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ППРРААДДММООВВАА 
 

Зборнік змяшчае лепшыя творы паэтаў 
Зэльвеншчыны, прысвечаныя прыродным і 
рукатворным цудам нашага раёна. 

Творы ствараліся ў рамках аб’яўленага 
рэдакцыяй газеты “Праца” конкурсу “Сем цудаў 
Зэльвы” у юбілейны для Зэльвы 2008 год. Конкурс  
працягнуўся і ў 2009 годзе. 

Матэрыял у зборніку згрупаваны ў алфавітным 
парадку прозвішчаў аўтараў, маецца змест. 

Будзе цікавы для шырокага кола чытачоў, ўсіх 
тых, хто неабыякавы да прыгажосці роднага краю і 
яе матэрыяльных каштоўнасцей. 
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Алена Букатая 

Цуды Зэльвы 

Многа  цудаў у Зэльве даволі. 
Калі вы ў сумненні, то значыць - 
Не звярталі ўвагі ніколі 
Ці глядзелі не так, каб убачыць. 
 
Цуда першае - у цэнтры царква. 
Над грахоўнаю сілай палону 
Узвышаюцца купалы два 
Аж да сонца - у нябеснае лона. 
 
 А касцёл - гэта цуда другое. 
Зняўшы гнёт зневажальных акоў, 
Дарыць Божае слова благое 
Будзе ён яшчэ многа вякоў. 
 
Цуда трэцяе - наш дом урада 
Там плануецца многа падзей. 
Што ні дзень, то якаясь нарада 
Вырашае праблемы людзей. 
 
А чацвёртае цуда - бальніца. 
Гмах такі ўсім здалёку відаць. 
Мала цудам такім ганарыцца - 
Дактарам трэба дзякуй сказаць. 
 
Вадасховішча - цуда бязмежнае, 
Велізарнае люстра з вады. 
Ну навошта нам пляжы замежныя?! 
У нас пляжы свае хоць куды. 
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Цуда шостае - “ Праца”- газета. 
Пішацца па гарачых слядах. 
У рэспубліцы нават за гэта 
Яе рэйтынг у першых радах. 
 
Цуда сквер, цуда  парк адпачынку, 
Цуда школы, таксама садкі. 
Пералічваю без перапынку - 
Доўгі спіс атрымаўся такі. 
 
РДК, аддзяленне сувязі, 
Банкі, помнікі, наш стадыён… 
Зэльва-кветка, ўсялякія дробязі 
Ёсць адзіны, цудоўны бутон. 
 
Вось на цуды вам вочы адкрылі. 
Цуда ёсць яшчэ большай цаны, 
Гэта людзі, што цуды стварылі, 
Назву зэльвенцы носяць яны. 

Ірына Данік 

Мой рай 

На зямлі ёсць мясціны прыгожыя 
І заўсёды гавораць пра іх… 
Толькі вока расплюшчыцца Божае –  
І святло атуляе ўсіх. 
 

     На зямлі ёсць мясціны звычайныя, 
     Дзе пралескі, крыніцы, кусты. 
    Толькі мне яны цёплыя, файныя,  

Бо над імі – Анёлак святы. 
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Зацвіце пералівамі майскімі 
Родны край ў далонях яго, 
Перавязаны жоўтымі паскамі 
Паміж белых, халодных снягоў. 
 
І не трэба мне шчасця заморскага, 
Каб пачуць сябе, нібы ў раю… 
Я нап’юся святла дзергілёўскага 
І пад сонцам шчасліва стаю! 

Юлія Жабрак 

                        Славутая сядзіба 
(Сядзібнаму дому памешчыцы Белянковай 

 у в.  Аляксандраўшчына прысвячаецца) 

 

На ўскрайку гарыстай вёскі 
Па ўказу пані Белянковай 
Майстры цясалі камяні 
Ад рання да змяркання. 
 
Тут будаваўся ладны дом, 
На радасць людзям простым. 
Бо ў ім паненка навучала 
Дзяўчынак з нашай вёскі. 
 
 І дзіва-дзіўнае ў той час 
 Змагла стварыць уладарка. 
 У зімовы час за шклом 
 Цвіла ў яе фіялка. 
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Прайшлі гады, а слаўны дом 
Здалёк вітае госця. 
І кветкі яркія гараць 
Пад кожным пад акенцам. 
 
Дзіцячы смех гучаў не раз 
У час існавання школы. 
Турысты крочылі да нас, 
Пад гукі песень вясёлых. 
 
О дом, сядзібны дом,- 
Цуд вёскі роднай, 
Перад гісторыяй тваёй 
Схіляем мы галовы.                                     

