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УВОДЗІНЫ 

Тэма даследчай работы “Пясняр Прыдняпроўя” выбрана невыпадкова. 

Яна была запланавана пасля знаёмства з самім аўтарам, мала вядомым у 

Беларусі  кампазітарам-песеннікам Мікалаем  Яцковым у лістападзе 2021 

года ў час  правядзення ў школе літаратурна-музычнай кампазіцыі, 

прысвечанай  памяці магілёўскага паэта В.В.Карпечанкі  “ І сёння ён у маім 

сэрцы ”. М.Яцкоў працаваў у сааўтарстве з Васілём Васільевічам. На яго 

вершы “Беларусі”, “Сустрэчы”, “Салдацкая сляза”  і іншыя кампазітар 

напісаў музыку. Сусрэча была вельмі цікавай. 

Мяне вельмі ўразіла паведамленне Міколы Яцкова, што ён з’яўляецца 

аўтарам музыкі афіцыйна зацверджанага гімна г.Магілёва, а першым 

выканаўцам –  былы наш выпускнік Вадзім Валер’евіч Мезга. Хочацца 

паведаміць, што ў музейным пакоі нашай школы №8 знаходзіцца куток, 

прысвечаны Вадзіму Валер’евічу. Ён былы баксёр, бронзавы прызёр 

Алімпійскіх гульняў у Атланце. Зараз спявак выпусціў тры дыскі песень у 

сваім выкананні (Дадатак 1). 

З захапленнем сачу за новымі выданнямі паэта-песенніка Міколы 

Яцкова і мне прыемна было прыняць удзел у пошукавай працы па яго 

творчасці і вельмі цікава больш даведацца аб любімым аўтары ад яго самога.  

Мэта работы: выявіць сувязь біяграфіі з творчым набыткам паэта; 

раскрыць каштоўнасць усяго створанага ім для выхавання падрастаючага 

пакалення. 

У суадносінах з пастаўленай мэтай  прапануецца рашэнне наступных 

задач:  

1)  удакладніць  біяграфічныя факты з жыцця М.Яцкова; 

2) даследаваць яго паэтычную і песенную творчасць; 

3) выявіць ролю літаратурна-публіцыстычных публікацый М.Яцкова. 

Для выканання пастаўленай задачы я пабывала ў вёсцы Брылі і 

пазнаёмілася з   сям’ёй Мікалая Адамавіча, склала каталог  успамінаў. 
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У сваёй працы  сутыкнулася з некаторымі цяжкасцямі. Звестак з жыцця 

М.Яцкова вельмі мала, яго творы размяшчаюцца пераважна ў мясцовых 

перыядычных выданнях, што, з аднаго боку, аблягчае пошукавую дзейнасць 

у адносінах да выяўлення папулярнасці пісьменніка, а з другога –   ускладняе 

пацвярджэнне значнасці яго літаратурнай і публіцыстычнай спадчыны. 

Адзінай крыніцай з’яўляецца сам М.Яцкоў, яго жонка Ала Міхайлаўна, яго 

дзеці. Пры падрыхтоўцы работы  карысталася матэрыяламі, прадастаўленымі 

М.Яцковым, успамінамі родных, зборнікамі аўтара, публікацыямі газет, 

Інтэрнэт-сайтаў. 

Актуальнасць праведзенага даследавання, якая заключаецца ў 

вызначэнні шматграннасці дзейнасці, яго грамадзянскай актыўнай пазіцыі. 

Прадмет даследавання – біяграфічныя звесткі з жыцця і творчасці 

Мікалая Яцкова. 

Аб’ект даследавання – перакладчыцкая, публіцыстычная, краязнаўчая, 

літаратурная  і кампазітарская дзейнасць Мікалая Яцкова. 

Метады даследавання: канкрэтна-аналітычныя, метад апытвання, 

даследавання, параўнальна-супастаўляльны. 
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Глава 1. Біяграфічныя звесткі пра  Мікалая Адамавіча Яцкова. 

У Магілёўскім раёне ў вёсцы Брылі жыве вядомы паэт, публіцыст, 

перакладчык, кампазітар-песеннік Мікала́й Ада́мавіч Яцко́ў. Нарадзіўся                         

22 траўня 1959 годзе ў Магілёве. Бацька — Адам Фролавіч Яцкоў з вёскі 

Даманы Чэрнеўскага сельсавета Дрыбінскага раёна Магілёўскай вобласці. 

Маці — Яўгенія Яўсееўна Яцкова з вёскі Пудаўні Чэрнеўскага сельсавета 

Дрыбінскага раёна. Мікалай Адамавіч паказаў нам лісток календара, на якім 

яго бацька, Яцкоў Адам Фролавіч, зрабіў наступны запіс: “Родился сын наш, 

назвали его Николай. Он родился на Николу. Вес 3кг.340гр. Время 

нараждения – днём в пол 3-го, 22 мая 1959г.” І ўсё жыццё Мікалай Адамавіч  

захоўвае гэты лісток, як сімвал свайго прыходу ў гэты свет (Дадатак 2). 

Гадаваўся ў в. Даманы Шклоўскага (цяпер Дрыбінскага) раёна. Бабуля 

Ганна Цімафееўна і дзядуля Фрол Цімафеевіч вельмі любілі свайго ўнука 

Міколу, які ўжо з маленства захапляўся прыгажосцю роднага краю і пісаў 

маленькія вершыкі. Слухаў вясковыя гісторыі, якія вечарамі расказвалі 

бабуля і дзед, што і знайшло адбітак у яго творчасці. Напрыклад, у 

“Міколавых апавяданнях” (Дадатак 2). 

Вучыўся ў магілёўскіх школах №№ 11, 12, 27 і 29. Скончыў 

Магілёўскае культасветвучылішча імя Н.К.Крупскай (1977 г.), а потым — 

Мінскі інстытут культуры (1981г.). З 1981 года працуе дырэктарам 

Брылеўскага Дома культуры  Магілёўскага раёна.  

