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                                                        ППррааддммоовваа 
 

У зборніку сабраны ўсе варыянты тэкстаў 
гімна Зэльвеншчыне.  

У сувязі са  святкавання 750-ці гадовага 
юбілею гарадскога пасёлка Зэльва раённым 
выканаўчым камітэтам было прынята рашэнне аб 
правядзенні конкурсу на стварэнне  гімна Зэльвы.  

У конкурсе удзельнічалі паэты і музыканты 
Зэльвеншчыны. Усе варыянты друкаваліся ў 
раённай газеце на літаратурнай старонцы “Зоры 
над Зальвянкай”.  

Пры падвядзенні вынікаў тэкст гімна “Зэльва 
– радасці крыніца” на словы Уладзіміра Мазго 
камісіяй быў прызнаны лепшым. 

Гэты зборнік – наш краязнаўчы здабытак, які 
з’яўляецца адной з частак нашай духоўнай 
культуры. 
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“Зэльва – радасці крыніца” 
Словы Ул. Мазго  

                                                                      Муз. В. Войціка 
Любімая зямля спакон вякоў 
Для нас усіх найлепшая на свеце. 
Натхняючы сяброў і сваякоў, 
Тут зоры над Зальвянкай ярка свецяць. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – радасці крыніца, 
Песня хваляў і палёў. 
Хай заўсёды ганарыцца 
Плёнам працы землякоў. 
 
Табе клянуцца сейбіт і паэт: 
Няма мілей нідзе кутка другога. 
Дарога, што адкрыла цэлы свет, 
Вяртаецца да роднага парога. 
 
 ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – радасці крыніца, 
Песня хваляў і палёў. 
Хай заўсёды ганарыцца 
Плёнам працы землякоў. 
 
Дзе віравалі ўчора кірмашы, 
Спявае сёння зэльвянскае мора. 
Расці, квітней і мары калышы, 
Мой родны і любімы сэрцу горад. 
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ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – радасці крыніца, 
Песня хваляў і палёў. 
Хай заўсёды ганарыцца 
Плёнам працы землякоў. 
 

 
“Роднай Зэльве” 

(Гімн  Зэльве - 2-гі варыянт) 

Уладзімір Мазго 

 
Мая раённая сталіца, 
Калыска мар маіх і сноў, 
Я шчыра прагну наталіцца  
Тваёй гасціннасцю ізноў. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Царква прыветная спаткае, 
Як маці хросная, мяне. 
А зеляніна трапяткая –  
Пяшчотай лісце ахіне. 
 
 
Тут вобраз вечнасці лунае 
У спелым водары травы, 
Дзе бусел крылы развінае –  
Абсягаў родных вартавы. 
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Чароўнай музыкай Зальвянка 
У сэрцы сцішана гучыць, 
Нібы маленства калыханка,- 
Калі прыеду адпачыць. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Царква прыветная спаткае, 
Як маці хросная, мяне. 
А зеляніна трапяткая –  
Пяшчотай лісце ахіне. 
 
Я пакланюся кожнай былцы, 
Здалёк вярнуўшыся дамоў, 
І наталюся словам, быццам 
На свет народжаны ізноў. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Царква прыветная спаткае, 
Як маці хросная, мяне. 
А зеляніна трапяткая –  
Пяшчотай лісце ахіне. 
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Гімн Зэльве 
           Алена Букатая 

 
Не адно пакаленне смела можа адзначыць, 
Што ў тваім станаўленні славу кожны ўбачыць. 
Адгалосак яе па ўсім свеце прайшоў 
З даўніны паўстае бляск тваіх кірмашоў. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва, ты гасцей прывітаеш, 
Шчодра хлебам-соллю спаткаеш. 
Для сваіх, як матуля, 
Што абдыме, прытуліць. 
Ты ўмееш спяваць, весяліцца 
І з сябрамі любоўю дзяліцца. 
 
У гады ліхалецця ваяваў твой народ. 
Хто не меў паўналецця тайна збеглі на фронт. 
Моладзь песні пяе не прышоўшым з вайны 
Ўсе крывінкі твае ў тваім сэрцы яны. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва, ты гасцей прывітаеш 
Шчодра хлебам-соллю спаткаеш. 
Для сваіх, як матуля, 
Што абдыме, прытуліць. 
Ты ўмееш спяваць, весяліцца 
І з сябрамі любоўю дзяліцца. 
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Шлях цярністы, пакутны кануў у нябыццё. 
Стаў узлет твой магутным і заможным жыццё. 
Яшчэ больш расцвітай, у цудоўнай красе. 
Каб наш зэльвенскі край паважалі ўсе. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва, ты гасцей прывітаеш, 
Шчодра хлебам-соллю спаткаеш. 
Для сваіх, як матуля, 
Што абдыме, прытуліць. 
Ты ўмееш спяваць, весяліцца 
І з сябрамі любоўю  дзяліцца. 

