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Літаратурная старонка газеты «Магілёўскія ведамасці» і 
абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Падрыхтавалі Алесь КАЗЕКА і Святлана КАЗЕКА.

11 студзеня ў Магілёўскай абласной 
бібліятэцы імя Леніна адбылася творчая 
сустрэча «Под рождественским небом», на 
якой прагучалі вершы і проза, прысвечаныя 
калядным святам. 

А яшчэ  – былі падведзены вынікі літаратурнага 
конкурсу, арганізаванага Магілёўскім абласным 
аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі 
сумесна з Магілёўскай епархіяй Беларускай 
праваслаўнай царквы і МДУ ім. А.А.Куляшова. 

Конкурс аб’яднаў людзей з розных куткоў 
Беларусі, ад Гродна да Краснаполля. На кон-
курс было даслана каля 150 работ. Прычым 
падзяліцца сваёй творчасцю спяшаліся як 
зусім юныя аўтары 8–10 гадоў, так і сталыя 
пісьменнікі. Для прафесійнага журы сапраўднай 
нечаканасцю стала такое багацце сапраўды 
моцных твораў, у якіх  жыло свята, напоўненае 
добрымі справамі, міласэрнасцю, любоўю да 
блізкіх.

«Як паказаў гэты конкурс, у моладзевым 
асяроддзі адчуваецца прага да  духоўнасці, 

– адзначыў старшыня Магілёўскага абласнога 
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь 
Казека, – і таму такія конкурсы і творчыя су-
стрэчы становяцца асабліва важнымі. Бо аб 
духоўным, аб самым светлым і радасным можна 
і трэба казаць мовай мастацкіх твораў!» 

Іерэй Алексій Навуменка, які ўзначальвае 
епархіяльны аддзел адукацыі і катэхезы, 
распавёў пра свята Раства Хрыстова,  пра тое, 
што і творчасць павінна быць накіравана на 
духоўнае ачышчэнне і прасвятленне. 

Пераможцы конкурсу былі ўзнагароджаны 
дыпломамі, граматамі, а таксама прызамі 
ад Магілёўскай епархіі БПЦ. Лепшыя творы 
ўвойдуць у электронны зборнік, які будзе ў ад-
крытым доступе ў інтэрнэце – каб можна было 
яшчэ не раз дакрануцца да каляднага настрою, 
наталіцца светлымі пачуццямі і падарыць сабе 
прыгажосць таленавітых твораў.

Прапануем вашай увазе некалькі вершаў 
пераможцаў конкурсу.

Единство
Ты слышишь тишины звенящий звук?
Земля в открытом космосе – ребенок
В кольце хранящих материнских рук,
Где каждый миг неимоверно долог.
Ты чувствуешь молитвы снежных гор,
Которым вторят звезды и пустыни,
Сплетая удивительный узор
Непостижимой красочной картины?
Раскрой свои ладони для тепла.
Расправь в плечах таящиеся крылья.
В твоей душе танцует чистота
В едином со вселенной вечном ритме.

Марыя ПАТАПКІНА, 
спецыяліст аддзела міжнародных сувязей 

МДУ імя А.А.Куляшова, дыплом  I ступені.

* * *
Сегодня идем мы в храм.
Скажи мне, пожалуйста, мам,
Как смог один человек 
Все изменить вовек:
Явить людям Божью суть,
Открыть перед ними путь
Без страха и без грехов,
Посредством обычных слов.
Как мог чудеса он творить
И как он сумел простить
Предательство и обман?
Скажи мне, пожалуйста, мам,
Как вынес он пытки, арест 
И как взошел на крест
За то, чтоб могли мы жить,
Имея надежды нить?

 Дзіяна СЦЕФАНЕНКА, вучаніца ДУА 
«Казельскі ВПК дзіцячы сад-сярэдняя школа 
Краснапольскага раёна», дыплом I ступені.

