аснову,  
А ў ім так шмат адценняў пачуцця.  
 

Беларусь – мая ты вольніца… 
 

Не лячу ў краі далѐкія, 
за халодны акіян. 
Не бываюць лѐсы лѐгкiя 
спаконвеку i ў славян. 
 

На Радзіме жыць запрошана, 
тут, дзе рэкі і лясы. 
Тут, дзе ў травах непакошаных 
кроплі Божае расы. 
 

Беларусь, табе я ўдзячная 
за бялюткую вясну. 
Тут з калодзежа, уласнага, 
зноў вадзіцы зачарпну. 
 

Льецца песня над ваколіцай 
маладога салаўя. 
Беларусь – мая ты вольніца! 
Беларусь – сцязя мая! 
 

Блаславѐная, любімая, 
без цябе не жыць ні дня. 
Тут жыве мая шчаслівая 
беларуская радня. 
Беларусі лѐс не казачны: 
шмат было і ў нас трывог. 
Але позірк ясны, радасны 
беларускі брат збярог. 
 
 
 



 

 
 
Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВІЦКАЯ   
Беларусь 
 
– Чаму Беларусь сінявокая? 
–З азѐрамі глыбокімі,  
 з васількамі сінімі ў жыце, 
 з жаўруком у нябесным блакіце. 
 
–Чаму Беларусь белая? 
–З жытамі на нівах спелымі,  
  з бусламі на белых крылах,  
  узнятымі да небасхілу. 
 
–Чаму Беларусь музычная? 
–З галасамі гучнымі, зычнымі, 
з песнямі, што нібы мора 
на родныя льюцца прасторы. 
 
–Чаму Беларусь гасцінная? 
–З хлебам і соллю ў хацінах, 
і госць, і падарожны, вядома, –  
у Беларусі, як дома. 
 

Май расквітнеў 
 
Бела-ружовыя кветкі ўсюды… 
Што гэта? Што гэта? Майскія цуды?! 
Шчэбет у садзе птушыны і спеў –  
Яркімі фарбамі май расквітнеў. 
Жоўтымі вочкамі лотаць міргае, 
з дзьмухаўцам ветрык вясѐлы гуляе, 
сонейка ветліва ўсім падміргнула –  
цѐплымі промнямі ў рэчку нырнула. 
У садзе, на лузе зялѐным, у лесе – 
Май расквітнеў звонкай раніцай весняй. 



 
Я спытала ручаѐк 
 
        Я спытала Ручаѐк: 
– Ты адкуль бяжыш? 
– Здалѐк, з таго лесу, з па-за гаю, 

       дзе дзяцінства ярка ззяе. 
 
Песняй звонкай жаўруковай   
поўняцца лугі, палеткі. 
Каля рэчкі срэбразвоннай 
весяляцца дзеткі. 
 
А ў вянкі сплятаюцца 
жыта з васількамі. 
Там шуміць і хваліцца  
лес баравікамі. 
 
Божая кароўка  
ў расе купаецца,  
павучок зялѐны  
з матыльком вітаецца. 
 
У хусцінцы белай  
мама каля хаты,  
а на лузе косіць  
раніцаю тата. 
 
– Мне б хоць на хвілінку 

ў родны дом вярнуцца, 
і ў дзяцінстве светлым 
зноўку апынуцца… 
 
Усміхнуўся Ручаѐк 
ветліва, прывабна, 
і да берага майго  
падагнаў караблік. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Вікторыя СМОЛКА 
 
* * * 
 
Я – валошка, а не ружа. 
Я не мора, а крынічка. 
Я – Купалава дачушка,  
Я – Максімава сястрычка.  
Заспявае сэрца дзіўна,  
заспявае на світанку...  
Ды расчуліцца Радзіма 
на пачутую вяснянку...  
Так расчуліцца, як мама, 
ці як Мара-Чараўніца... 
Песню родную я маю,  
каб яе красой натхніцца! 
 
 
* * * 
 
З ручаінкай гуляе ручай, 
нараджае праменьчыкі промень. 
Знічку зорка выносіць у гай, 
каб падыхаць ажыўленым Нѐмнам. 
 