                   
 

 
                  Гімн Зэльвеншчыне    

Сл. Ірыны Войткі 

                                                               Муз. У.Плюты 
Я на Зэльвеншчыне нарадзілася 
З гэтым краем навек параднілася, 
Набылася я тут, нахадзілася 
І гасцінаю нагасцілася. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Мая Зэльвеншчына, 
Мая Зэльвеншчына,  
Пахнуць ружы твае мне здалёку, 
Гарызонты твае вабяць вока 
Дыхаць лёгка табой і глыбока. 
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Тут дарожкі твае не прыпыняцца, 
Хата родная мне зноў адчыніцца. 
Нейкай цягай, неведамай сілаю 
Да цябе я прыеду зноў,  мілая. 
 
 
ПРЫПЕЎ: 
Мая Зэльвеншчына, 
Мая Зэльвеншчына,  
Пахнуць ружы твае мне здалёку, 
Гарызонты твае вабяць вока 
Дыхаць лёгка табой і глыбока. 
 
Тут багата культурай і спадчынай, 
Тут абрады народа не страчаны. 
У пашане тут буднямі, святамі 
Песня дзіўная – мова матчына. 
 
 
ПРЫПЕЎ: 
Мая Зэльвеншчына, 
Мая Зэльвеншчына,  
Пахнуць ружы твае мне здалёку, 
Гарызонты твае вабяць вока 
Дыхаць лёгка табой і глыбока. 
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Гімн Зэльве 
                                                              Алена Кароза 

На беразе чароўнае Зальвянкі 
Стаішь здаўна, квітнеешь з году ў год. 
Спяшае кожны дзень на працу ранку 
Твой шчыры, хлебасольны твой народ. 
Тут дружнаю сям’ей заўседы людзі 
Жылі, жывуць і вечна будуць жыць. 
Шануючы набытае вякамі, 
На мове родный будуць гаварыць. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Старажытная і маладая 
Над блакітнай Зальвянкай стаіць. 
І паветра крылом рассякае 
Над ёй бусел у нябесы ляціць. 
 
Вясною ты ў зеляніне патанаешь, 
У пазалоце восенню ўся. 
Хвалямі да Нёмана ўсплывае 
Слых пра цудоўны Ганненскі кірмаш. 
Тут веры адбылося адраджэнне, 
Ад прадзедаў,  што засталася нам 
Званы душу прыводзяць у абуджэнне, 
І вернікі ідуць у Божы храм. 
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ПРЫПЕЎ: 
Старажытная і маладая 
Над блакітнай Зальвянкай стаіць. 
Калі бусел над Зэльвай лунае, 
Значыць будзе ў вяках Зэльва жыць. 
 
Расцешь увысь і ўшыр дзянечак кожны 
І прыгажэеш, Зэльва, з году ў год. 
Няхай жыве шчасліва і заможна 
Твой працавіты, слаўны твой народ. 
Стагоддзі праляцяць зноў над табою 
Ты застанешся вечна маладой. 
Анел-ахоўнік ахіне сабою, 
І будзем ганарыцца мы табой. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Старажытная і маладая 
Над блакітнай Зальвянкай стаіць. 
Калі бусел над Зэльвай лунае, 
Значыць будзе ў вяках Зэльва жыць. 
 
 

Гімн Зэльве 
                                                         Сл. Вольгі Ляскевіч 

                                                                   Муз. А. Сямёнчыка 

У славутым, у Зэльвенскім краі 
Працавітыя людзі жывуць. 
Яны з радасцю дзень сустракаюць, 
Не сумуюць – смяюцца, пяюць. 
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Прыпеў: 
Зэльва – наша малая радзіма, 
Ты ў шчасці і ў міры жыві. 
Услаўляем мы ўсе тваё імя 
І клянёмся ў шчырай любві. 
 
Праз нягоды, вайну і турботы 
Людзі славу тваю праняслі. 
І жывуць у братэрстве і згодзе 
На вялікай і мірнай зямлі. 
 