* * *
Неспешно падал снег сквозь чьи-то пальцы,
Струясь в фонарном свете, как родник.
И тот, кто не планировал остаться,
Решил не торопиться, задержаться,
Продлить хоть на секунду этот миг.

Снег опускался на уставшие дороги,
Проспекты, улицы, витрины и дома.
И в этот вечер показалось очень многим,
Что город, мокрый, серый и убогий,
Вдруг нежно обняла сама зима.

А главный зимний Гость ступает важно,
И молкнет суетливая молва.
Он здесь, чтоб разделить с душою каждой
В избушках и домах-многоэтажках
Свой благодатный дар – Дух Рождества.

Где побывал он – пахнет чудом, жгутся свечи.
Дитя под елкой чистит маме мандарин.
И каждому прохожему Гость шепчет,
Что в этот необычный светлый вечер
Никто живой не должен быть один.

И шепот проникает прямо в души:
Забыв про все тревоги и дела,
Стремятся люди, точно зная: нужно,
Чтоб волшебство случайно не нарушить,
Спешат с подарками к родным в свои дома.

Преображается унылый мрачный город,
Кружится в вальсе зимних праздничных забот.
И каждый рядом с тем, кто сердцу дорог,
И нет причин показывать свой норов,
А Светлый Гость вернется через год.

Марыя ІСАЕНКА, 
педагог-псіхолаг ВПК «Яслі-сад-сярэдняя 

школа ГУО №44 г.Магілёва», 
дыплом I ступені.

* * *
Когда-то первый человек
Впал в самый первый в мире грех – 
И погрузился мир во мрак.
А было так…
Вот много-много зим и лет
Он ждал, когда вернется свет,
Но за веками шли века,
А света не было, пока
В простых яслях родиться смог
Спасенья луч – Младенец-Бог.
Над Вифлеемом в те года
Взошла звезда!..
Из мрака мир освобожден,
а грех великий искуплен.
Звезда горит, как жизни знак.
Да будет так!

     Ягор ДЗЯМ’ЯНЧЫК,  навучэнец 
УА «Магілёўскі дзяржаўны каледж 
мастацтваў», дыплом  II ступені.

НАСУСТРАЧ 
НОВАЙ ВЯСНЕ 

Алена Беланожка нарадзілася ў Магілёве. 
Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Рэжысёр, 
сцэнарыст, празаік, паэтэса. Актыўна працуе  ў 
паэзіі і ў прозе. Дэманструе цікавасць да самай 
рознай тэматыкі і жанраў і хораша разумее 
свайго чытача. 

Аўтар аповесцей «Чамадан з кракадзілавай 
скуры», «Зорка Ракхігархі», «Месяц чакае гасцей», 
апавяданняў для моладзі і падлеткаў, сцэнарыяў 
канцэртна-відовішчных мерапрыемстваў, тэкстаў 
песень для эстрадных выканаўцаў, суаўтар 
празаічных і паэтычных зборнікаў і альманахаў. Працуе ў 
Магілёўскай абласной філармоніі.

ЗИМНИЙ БЛАГОВЕСТ
Дзмітрый Сязёмін  нарадзіўся ў Іркуцкай 

вобласці 31 студзеня 1973 года. Член Са-
юза пісьменнікаў Беларусі. Аўтар зборніка 
вершаў «Вечное и земное». Лаўрэат шматлікіх 
літаратурных конкурсаў. Вершы Дзмітрыя 
Сязёміна прывабліваюць нешматслоўнасцю, 
вобразнасцю, рамантычным настроем, шчы-
расцю. 

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ МАГІЛЁЎШЧЫНЫ
14 студзеня – 100 год з дня нараджэння Міколы Аўрамчыка (14.01.1920–8.05.2017). 

Нарадзіўся ў  вёсцы Плёсы Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці. Беларускі пісьменнік, 
паэт, перакладчык. Заслужаны работнік культуры БССР (1980). 

28 студзеня – 80 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дайнекі (28.01.1940–21.08.2019). 
Беларускі пісьменнік, паэт, публіцыст, крытык. Нарадзіўся ў вёсцы  Дзмітраўка Клічаўскага  
раёна Магілёўскай вобласці. 