У 1984 годзе ажаніўся. Яго жонкай стала Ала Міхайлаўна, якая ў той 

час працавала ў мясцовай бібліятэцы, а зараз на пенсіі. Яна заўсёды 

падтрымлівае Мікалая Адамавіча, з’яўляецца яго “музай”. Ала Міхайлаўна не 

толькі жонка, паплечніца, сааўтар , але і самы першы рэдактар і крытык усяго 

таго, што робіць М.А.Яцкоў (Дадатак 2). 

Расказвае жонка паэта Алла Міхайлаўна: 

– Хто для мяне Мікалай?  
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Для пачатку – проста добры чалавек і сябар, цікавы субяседнік,  

своеасаблівая жывая энцыклапедыя. Зусім неканфліктны, добры псіхолаг, 

выдатны журналіст. Чалавек, які любіць тое, пра што піша, і тых, пра каго. 

Выдавец з тонкім добрым густам. Перакладчык. Таленавіты паэт.  

Кампазітар-песеннік ад Бога. Яго музыка – музыка душы, захапляючая, 

чаруючая, прымушае думаць і суперажываць, радавацца і плакаць. Такіх 

кампазітараў зараз мала. Яго песні ўвайшлі ў рэпертуар народнага артыста 

Беларусі Мікалая Скорыкава, заслужаных артыстаў Рэспублікі Беларусь Нэлі 

Багуслаўскай, Надзеі Мікуліч, Леаніда Нікольскага. Іх выконваюць Уладзімір 

Ухцінскі, Збыслаў Белы, ансамбаль “Люба-Дорага”. Песні таксама 

ўключаліся ў канцэртныя праграмы Дзяржаўнага аркестра эстраднай і 

сімфанічнай музыкі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. 

Ён выпусціў кампакт-дыскі: ”Пуцяводная ніць” , “Успомніце хоць 

раз”, “Мае сны без цябе пустыя”, “Знічка”, “Врата”, “Не боюсь я тебя 

потерять”. Напісаў больш за 1000 песень на вершы беларускіх паэтаў. 

Выпусціў некалькі песенных зборнікаў. Песні Мікалая Адамавіча 

друкаваліся ў шматлікіх выданнях, аўтарскіх зборніках Васіля Карпечанкі 

«Толькі з табою», Генадзя Рыкоўскага “Лісце клёнаў залатое” і “Звёздная 

россып”, Віктара Сухарава “Ненаписанная картина”, Івана Цітаўца “Ёсць 

любоў у мяне”, Сяргея Панізніка “Дабравест”, Надзеі Салодкай “Апошняя 

квадра”.  

І я ўдзячная лёсу за тое,  што трыццаць  пяць гадоў таму ён звёў нас, за 

тое, што гэтыя трыццаць пяць год – як адзін дзень з імем “Свята” (Дадатак 2). 

Прайшоў час, выраслі дзеці, з’явіліся ўнукі, але Мікалай Адамавіч 

застаецца такім жа вясёлым і энергічным, жыццярадасным   чалавекам.  

Па  выніках творчай працы па рэкамендацыі Генадзя Бураўкіна, Сяргея 

Законнікава і Эдуарда Акуліна Мікола Яцкоў у 2007 годзе  прыняты ў Саюз 

беларускіх пісьменнікаў (Дадатак 2) 
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Глава 2. Тэма Радзімы ў творчасці М. Яцкова 

2.1. Вобраз Беларусі і яе людзей у паэзіі. 

З дзяцінства Мікалай Адамавіч захапляўся прыгажосцю роднага краю, 

слухаў вясковыя гісторыі, расказаныя роднымі і знаёмымі. Свае першыя 

творы пачаў пісаць у юнацтве на рускай мове. Але ўсё ж такі любоў да 

роднай зямлі немагчыма выявіць без любові да матчынай мовы. Мова для 

паэта — той цудадзейны бальзам, што “пакрывае нястачу пахаў у моры 

травінак і красак”. Менавіта таму ўжо ў сталым узросце аддаў перавагу 

роднай мове:  

Аднойчы рускіх слоў мне не  хапіла – 

                                  І мова беларуская тады 

                                  Мяне неўтаймавана падхапіла,  

                                  Панесла і праз лёс, і праз гады… 

Амаль у кожнага паэта ёсць свой псеўданім. У Мікалая Адамавіча 

таксама. Для нас было вельмі цікава даведацца пра гэта. Першы —Адам 

Доман, другі — Панас Прусак. Сам аўтар аддае перавагу Панасу Прусаку. 

Вось такім ён сябе малюе (Дадатак 3). Па легендзе, Панас Прусак — жыхар 

вёскі Брылі. Ён вельмі любіць слухаць розныя гісторыі з вуснаў сваіх 

аднавяскоўцаў, а потым вершавана пераказвае гэтыя аповеды ў так званых 

«падарожных паэмках». Многія радкі з паэмак створаны пад уплывам вуснай 

народнай творчасці. Менавіта вясковыя гісторыі, расказаныя вечарамі 

бабуляй і дзядулем, паўплывалі на яго  літаратурную творчасць. Самы лепшы 

сябар у Панаса — Мікалай Яцкоў.  У выніку іх сустрэч гэтыя паэмкі 

перыядычна і з’яўляюцца пад брылеўскім небам. Гэтыя аповеды сабраны пад 

назвай  “Міколавы апавяданні”(Дадатак 3). 

Кожная паэма – гэта не проста твор, паэзія, а, можна сказаць, 

гістарычны факт.  

http://be-x-old.wikipedia.7val.com/;e=utf-8/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%96_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%91%D1%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C)
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 Пабываўшы ў г. Мсціслаўлі Магілёўскай вобласці  Яцкоў напісаў 

паэмку “Мсціслаўскае свята”.  

 Не абышлася без яго ўдзелу і міжнародная сустрэча “Беларускі 

Трыялог” у Крынках (Польшча), куды быў запрошаны  Сакратам Яновічам. 

На гэтай сустрэчы ён, як кампазітар, прадставіў тры канцэртныя праграмы на 

вершы беларускіх паэтаў. Аб гэтым падарожжы апавядае другая паэмка 

“Заходні накірунак” (Дадатак 3). 