Прыпеў: 
Зэльва – наша малая радзіма, 
Ты ў шчасці і ў міры жыві. 
Услаўляем мы ўсе тваё імя 
І клянёмся ў шчырай любві. 
 
 
 
Дык жыві і за шчасце змагайся, 
Наша Зэльва яшчэ сотні год! 
Будзь здаровым, і зямлі не цурайся 
Вольны наш беларускі народ! 
 
Прыпеў: 
Зэльва – наша малая радзіма, 
Ты ў шчасці і ў міры жыві. 
Услаўляем мы ўсе тваё імя 
І клянёмся ў шчырай любві. 
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Гімн Зэльве 

                                          Сл. і муз. Васіля Ляха 

 
У свабоднай, сінявокай Беларусі, 
Між узвышшамі, сярод палёў, лясоў, 
Ёсць мястэчка, мне мілейшае на свеце, 
Яно Зэльваю завецца сем вякоў. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Ты квітней і красуй, мая Зэльва 
Мілы сэрцу майму гарадок 
Я табой ганаруся і шчыра жадаю, 
Каб ніколі не знала нягод. 
 
Ты вядомая за межамі краіны, 
І ў далёкія, мінулыя часы, 
Славілася ярмаркаю коней, 
Князь Сапега ўладаў табой тады. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Ты квітней і красуй, мая Зэльва 
Мілы сэрцу майму гарадок 
Я табой ганаруся і шчыра жадаю, 
Каб ніколі не знала нягод. 
 
Край наш зэльвенкі радзімы і прыгожы, 
Вызнаў росквіт ты і полымя вайны, 
Адрадзіўся і такім жа маляўнічым 
Заставайся ты на ўсе, на ўсе гады. 
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ПРЫПЕЎ: 
Ты квітней і красуй, мая Зэльва 
Мілы сэрцу майму гарадок 
Я табой ганаруся і шчыра жадаю, 
Каб ніколі не знала нягод. 
 
 

 
Гімн Зэльве 

                                                      Сл.Пятра Марціноўскага 

                                                         Муз. Ул. Захаркі      

Хораша вясеннім ціхім ранкам 
Паблукаць па лесе, ля ракі, 
Там, дзе вадасховішча “Зальвянка”, 
Дзе знаходзяць шчасце рыбакі. 
 
Прыгажосць вакол – куды ні гляняш…  
Цёплая вясенняя пара. 
Добры дзень, шаноўныя зальвяне (2 раза) 
Шчасця вам, здароўя і дабра! 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зямля мая, Зальвяначка,  
Як песня канапляначкі, 
Напеўная, адкрытая, чароўная… 
Цябе мы любім горача, 
Тут жыць цудоўна, хораша; 
Прытулак мілы – горад наш, 
Любоў мая. 
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Пад святлом халодным зоркі Вегі 
Жыў народ з надзеяй ў душы… 
А ў Зэльве ладзілі Сапегі 
Лепшыя ў Еўропе кірмашы. 
 
Тваю славу і твае нягоды 
Помнім мы, і гэта не сакрэт. 
Будзем ганарыцца мы заўсёды (2 разы) 
Цябе ведаў навакольны свет. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зямля мая, Зальвяначка,  
Як песня канапляначкі, 
Напеўная, адкрытая, чароўная… 
Цябе мы любім горача, 
Тут жыць цудоўна, хораша; 
Прытулак мілы – горад наш, 
Любоў мая. 
 
Ты на радасць патанула ў кветках. 
Ружы, макі чырванню гараць. 
А на вулках вясяляцца дзеткі, 
Паглядзішь – усмешак не сабраць. 
 
Там на дамбе, хлопцы і каханкі 
Вечарамі свой дазор нясуць, 
А паэты “У Зорах над Зальвянкай” (2 разы) 
Славяць тваю веліч і красу. 
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ПРЫПЕЎ: 
Зямля мая, Зальвяначка,  
Як песня канапляначкі, 
Напеўная, адкрытая, чароўная… 
Цябе мы любім горача, 
Тут жыць цудоўна, хораша; 
Прытулак мілы – горад наш, 
Любоў мая. 
 
Над Зальвянкай хіліцца вясёлка 
І жадае нам: “У добры час!” 
Тут знайшла прытулак наша Лорка 
І глядзіць з надзеяю на нас. 
 