ВІНШУЕМ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ:ВІНШУЕМ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ:
1 студзеня – Мікалая Уладзіміравіча ЛЕЎЧАНКУ 
4 студзеня – Мікалая Паўлавіча ХОБАТАВА
17 студзеня – Алену Міхайлаўну БЕЛАНОЖКА
18 студзеня – Жану Віктараўну УСЦІНАВУ
31 студзеня – Дзмітрыя Юр’евіча СЯЗЁМІНА

«ПОД РОЖДЕСТВЕНСКИМ НЕБОМ»

* * *
Сунімаю твой боль, прымяраю 

яго на сябе,
П’ю гаркавыя лекі, якія 

не знала дагэтуль, 
І гляджу, як ты спіш:
Валасы на гарачым ілбе,
Распрастаныя снамі, 

прымаюць сігналы Сусвету.

Я ратую сябе, я хаджу ад акна 
да дзвярэй,

Я па кроках лічу, колькі міль 
па кватэры прабегла…

Тут, на ложку маім, не гасцілі 

кашмары раней,
А цяпер я іх бачу і ночы баюся, 

як пекла,

І не ўцямлю ніяк, што прасцей: 
прашаптаць «Adios!»,

Развітацца з табой ці, спаліўшы 
адзнятую плёнку,

З дому выкурыць немарасць…

Спі, мой няспраўджаны лёс!
І няхай нам з табой
Нашы ночы прыносяць 

палёгку…

Жаваронкі
Напрадвесні пякуць 

«жаваронкаў»
Пад узрушаны сокат сарок.
Шчодра льецца з расчыненых 

вокнаў
Пах ванілі
І гоман жанок.

Іх размовы аб гудзе ў народзе
Ды аб новых сукенках з ільну –
Лён у модзе,
Як раптам у модзе
Ўваскрашаць з  небыцця 
даўніну:

Піць з крыніц, аднаўляючы сілы, 
Плесці з тонкай саломкі ажур,
І хадзіць да дзядоў на магілы,
І нявесту саджаць на дзяжу...

І жанкі завіхаюцца жвава,
Бы змаганне вядуць між сабой,

Атрымаўшы законнае права
Што ні раз
Бавіць час варажбой...

Спяць у шафы прыбраныя 
футры.
Доўгі сон! – да зімовай пары...
Сонца танчыць падыспань на 
цукры.
Спакваля тае снег на двары,

А над снегам пад заклікі дружак
Узлятаюць у неба ізноў
Сорак жоўценькіх печыўных 

птушак –
Самай ранняй вясны вестуноў.

Спеў сябровак вясёлы і звонкі.
Гаспадынька ў нябёсы глядзіць:
– Вы ляціце, мае «жаваронкі»!
Чым вышэй – тым шчаслівей 

мне быць!

Небо чисто и прекрасно,
Солнце шлет пречистый свет.
Не напрасно, не напрасно
Исправляет дней сюжет.

Звездный благовест 
разомкнут,

Я вхожу в высокий храм,
Где мелодией исторгнут
Благовоний фимиам.
                
Он один под небесами
Храм величья твоего.
Здесь икона блещет в раме,
Боже, золотом – светло.
                
Край одежд струится нежно,                
Верно зыбок звон часов, –                
А такая безмятежность                
Мне дана преддверьем снов.                

Перед утром все едино.                
Высота для света – край,                
Край небесный, лебединый,                
Что зовет на землю рай.                

Сладкий детства мед
Очарованный свет былого,
Вдохновения круговорот.
Вспоминаю снова и снова
Деревенский  цветочный мед.

Это пчелы трудолюбиво
Собирали по лугу его.
О былом моем детстве милом
Позаботились очень светло.

Через годы я не забуду
Сладкий вкус нектарного дня.
Очарованный свет – это чудо,
Мед пчелиный – соцветье огня!