 Тэме Радзімы належыць і трэцяя паэмка “Юбілей”. Апавяданне 

ўзнікла пасля таго, як пабываў на  юбілеі сваёй знаёмай Тоні Кавалеўскай.  У 

самым пачатку аўтар расказвае пра тыя мясціны, дзе ён жыве і нагадвае 

крыху гісторыю. А ўжо потым аповед ідзе ад імя Панаса, які нібыта ўсё гэта 

бачыў і прымаў актыўны ўдзел ва ўсіх  падзеях, аб чым паведамляе сваім 

слухачам. Паэма складаецца з 12 раздзелаў, у якіх ён занатаваў самае 

галоўнае.  Усё апісваецца нібыта ў казачнай форме. Паэму я прачытала  

лёгка, можна сказаць, на адным дыханні. У сваім творы Яцкоў высмейвае 

некаторыя заганы сучаснага ладу жыцця, недарэчныя ўчынкі і паводзіны 

людзей. Паказвае прыгажосць роднага краю, вучыць паважаць працу 

хлебароба і селяніна ўвогуле. Працоўныя людзі выступаюць носьбітамі 

высокіх ідэалаў чалавечнасці, духоўнай прыгажосці. У апісанні іх працы 

ўжыта шмат параўнанняў, метафар, лірычных адступленняў.  У  заключнай 

частцы робіць вывад, што ў жыцці не ўсё так дрэнна, калі ёсць магчымасць 

вярнуцца дадому, дзе цябе чакаюць і любяць (Дадатак 4). 

 Тэматыка творчасці М.Яцкова, як паэта і кампазітра, разнастайная і 

цікавая. Ён сябруе з многімі паэтамі Беларусі. Пабываўшы на  65-годдзі                     

Г.М.Бураўкіна, Мікалай Адамавіч піша чацвёртую паэмку “Вечарына”. Гэта 

паэмка прысвечана тэме гасціннасці і сяброўскім адносінам. Усё  расказанае 

Мікалаем, Панас Прусак  занатаваў у прысутнай яму манеры народнага 

вершаскладання, дзе яскрава праяўляецца досціп,  адзначаны нейкія 
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характэрныя рысы, добразычлівы гумар у адносінах да ўдзельнікаў (Дадатак 

5). 

 Гістарычнай тэме прысвечаны зборнікі “Кракаўскія сшыткі”, 

“Хрышчацік”. 

 “Кракаўскія сшыткі” – гэта зборнік вершаў-гімнаў старажытнаму 

каралеўскаму Кракаву. Подых гісторыі тут цесна звязаны з сучаснасцю, дае 

адчуванне даўніх повязяў народаў-суседзяў, што працяглы час жылі ў адной 

федэральнай дзяржаве. Ён складаецца з двух частак: “Першы сшытак” 

знаёміць з Кракавам, “Другі сшытак” паказвае  яго хараство і дух 

старажытнай польскай сталіцы (Дадатак  6). 

 “Хрышчацік”– зборнік вершаў, які з’явіўся пад уражаннем аб 

вандроўцы ў Кіеў (Дадатак 6). 

Філасофскай тэме прысвечана новая кніга паэзіі Міколы Яцкова “Кола 

года”. Гэта вандроўка не толькі па прыродных з'явах пораў года, але і погляд 

на адвечнае кола жыцця, дзе заўсёды ёсць месца і каханню, і ўспамінам, і 

роздуму над існасцю. 

Вершы М.Яцкова, на маю думку, патрабуюць удумлівасці і разважання, 

за іх знешняй лёгкасцю прыхаваны глыбокі філасофскі роздум. Яны 

вызначаюцца сэнсава-тэматычный разнастайнасцю і сведчаць пра шырыню 

духоўнага жыцця пісьменніка і грамадскую атмасферу нашых дзён, 

асэнсаваную таленавітым і мудрым чалавекам. Роздумы аўтара над 

жыццёвымі з’явамі, назіранні за паводзінамі самых разнастайных людзей, 

уражанні аб прачытаным ці ўбачаным на мастацкіх выставах, у тэатрах, кіно, 

і апісанні пэўных эпізодаў, выпадкаў, сітуацый,  выказванні аб надзённым і 

вечным паўплывалі на змест яго твораў. Друкаваліся яны ў мясцовых і 

рэспубліканскіх перыядычных выданнях, у калектыўных зборніках 

“Дняпроўскія хвалі”, “Матчына слова”, “Тутэйшы шляхціч”, у хрэстаматыі 

для старэйшых класаў “Сэрцам роднага слова краніся”. 
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2.2.Вобраз Радзімы ў музыцы. 

 Паэтычны цыкл Р.Барадуліна "Шчымлівыя рамансы" М.Яцкоў паклаў 

на музыку. Гэта творы пра светлае, чыстае, як сляза, каханне (Дадатак 8). 

Мікола Яцкоў напісаў музыку і на многія вершы Н.Гілевіча. Народны 

паэт Беларусі Ніл Сымонавіч  не застаўся абыякавым і з цікавасцю назіраў за 

дзейнасцю брылеўскага кампазітара, а аднойчы запрасіў яго да сябе ў госці.  

Вось што Мікалай Адамавіч мне расказаў пра гэтую сустрэчу: "Не проста 

ведаю, хто такі Ніл Гілевіч, я знаёмы з ім асабіста і ганаруся гэтым 

знаёмствам. Я напісаў каля 30 песень на яго словы. І была цікавая размова 

пра літаратуру, пра песеннасць беларускага народа, пра асаблівасці народнай 

самасвядомасці. Дарэчы, музыка на вершы Ніла Гілевіча пішацца лёгка, таму 

што яна закладзена аўтарам у тэкст. Я з задавальненнем чытаю яго творы, 

маю аўтограф да кнігі "Повязь", бо неяк мы знайшліся ў гэтым жыцці, 

звязаўшы Мінск і вёску Брылі нябачнымі нябеснымі струнамі творчага 

натхнення” (Дадатак 8). 