       Елена Короза 

Юбилейная песнь храму 
Поселение древнее здесь,  на землях, на западных 
Расцвело гордо-молодо неподвластно векам. 
В центре Зельвы возвысился красотой необычною 
С обновленною звонницею Свято-Троицкий  храм. 
 
Шли года, храм не старился, как и вера Спасителя. 
И молитваю тихою он людей к себе звал. 
Были годы застойные, были веры гонители, 
Только голос молитвенный в храме не умолкал. 
 
Пред святыми иконами люди низко склонялись здесь, 
Чтоб  душой дотронуться до духовных  начал, 

  И мирской глас услышан был: из войны-лихолетья 
В день Святой Петропавловский наш посёлок  восстал. 
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И сегодня над Зельвою звон чудесный разносится, 
Пазолотой чаруют всех новые купола. 
Значит, в сердце у каждого  зерна Веры проклюнулись, 
Веры той, что под сводами здесь столетья жила. 
 
Мы смиренно попросим все силы духа служителям, 
И здоровья мирянам всем, кто сей храм  возрождал, 
Чтоб дотронуться  Вечности, за  ушедших помолимся 
За  живущих, чтоб с Верой жить Господь помогал. 
 
Возвышайся над Зельвою златоглавою Светочью. 
Все дела повседневные наши благословляй, 
И с молитвенной силою, с божьим благословением 
Осеняй души грешные и храни милый край. 

 

Константин Корнелюк    

Чудо-заказник детства 
Плачут в старом заказнике сосны, 
На коре - янтарные слёзы, 
Осыпается на земь малина, 
Копны сена благоухают… 
 
Тихо в добром заказнике, 
Лижут руки нежно косули, 
И висит на рогах лосиных 
Отстрелявшее ружьё. 

 
Я в заказнике детства лягу 
На подорожник прохладный, 

Боль утихнет, залечатся раны – 
И усну я на травах медвяных… 
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Позабыв о вое моторов, 
Буду слушать звуки в себе. 
Это время струиться медленное 
В тихом старом заказнике. 
                                                                     

  Алесь Корнеў 

Царква-абаронца 
Сем вякоў размянялі Сынковічы. 
Шэсць вякоў, роздум зорачак ловячы, 
Тут красуе царква-цытадэль; 
З кулявымі рубцамі нясвежымі 
Ў наваколле ўглядаецца вежамі, 
Выглядаючы ворагаў – цэль. 
 
Прыпыніўся, стаю пад байніцамі, 
Там сядзяць за бліскучымі ніцямі 
Групкі пільных стралкоў – павукоў; 
Можа я растрывожу іх звадаю, 
Можа ім паграджаю асадаю, 
Прыцягнуўшы сюды крыжакоў? 
 
Пчолы з вежаў ляцяць эскадрыллямі, 
Прамяні разразаючы крыламі: 
Там іх рой, і там – аэрадром. 
У іх вострыя джалы з атрутаю, 
І са злосцю крычаць яны, з лютаю: 
“Струшчым ворага і ператром!” 
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А наўкол расквітнела ваколіца, 
А ў царкве людзі добрыя моляцца, 
І ва ўсіх – жыццярадасны дух. 
За лясамі, за буйнымі нівамі 
Як не быць беларусам шчаслівымі, 
Калі дзейны настрой не патух!? 
 
Шэсць вякоў як вартуе Сынковічы 
Царква-крэпасць, ні слова не мовячы 
Ў абаронным сваім тыпажы. 
І таму пакланіўся ёй: “Дзякую, 
Што бяду супыняеш усякую! 
І далей родны край сцеражы!” 

 
С.Літвінчык 

Царква-гісторыя 
Даўно гучыць тваё імя 
За межай нашага раёна. 
Царква-гісторыя мая, 
Жывеш стагоддзямі сягоння. 
Не век, не два, а шэсць вякоў 
Стаіш ты смела, велічава. 
Спакоем вее ад муроў, 
Удзячным гонарам і славай. 
Пад тваім зводам зноў і зноў 
Душу агортвае тут мроя. 
Лунаюць думкі землякоў 
Пра вечнае і пра жывое. 
Тут можна ціха, сам з сабой, 
Свячу паставіць, памаліцца 
За тых, хто ўжо знайшоў спакой, 
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За ворагаў і за блудніцаў. 
Трымціць і цепліцца свяча, 
І покуль полымя міргае, 
Душа трапечацца мая, 
Сляза на вочы набягае. 
І светлым вэлюмам ляціць 
Душа ў свет  вольны пад аблокі… 
А слава пра царкву бяжыць 
За межы вобласці далёка. 
 