Дык няхай квітнеюць нашы нівы, 
Радуюць багаццем і дабром, 
Каб народ, свабодны і шчаслівы (2 раза) 
На радзіме быў гаспадаром! 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зямля мая, Зальвяначка,  
Як песня канапляначкі, 
Напеўная, адкрытая, чароўная… 
Цябе мы любім горача, 
Тут жыць цудоўна, хораша; 
Прытулак мілы – горад наш, 
Любоў мая. 
 
 



 17

 

Гімн Зэльве 
Сяргей Худзяеў 

 
Сцелецца над рэчкаю Зальвянкаю туман 
Лашчаць бераг срэбныя хвалі, 
Радасна ўсміхнуўся сівы ветэран: 
Вунь якімі ўнучаняты сталі. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – мая родная зямля, 
Дзе б ні быў, табою ганаруся. 
Добрымі людзьмі адвеку слаўная 
Зорачка на карце Беларусі! 
 
Цэркваў купалы, прызыўны звон, 
Веру і дабро нясуць касцелы. 
І пранеслі братнюю любоў 
Зэльвенцы скрозь войны і нягоды. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – мая родная зямля, 
Дзе б ні быў, табою ганаруся. 
Добрымі людзьмі адвеку слаўная 
Зорачка на карце Беларусі! 
 
Працуешь і пяешь, як трэба ты жывешь 
І квітнеешь, Зэльва, год ад году. 
Зноў віруе Ганненскі кірмаш, 
Радасць, дабрабыт нясе народу! 
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ПРЫПЕЎ: 
Зэльва – мая родная зямля, 
Дзе б ні быў, табою ганаруся. 
Добрымі людзьмі адвеку слаўная 
Зорачка на карце Беларусі! 
 
Ен, і я, і ты – зэльвенцы ўсе мы, 
Зэльвенцы, а гэта нешта значыць! 
Годную зямлю продкі нам далі, 
Трэба помніці і за ўсе аддзячыць! 
   
   Гімн Зэльве                               

Яніна Шматко         

 
Мы са старажытнага паселка, 
Што Зальвянкі красіць берагі, 
У глыбіню вякоў глядзіць з пагоркаў 
 І ўсім нам любы, дарагі. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Тут кірмаш віраваў як у Лейпцыгу, 
Адусюль прыязджалі купцы. 
З Нідэрландаў былі, са Швецыі, 
Каб тавары прадаць ці набыць. 
 
Летапіс Іпацьеўскі сцвярджае, 
Што прывабным быў куточак наш, 
І хацеў яго Даніла Галіцкі 
Сілаю забраць, заваяваць. 
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ПРЫПЕЎ: 
Тут кірмаш віраваў як у Лейпцыгу, 
Адусюль прыязджалі купцы. 
З Нідэрландаў былі, са Швецыі, 
Каб тавары прадаць ці набыць. 
 
Сабіраў Касцюшка раць святую, 
Зброю Каліноўскі у нас хаваў. 
У вайну сусветную другую 
Абарону Карбышаў трымаў. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Тут кірмаш віраваў як у Лейпцыгу, 
Адусюль прыязджалі купцы. 
З Нідэрландаў былі, са Швецыі, 
Каб тавары прадаць ці набыць. 
 
Коней гадавалі тут Сапегі, 
(Пацвярджае герб сучасны наш), 
Каб стрымаць варожыя набегі, 
Вывезці на Ганненскі кірмаш. 
 
ПРЫПЕЎ: 
Тут кірмаш віраваў як у Лейпцыгу, 
Адусюль прыязджалі купцы. 
З Нідэрландаў былі, са Швецыі, 
Каб тавары прадаць ці набыць.                            
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Змест 

Прадмова…………………………………………3 
Мазго Ул. “Зэльва – радасці крыніца” ……… 4-5. 
 Мазго Ул. “Роднай Зэльве”…………………   5-6 
Букатая А. Гімн Зэльве              ……………… 7-8 
Войтка І. Гімн Зэльвеншчыне………………..  8-9 
Кароза А. Гімн Зэльве              ………………10-11 
Ляскевіч В. Гімн Зэльве……….……………  11-12 
Лях В. Гімн Зэльве……….…………………  13-14 
Марціноўскі П. Гімн Зэльве………..………  14-16 
Худзяеў С. Гімн Зэльве……….……………   17-18 
Шматко Я. Гімн Зэльве………..……………  18-19 
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