 Мікалай Адамавіч таксама працуе з паэтам Эдуардам Акуліным. Да яго 

50-годдзя кампазітар М.Яцкоў падрыхтаваў і выдаў два зборнікі песень на 

вершы юбіляра – “Мае сны без цябе пустыя” і “Непрычалены човен”    

(Дадатак 8). Паэзія Э.Акуліна вызначаецца пранікнёным лірызмам, тонкім 

гукапісам, абвостраным адчуваннем глыбінь чалавечых пачуццяў. Усё гэта 

прыцягнула ўвагу М.Яцкова, які ўслухаўся ў гучанне паэтычных радкоў і 

паклаў пачутыя мелодыі на нотны аркуш. Так з’явіўся першы зборнік “Мае 

сны без цябе пустыя”. 

 З успамінаў М.Яцкова аб напісанні другога зборніка: “Пагартаўшы 

старонкі кнігі Э.Акуліна, у якой паэзія вельмі спеўная і кожнае слова 

вершаваных  радкоў гэтага аўтара мае своеасаблівую музычную інтанацыю, я 

адчуў, як ўзляцелі яны[словы] лёгкакрыла ў родную прастору, каб несці нам 

прыгажосць і спагаду, і каб човен абавязкова даплыў да кожнага ўдзячнага 

беларускагага сэрца”. 
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Яшчэ са школы Міколу Яцкову падабаецца творчасць нашага паэта-

земляка Аркадзя Куляшова. Да 90-годдзя з дня нараджэння напісаў музыку 

на яго вершы і атрымаўся зборнік песень “Птушка залатая” . Cам кампазітар 

упэўнены, што ён проста дастаў першапачаткова закладзеную ў вершы 

музычнасць. “Творы Аркадзя Куляшова вельмі глыбокія,  – гаворыць 

М.Яцкоў. – Ён напісаў такія рэчы, якія жывуць пасля 90-гадоў. Асабліва мне 

падабаецца творчасць даваеннага перыяду, яны больш лірычныя, інтымныя”. 

2.3. Мікалай Яцкоў  - перакладчык 

У час нашай паездкі да М.Яцкова, мы пазнаёміліся з яго старэйшай 

дачкой Юляй, якая нам расказала, што бацька не толькі складае вершы, але і 

піша музыку, а яшчэ і займаецца перакладчыцкай дзейнасцю. “Асабліва 

блізкай для яго стала паэзія англійскага  паэта Бруса Хэдэрсана. Тэма 

Радзімы, роднай зямлі, філасофскі роздум у яго сталі асноўнымі. Пасля  

асабістага знаёмства з Брусам  Хэдэрсанам М.Яцкоў зрабіў пераклад яго кнігі 

“Лонданская ноч”. Яе асаблівасцямі з’яўляецца тое, што побач з 

арыгінальнымі англійскімі тэкстамі надрукаваны беларускія пераклады 

кірыліцай і лацініцай і што да кожнага верша надаецца аўтарскі фотаздымак 

Бруса Хендэрсана. Трэба дадаць, што адразу пасля выхаду гэтая кніга трапіла 

ў нацыянальную бібліятэку Рэспублікі Беларусь і ў сістэмным каталозе 

знаходзіцца побач з кнігай У. Шэкспіра”. 

Другой кнігай, перакладам якой заняўся Мікола Адамавіч, стаў зборнік 

вершаў Анатоля Аўруціна “Лінія лёсу”. Яцкоў успамінае: “ Прачытаў гэтыя 

творы, і словы нібыта паліліся самі па сабе на беларускай мове, я толькі 

паспяваў іх запісваць” (Дадатак  7). 
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Глава 3. Літаратурна-публіцыстычная дзейнасць Міколы Яцкова. 

М. Яцкоў цікавіцца ўсім, што адбываецца ў родным  горадзе, жыве яго 

культурным жыццём. Нам пашанцавала прыняць удзел у літаратурна-

музычным часе “Няхай гучыць Купалава слова”, прысвечаным 140-годдзю з 

дня нараджэння Я.Купалы, які адбыўся ў Магілёўскай цэнтральнай 

бібліятэцы ў 2022 годзе. На яго быў запрошаны Мікола Яцкоў. Ён зрабіў 

гістарычны экскурс у часы паслярэвалюцыйных перамен на Беларусі, 

паразважаў пра тое, якую ролю адыграў Я. Купала  ў беларускай гісторыі.  Да 

гэтага юбілею падрыхтаваў зборнік песень “На вайсковыя матывы. Песні на 

ваяцкі лад”.  

 Другі зборнік песень “Родныя вобразы” Мікола Адамавіч прысвяціў 

140-годдзю з дня нараджэння Я.Коласа. Усе вершы маюць характэрныя  

меладычныя  асаблівасці, паказваецца прыгажосць роднага краю (Дадатак  9). 

 Вершы рускай паэткі Марыны Цвятаевай натхнілі Міколу Яцкова на 

стварэнне зборніка песень “В огромном городе моем”, які ён прэзентаваў на 

літаратурна-музычнай  вечарыне “Букет Марыніных слоў” да дня 

нараджэння Марыны Цвятаевай. Усе, хто прысутнічаў, і мы ў тым ліку, маглі 

акунуцца ў свет, створаны паэткай, прайсці разам з ёй праз радасці і нягоды 

жыцця.  

28 лістапада 2021 года адбылася вечарына, прысвечаная   дню 

нараджэнню вядомай беларускай паэтэсы Яўгеніі Янішчыц, якая адбылася ў 

Магілёўскай абласной бібліятэцы. Старшыня Магілёўскага абласнога 

аддзялення СБП Мікола Яцкоў расказаў аб музычных асаблівасцях паэзіі 

Я.Янішчыц і прэзентаваў свой новы песенны зборнік “Якая я...” на вершы 

гэтай паэткі. У выкананні Міколы і Алы Яцковых упершыню прагучала 

некалькі песень з гэтага зборніка (Дадатак 10). 