Галина Тарасик 

Храм любви 
(Деречинскому костёлу, построенному в память  Ирены 

Керхнер-Жуковской посвящается) 

 

       Позабыв на время о престиже, 
       Твёрдо веря в розовые сны 
       Керхнер Жан приехал из Парижа, 
       Чтоб увидеть родину жены. 
 
       Для него жена осталась той же, 
       Нежной, мудрой, скромной, молодой, 
       Но любить она уже не может, -  
       Унесла свою любовь с собой. 
 
        Есть у Деречина такое чудо 
       Храм любви, 
       Что шпилем небо рвёт, 
       Он возник, как чудо ниоткуда 
        Как души измученной полёт… 
 

Храм любви, а не тоска пустая, 
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Храм любви, живой, как солнца свет, 
Время годы без неё листает, 
Словно смерти не было и нет. 
 
Краше стала старая деревня. 
Всё в костёлё просто, без затей 
В память о прекраснейшей Ирене, 
В память о несбывшейся мечте. 
                                                                         
                       ****                   
Горизонт вдалеке чист и зелен 

В брызгах солнца полощется лес. 
Рукотворное озеро Зельва – 
Это тоже одно из чудес. 
 
Здесь в войну переправу громили. 
Всё бурлило в кипящей воде. 
И земля оказалась немилой 
Для обычных советских людей. 
 
Оборону смели Смолякова. 
Кто лежит тут, воистину свят. 
Это озеро стало альковом 
Для погибших за Зельву солдат. 
 
Мы за них благодарно и скромно 
Продолжаем работать и жить… 
Просит озеро имя героя 
На свои берега возложить.                                   
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 Яніна Шматко 

Касцёл у Крамяніцы 

 
Цуд вялікі-касцёл Крамяніцкі, 
Збудаваны ў веку  семнадцатым. 
Помніць Вольскіх, што будавалі 
На святыню грошы давалі. 
 
Тут лячылі ўсяго чалавека - 
Існавалі шпіталь і аптэка. 
І вякоў ужо амаль чатыры 
Ён народ навакольны дзівіць, 
 
Вітражы яго помню з маленства 
Ззянне іх сагравала мне сэрца. 
Перажыта ў вяках нямала, 
Не заўжды гучаў спеў аргана. 
 
Ды Георгій бяды не пужаўся, 
За парафію  мужна змагаўся 
І касцел набірае сілы, 
Сабірае моладзь пад крылы. 
 
У знявераных душы ратуе, 
З прыхаджан святароў ратуе. 
Нас бязвер’е асіліць не зможа - 
Юр’еў храм на гары дапаможа. 
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***                                                                   

Зэльвенскай жамчужыне – 100! 
У верасня апошнюю нядзельку 
Роўна 100 гадоў таму назад 
Звон касцёльны плыў па наваколлі 
Люд склікаў у Зэльву, бы набат! 
 
Толькі не трывожную падзею 
Абвяшчаў той заклінальны звон: 
Асвячалі ў той дзень святыню, 
Цёк натоўп да храма на паклон. 
 
Незабыўная была хвіліна, 
Слёзы радасці ў кожнага ў вачах 
І Святая Тройца атуліла 
Ласкай непаўторны гэты гмах. 
 

*** 
               

Зэльвенскаму касцёлу 
100 гадоў табе хутка будзе, 
Прасвятое Тройцы касцёл. 
У заняпадзе быў, помняць людзі, 
Зморчны час, дзякуй Богу, прайшоў. 
 
Насміхаліся над табою, 
І склад “тарны” зрабілі з цябе. 
Ты маўчаў і маўчаннем суровым 
Усім нагадваў: твой час прыйдзе! 
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І ў вобліку Яцэка Маркеля 
Ты нарэшце знайшоў таго, 
Хто ў нялёгкай бітве за страчанае, 
Не скарыўся і перамог. 
 
І вось сёння ты – веліч і гонар 
Тых, хто працы не шкадаваў. 
Янам Паўлам благаславёны, 
Ты жамчужынай Зэльвы стаў. 
 
Твае вежы ўвысь імкнуцца, 
Заклікаюць туды хрысціян: 
Людзі, помніце, не забудзьце, 
Хто сапраўдны зямлі Гаспадар. 
 
Памаліцца сюды прыходзьце,- 
І на сэрцы стане лягчэй. 
А ў пасёлку, любым і гожым, 
Будзе болей духоўных людзей. 
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