Зелянеюць маленства агні, 
што зацеплелі ўвесну бярозы. 
Ад расы так заззялі яны, 
быццам светла-зялѐныя слѐзы. 
І травінцы спявае трава 
пра вясну-чараўніцу,  што дзецям 
паслухмяным да лета-жніва 
прынясе  васільковы  букецік... 



 
 
Валянцін СЕМЯНЯКА 

Зорка залатая 
 
Калi зiмовы сумны дзень 
За сіні лес закоцiць сонца, 
І ўзыдзе месяц-чарадзей 
Над безданню нямой,  
бясконцай, 
І перастане падаць снег, 
І вецер злы ўжо не лятае, 
На неба, як у дзiўным сне,  
Узыдзе зорка залатая. 
Яна асветлiць Млечны Шлях  
І дрэвы змрочныя на ўзлеску,  
Нiбыта сонейка працяг 
Заззяе сцiплаю ўсмешкай. 
І стане трошачкi цяплей  
На велiчнай планеце гэтай.  
Як быццам не было завей,  
І раптам наступiла лета. 
А потым прыйдзе ноч iзноў,  
Халодная i нават злая. 
Ды будзе сэрца грэць i кроў  
На небе зорка залатая. 
...Калi зiмовы сумны дзень  
Заканчвае жьщцѐ зямное,  
Мая душа к тваѐй iдзе 
У промнях зоркi залатое. 
 

Масалянскія салаўі 
 
Хто не чуў, як пяюць салаўі  
У прыгожых краях Беларусі!  
Што нясуць яны ў песнях сваіх,  
Я адразу сцвярджаць не бяруся.  
Знаю толькі адно – на Зямлі,  



Як нічога ўжо не застанецца,  
Будуць звонка спяваць салаўі  
І будзіць амярцвелыя сэрцы.  
І нанова пачнецца жыццѐ,  
І загояцца гнойныя раны…  
З асаблівым пяюць пачуццѐм  
Салаўі, што жывуць ў Масалянах.  
Божых птушак магу зразумець,  
Хоць баюся пакрыўдзіць кагосьці.  
Ды адзначу, што нельга не пець,  
Як жывеш у такой прыгажосці.  
А мінуўшчыны слаўнае дух,  
Што і сѐння над вѐскай лунае,  
Як у сцюжу матулін кажух,  
Салаўѐў ад самоты хавае.  
У капліцы грахі адмалю,  
У вадзе бруд штодзѐнны пакіну.  
Я спакойны за нашу зямлю,  
Калі слухаю спеў салаўіны. 
 

На малой радзіме 
 
                        Уладзіміру Мазго  
 

Новенькі аўтобус па шашы імчыцца.  
Папрашу кіроўцу ў Зэльве прыпыніць:  
“Дай мне, браце, выйсці, тут мая сталіца,  
Дай ізноў на сэрцы раны загаіць.  
Дай мне наталіцца водарам духмяным  
Залатых палеткаў, кветкавых лугоў,  
Дай мне не забыцца, як гучаць на ранні  
Над малой радзімай песні жаўрукоў.”  
Я хачу прыпомніць кожную драбніцу,  
Што хавае памяць з колішніх гадоў.  
Каб затым напоўніць, бы каўшом з крыніцы  
Песнямі сваімі кут маіх дзядоў.  
Тут знайду я сілы для штодзѐннай працы,  
Тут змагу нарэшце адпачыць душой.  
Каб затым у думках зноў і зноў вяртацца  
У святыя месцы раніцы маѐй.  
Тут, здаецца, болей і цяпла і сонца.  
Тут травінцы кожнай адаб’ю паклон.  
Толькі тут шчаслівым быць магу бясконца,  
Толькі тут на яве ажывае сон.  
Знаю – час не спыніш, скончыцца сустрэча,  
І вялікі горад пазаве ізноў.  
Зэльва, ты заўсѐды для мяне дарэчы!  
Ты – мая радзіма, ты – мая любоў. 