Мікола Яцкоў з’яўляецца таксама і публіцыстам. Ён друкаваўся ў 

рэспубліканскіх і былых ўсесаюзных выданнях. Не абыходзіць сваёй увагай 

аўтар і родныя Брылі. У вёсцы выходзіць некалькі друкаваных выданняў – 
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грамадскія бюлетэні: “Брылеўскі летапіс”, “Брылеўская Мінуўшчына”, 

“Брылеўскі вернік”, “Брылеўскія далягляды”, “Дняпроўская строма”  – 

заснавальнікам і выдаўцом якіх з’яўляецца Мікалай Яцкоў .  

Бюлетэнь “Брылеўскі летапіс” пачаў выходзіць з мая 2006 года. Ён 

нібыта працяг традыцыі насценных газет сучаснымі сродкамі. Змест выдання 

вынікае з яго назвы. Тут можна ўбачыць вясковыя навіны, віншаванні 

жыхароў мясцовасці з днём нараджэння, з нейкімі сямейнымі святамі. Адной 

з задач выдання Мікалай Яцкоў лічыць падтрымліваць у вяскоўцаў пачуццё 

гістарычнай годнасці. Рубрыка “Гартаючы пажоўклыя старонкі” прысвечана 

старым публікацыям, дзе ўпамінаецца вёска Брылі і навакольныя вёскі 

Малееўка, Зылі, Качурына, якія маюць багатую гісторыю. Другой задачай 

выдання з’яўляецца падтрымка маладых талентаў. На літаратурнай старонцы 

друкуюцца вершы мясцовых аўтараў.  

 Ад “Брылеўскага летапісу” адпачкавалася новае выданне — бюлетэнь 

“Брылеўская мінуўшчына”. У ім гаворка ідзе выключна пра гістарычнае  

мінулае  вёскі і наваколля. 

Трэцяе выданне, якое з’явілася ў Брылях, – гэта новы іфармацыйна - 

грамадскі бюлетэнь “Брылеўскія далягляды”. У ім закранаюцца пытанні 

грамадскіх адносін: выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў, праца 

Брылеўскага сельскага Савета, сустрэчы з вядомымі дзеячамі беларускай 

сучаснасці. 

Бюлетэнь “Брылеўскі вернік” пачаў выходзіць у студзені 2010 года. У 

ім рэлігійная накіраванасць з’яўляецца дамінуючай, а прадстаўнікі існуючых 

у нашай мясцовасці канфесій (праваслаўныя і католікі) атрымліваюць 

неабходную інфармацыю і знаходзяць адказы на розныя пытанні гісторыі і 

сучаснасці.   

    У бюлетэні “Дняпроўскай строме” змешчаны матэрыялы пра 

пасяджэнне літаратурнай суполкі і аднаўленне дзейнасці абласнога 

аддзялення, звесткі і фотаздымкі новапрынятых у СБП літаратараў 
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Магілёўшчыны. Бюлетэнь знаёміць і з рэгіянальнымі літаратурнымі падзеямі, 

а таксама змяшчае творы розных пісьменнікаў (Дадатак 10). 

Любоў да роднага краю, прывітая Мікалаю Адамавічу з дзяцінства, 

застаецца з ім і сёння. Аўтар займаецца яшчэ і краязнаўствам. Прыкладам 

таму з’яўляецца работа па пошуку герба сям’і  Жылінскіх, які быў знойдзены  

ў  архіве горада Санкт-Пецярбурга. Гэты род належыць да старажытных 

беларускіх шляхцічаў. М.Яцкоў лічыць, што людзі павінны ведаць пра свае 

карані і вытокі: не будзе памяці – не будзе і нашай будучыні. 

Па просьбе родных Драздова знайсці месца пахавання іх дзядулі, 

М.Яцкоў даслаў запыт у Расію. Праз некаторы час прыйшоў адказ з 

Міністэрства культуры Калужскай вобласці з пацверджаннем аб захаванні 

земляка Драздова С.К.: ”Драздоў Сцяпан Калістратавіч загінуў 22.02.1943 

года і пахаваны ў брацкай магіле вёскі Катовічы Людзіноўскага раёна 

Калужскай вобласці. Брацкая магіла захавалася”. 

 Тэма роднага краю, прыроды прасочваецца і ў фотаздымках М. Яцкова. 

Пабываўшы ў яго дома, мы пазнаёміліся з цікавай фотасесіяй. Якая гэта 

прыгажосць! Мы зразумелі, адкуль у аўтара столькі натхнення для напісання 

яго паэтычных і музычных твораў. 

 У кожную пару года ён знаходзіць нешта незвычайнае для сваіх 

фотаздымкаў. Напрыклад, самыя яскравыя для аўтара – “Перуновы забавы”, 

якія яго натхняюць на ўспаміны з дзяцінства, калі ў такія страшнаватыя 

моманты яго бабуля, Ганна Цімафееўна, паказвала на неба і казала: ”Гэта Бог 

Пярун там едзе”. А свята Купалля? ”У неба купальскае іскры ляцяць – адтуль 

на Брылі і Рудэю глядзяць…” – піша ён. Увогуле, чалавек ён вельмі 

назіральны – цікавіцца ўсім, што адбываецца ў роднай старонцы(Дадатак 11). 

У 2009 годзе Мікалай Адамавіч адзначыў юбілей – 60 год з Дня 

нараджэння. Вось што ён нам расказаў  пра гэтую падзею: ” Жыццё бяжыць, і 

ад гэтай дыялектыкі нікуды не дзецца. Мінула з той пары больш за 

шэсцьдзясят гадоў, як маім бацькам быў зроблены запіс на лістку календара, 
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то нават не верыцца, але гэта так. А калі ў дзень юбілею з табой сям’я і 

сябры, то трэба сказаць лёсу ”дзякуй” за гэта. Асабліва прыемна  

атрымліваць падарункі, якіх ты зусім не чакаеш”.   

У той дзень была ўручана Ганаровая грамата і  медаль ”300 лет битвы 

при Лесной”, якім яго ўзнагародзіў маскоўскі камітэт ветэранаў за стварэнне 

песні пра гэту бітву (дадатак 11). Зараз працуе ў вёсцы Брылі  загадчыкам 

Дома культуры і піша свае вершы, складае музыку. 

Яраслаў  Іванавіч Клімуць, кандыдыт філалагічных навук, сябра Саюза 

беларускіх пісьменнікаў, адзначаў: “Паэзія, музыка М.Яцкова моцна павязана 

з жыццём, яна быццам спакваля ўзнікае з гукаў і пахаў нашай жывой 

прыроды, у яго творчасці паўсядзённасць праяўляецца праз высокую 

паэтычнасць. Словы ў вершах выліваюцца нязмушана, а музыка  

нараджаецца, на свае і чужыя вершы, ад пэўнай  душэўнай настраёвасці. 

Ёсць у М.Яцкова і рэдкі дар – убачыць у жыцці супярэчлівыя з’явы і 

надаць ім гумарыстычна-ўзнёслую або крыху іранічную афарбоўку.Тым яны 

і запамінальныя. 

Хацеў бы адзначыць і яшчэ адну  з’яву. М.Яцкоў – цудоўны 

арганізатар. Гэта менавіта па яго захадах аднавіла працу ў Магілёве ГА 

”Абласное аддзяленне Саюза беларускіх пісьменнікаў”, таму сябры 

аб’яднання і абралі яго старшынёй. Гэтыя добрыя якасці прыдаліся і ў час 

падрыхтоўкі літаратурнага альманаха “Брама”, што выйшаў у 2013 годзе. 

Зараз у вытворчасці чарговы выпуск. 

Творчай энергіі ў Міколы Адамавіча Яцкова дастаткова, што дае 

падставы чакаць ад яго новых пранікнёных твораў”. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

На падставе праведзенага даследавання можна зрабіць наступны вывад:  

жыццёвы і творчы шлях паэта-земляка М.Яцкова –  глыбокая праўда аб 

жыцці, велічы агульначалавечых ідэалаў дабра, справядлівасці, любові да 

простага чалавека і да Радзімы. Уся сістэма сродкаў выразнасці ўдзельнічае ў 

стварэнні складанага філасофска-псіхалагічнага зместу яго твораў. 

 Перагортваючы старонкі музычных твораў М.Яцкова знаёмімся з 

яскравай, эмацыянальнай, кранальнай “яцкоўскай” музыкай, кожны раз 

пераконваючыся ў цудоўных , невычарпальных магчымасцях саюзу музыкі і 

паэзіі паэта-песенніка. Звяртаючыся да яго вершаў ці песень, бачыш, што 

яны, як нельга лепш раскрываюць яго думку. Ён жыве ў вечным пошуку. У 

паэта ёсць свой накірунак у жыцці, сваё жыццёвае крэда (Дадатак  11).  

У М.Яцкова рэдкі дар – убачыць у жыцці супярэчлівыя з’явы і надаць 

ім гумарыстычна-ўзнёслую або крыху іранічную афарбоўку.Тым яны і 

запамінальныя. Шмат год паэзія з’яўляецца родным домам для М.А.Яцкова. 

Ён шукае, знаходзіць нешта новае, каб расказаць аб гэтым людзям. Яго паэзія  

ўспрымаецца лёгка, таму што яна ідзе ад сэрца (Дадатак  11). Мікалай 

Адамавіч уносіць у беларускую літаратуру адметны след, папаўняе 

паэтычную скарбонку любай Радзімы. Мы нібы чуем яго пажаданні нам, 

сённяшнім прыхільнікам яго творчасці (Дадатак  11).  

Усё сваё жыццё выдатны паэт, кампазітар-песеннік аддае людзям. 

Добрую памяць аб сабе ён пакідае ў сваіх вершах, байках, фельетонах, 

апавяданнях. Паэт даносіць да чытача жыццёвую сілу – паэзію. Менавіта 

праз творы аўтар тлумачыць паняцце ”дабра”  і ”зла”. І гэта яму ўдаецца. 

Асноўным вынікам нашага даследавання з’яўляюцца творы 

М.А.Яцкова, якія і ў сённяшнія дні, і ў будучым застануцца жыць у сэрцах 

чытачоў. Яго творчасць не страціць сваёй актуальнасці і будзе заўсёды, на 

мой погдяд, прадметам жывой увагі кожнага новага пакалення. Творы 

М.А.Яцкова выкарыстоўваюцца на ўроках беларускай літаратуры нашымі 
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настаўнікамі, на занятках краязнаўчых гурткоў, пры падрыхтоўцы да ўдзелу 

ў алімпіядзе  па беларускай мове і літаратуры, у якасці  паведамленняў  на 

класных і інфармацыйных гадзінах, пры састаўленні літаратурнай 

кампазіцыі,  для друку, паколькі крытычнага матэрыялу пра творчасць 

Мікалая Яцкова вельмі мала. Яны выхоўваюць у нас, навучэнцаў, любоў да 

сваёй Радзімы, да роднага краю, да мінулага і сучаснага.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Спіс выкарыстаных крыніц 

1 .  Мае сны без цябе пустыя / Песні / Акулін Э., Яцкоў М. - Брылі: 

Справа, 2009. -  22 с. 

2.   Непрычалены човен  / Песні / Акулін  Э., Яцкоў М. - Брылі: Справа,  

2010. -  27с. 

 3. Шчымлівыя рамансы / Песні / Барадулін Р., Яцкоў М. - Брылі: 

Справа,  2010. -  16 с. 

4. Повязь / Песні / Гілевіч Н., Яцкоў М. – Мінск: Мастацкая літаратура, 

1987.-  20 с. 

5. На вайсковыя матывы/ Песні /  Купала Я.,  Яцкоў М. - Брылі: Справа,  

2012. -  29с. 

6.  Лонданская ноч / Пераклад/  Хендерсан Б., Яцкоў М. - Брылі: 

Справа,   2011. -  18 с. 

7.  В огромном городе моём/ Песні /  Цвятаева М.,  Яцкоў, М. - Брылі: 

Справа, 2009. -  10с. 

8.  Кракаўскія сшыткі /Вершы/ - Брылі: Справа, 2005. -  31 с. 

9. Юбілей  - Брылі: Справа, 2005. -  25 с. 

10. Вечарына - Брылі: Справа, 2012. -  30 с. 

10. brylibelarus@gmail.com 

11.  nvff@rambler.ru  

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

                                                                                                              Дадатак 1                                                                        

  

                                                                                          

 

 

 

 

 

            

Малюнак 1. 1 -  М.А.Яцкоў                                             Малюнак 1.2 – В.В.Мезга  –                              

                                                                                                першы выканаўца  гімна г.Магілёва 

 

                                      

 

                                                       

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                      Малюнак 1.3. – Рукапіс і гімн горада Магілёва 
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                                                                                                                                                 Дадатак 2 

                                                                                                                                                                

                                                                                                  

              

 

 

 

 

 

Малюнак 2.1 - Лісток каляндара,                                        Малюнак 2.2  - Дзядуля і бабуля                                                                                                                                                                                                              

на якім зроблены запіс,                                                                         М.Яцкова 

бацькі Адам Фролавіч і                                                                          

   Яўгенія Яўсееўна Яцковы.                                                 

                                                                                                                   

           Словы М. Яцкова              

сваю жонку Алу Міхайлаўну 

Мне так пашанцавала 

калі цябе сустрэў!..                                                          

здаецца, толькі і ўчора                               Малюнак 2.3. – М.Яцкоў, А.Яцкова, дочкі ўнук 

пад цішшу нашых дрэў..                         Словы А. Яцковай  пра свайго Міколу                                                                                                                                                                     

круціліся віры                                            Я бачу сон, дзе я і ты,                                                                             

 і плыў стозвон чабора …                              Шчапіўшы рукі , побач крочым... 

Маўчы, не гавары !                                        Праз сонца вэлюм залаты…                                                                                                                                                  

Бо словы ўжо – навала                                  Я бачу сон, дзе я і ты,                                                                                                                                          

Пад цішшу нашых дрэў                                Што гэты сон нам напрарочыць?. 

Мне так пашанцавала,                                  Нам хораша да нематы…                                                                                                                     

калі цябе сустрэў !.                                        Я бачу сон, дзе я і ты ,                                                                                                                                           

                                                                        Шчапіўшы рукі , побач крочым...       
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Дадатак  3                                                                                                                                                                                                            

Паэмкі “Міколавы апавяданні” 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Малюнак  3.1 - Панас                                                 Малюнак 3.2  - Падарожная паэмка                                                                                                                              

Прусак                                                                                                 “ Мсціслаўскае свята”                                        

                                                                                                           Падарожная паэмка 

                                                                                                         “Мсціслаўскае свята”                                                                                                                                                                             

                                                                                                                        Ну –  мястэчка 

                                                                                                   Са славянскай назвай.  Бач:                                                        

                                                                                                  - З  цэглы крамкі  і  аптэчкі,                                                      

                                                                                                   І, здаецца, што скрыпач,                                                            

                                                                                                                Зараз весела заные,                                                                                         

                                                                                                                              Пра цудоўнае  жыццё…                               

Малюнак 3.3. -                                                                                        І дамы неўцерп   старыя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Паэмка “Заходні кірунак”                                                                   І, вядома  ж, адкрыццё,                                                                                 

Паэмка  “Заходні кірунак”                                                                  Будзе нас чакаць сягоння..[с.3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.2.1. “Ой, Панасе, я  ж–  герой !                                              Ну, дык вось:                                                                                                                                                                  

З  беластоцкіх ажно Крынак                                 Як заўсёды, надвячоркам                                                                                                                        

Запрашэнне атрымаў !                                            Я глядзеў уздоўж  вякоў                                                                                                      

Справы ўсе свае адрынуў,                                      Нехта клямку мне пашморкаў                                                                                                                  

Хоць зашмат, дарэчы, спраў,                                 О, Мікола, бач, Яцкоў!                                                                                                                                                                                     

І  паехаў.  Бо пазваў                                                І крычыць мне апантанна                                                                                                        

Божа  ж мой! – Сакрат Яновіч                              “Ой, Панасе, дзе я быў!..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.2.2. Над Брылямі – навальніцы:                          Ну, ты ведаеш, мой дружа                                                                                                                  

Разбурчэўся ліпень штось                                      Я табе заўсёды веру                                                                                                     

Прахалодай наталіцца                                            Ты во слухай ды пішы…[ с.5]                                                                                                 

Давялося…                                                                               
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                                Дадатак 4 

 Паэмка “Юбілей”                                                                                                                                                                    

4.1.Зноў у Тоні Кавалеўскай-                                                 Усё!  Чакаю!” 

Ну, ты ведаеш яе –юбiлей                                                       Ну, прыкінь 

 Звоніць: “Колька, усе свае                                                     Зноўку чапаць пехатою, 

Справы - чуеш? - на суботу                                                    Ну, ды ладна.  Значыць, трэба – 

Трыццаць першага адкінь!                                                     Мы – культуры нашай глеба,                                                                                                                                                                  

Ёсць для вас – маўчы! – работа .                                             І  маланкі, і  грамы . [9, c.3]                                                                                                                                                                                                                                      

Разам з пеўнямі ўставаць…                                                                                                                                                                                                   

Незаменныя жа мы,                                                                                                                                                                                                    

4.2. Ала ў смутку ад праблемы...                                 Нават ззяла ў эпіграме!      

“Не сумуй аб гэтым, маць!                                           Падышлі: ля-ля – “Ой, Міша!” – 

Вунь Бяляўская, глянь, Эма -                                       “Я  ж –  Мікола!”  –  “Ох, склероз!” 

Пойдзем, трэба павітаць!”                                            “Як ты тут – у гэтай цішы?” – 

У інстытуцкім нашым гаме                                          “Я  ж  адсюль!  Сюды  й  прынёс 

Эма зоркаю была,                                                           Ветрадуй размеркавальны 

Рысу ясную вяла,                                                            З тых часоў гарую тут… [9, c.10]                                   

4.3.Цэлы горад натуральны. 

Чысціня – не дай жа, Бог!                                             4.4.   Вось і слаўны Магілёў, 

Млеюць яблыні харальна                                                       Тут і каменскі прыпынак,                                                                                           

Ля асфальтавых дарог,                                                            Брылі вунь за гарой…[9, с.25] 

Вунь даяркі, нібы павы 

З дыяментамі ў вушах. 

І  ці гэта нашы Клавы – 

Наш кождзённы Божый страх?!  

Тут, гляджу, свая парода 

І шляхецтва тут сваё[9, c.17].                      

 

                                                                               Малюнак 4.1. – Паэмка “Юбілей” 
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Дадатак 5 

Паэмка “Вечарына” 

5.1. Вечарэе.  І  кастрычнік 

Расчыніў свой парасон.  

Спаць сабраўся я па звычцы,  

Але ўжо які тут сон–  

Вунь бяжыць Міколашпарка,  

Во–  ўжо ў сенцах грукатня:  

“Эй, Панас! –  крычыць. –  Дзе шкварка?                   Малюнак 5.1. – Паэмка “Вечарына” 

Пляшка дзе?  Што за  ерунда!  

Я ж па Мінску ўчора крочыў–  

Вечарына там была!..”  

Аж заплюшчыў нават вочы,  

І гаворка паплыла…[10, с.3] 

5.2. З Магілёўшчыны, адтуля                                      Чхаць хацеў на той дазвол:  

 Прыгрымеў да нас Яцкоў–                                          І скубе, скубе... Арол!  

Без капрызу і адмоў.                                                    Узяў Бураўкіна за жабры– 

Гэта, так скажу, здзіўляе -                                           Зараз нешта нам пакажа–  

Магілёўцы ж - ого-го:                                                  Спадзяюся, песні ўсё ж.  

Бацька ім не дазваляе                                                   Ой, умажа дык умажа–                                                                                

Меркавання мець свайго.                                             Ён такі, ядрона вош![10, с.7] 

 А Яцкоў, наш мужны сябра,                                                                                                                          

 

                                           

 

 

 

 

                                                        

                                 Малюнак 5.2. – Тры канцэртныя праграмы – тры зборнікі вершаў                                  
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Дадатак 6 

 

 

Малюнак 6.1. - Зборнікі паэзіі 

 

              Верш з                                                     Верш “Хрышчацік” 

“Кракаўскага  сшытка”                               Кіеў 

      Ш л я х .                                                         Хрышчацікам перахрысціўся 

Са сталіцы ў сталіцу                                             і да мяне, уздыхнуўшы, 

Па шляху каралеўскім                                          У сваёй паняверцы 

Мы ляцім, і грам                                                        Дзве сталіцы нас туляць,                                                                        

Сцерагуць пералескі.                                                 Прыціскаюць да сэрца. 

І за чырванню рання  

Белым спевам Варшава -  

Там абдымкі вітання,  

Нават нейкія справы.  

І каб нешта мы счулі  
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                                                                                                     Дадатак 7 

                                                   “Лонданская ноч” (верш з кнігі) 

                     Мы жывём на свеце гэтым белым, 

                     Нібы рэшткі чорнага былля, 

                      І сусвет курочым надта смела,                                                          

                      Ну а ён, як быццам немаўля,                                                                                    

                      Ну а мы ізноў яго няведчым                                                                                  

                      І на плечы                                                                                                                                                                              

                      Крыж  узносім свой…                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                         І ўжо кліча                                                                                                                                

             Малюнак 7.1  - Кніга                       Кожнага з нас Вечнасць, 

            “Лонданская ноч”                            І заве бязмоўна за сабой.[с.5] 

                                                              

                                                            

 

 

 

                                                                                         Малюнак 7.2 - Зборнік  вершаў                                                                                                                                                  

                                                                                 А. Аўруціна “ Лінія лёсу” 

“Лінія лёсу” (верш з кнігі з перакладам) 

 

1. Россия… Родина… Рябина…  

Распятье… Реченька… Роса…  

О как светло и некартинно 

Парят над лугом голоса!  

Парят… Схлестнулись в этом пенье,  

Как в тёплой капельке со лба,  

Судьба… Смятение… Спасенье…  

Строка… Спасение… Судьба…  

 

 

2. Радзіма... Ростані... Рабіна... 

Распяцце... Рэчанька... Радно...  

О як жа светла й некарцінна 

Лунае ранняе відно!  

І ў гэтым стрэліся лунанні,  

Нібыта ў кропельцы з ілба,  

Сяўба... Спрадвечнасць... Ратаванне...  

Радок... Пранізлівасць... Сяўба...  

                                4 траўня 2004
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                                                                            Дадатак 8 

                                                              Р.Барадулін                                                                                                                

                                                          "Шчымлівыя рамансы".                                                                                                                                                                                                            

                                      Я выдумаў цябе.  Ці ёсць                                                                                       

                                             Ты сапраўды на гэтым свеце?                                                                                  

                                                Як ёсць адчай, як ёсць міласць,                                                                                           

   Як ёсць спякота ў кожным леце[c.9] 

 

 Малюнак 8.1 – Аўтограф да кнігі “Повязь” і       

  фотаздымак  М.Яцкоў у гасцях у Н.Гілевіча 

 

      

                                                   Урывак з першага зборніка “Мае сны без  цябе пустыя”.                                       

                                       Мае сны без цябе пустыя, 

       Спаць кладуся, нібы ўміраю. 

                                  Сам спаліў за сабой масты я, 

                                       Калі вымавіў: “Не кахаю…” 

                                       Ды з надзеяй аб новай стрэчы, 

                                       Ад самога сябе наўпотай 

                                       Непатушанай кіну свечку 

       Я ў забытай царкве пяшчоты. 

      Малюнак 8.2 – Зборнік                                         Я адзін… 

        песень Э.Акуліна                                                 Я адна… 

                                               Дзень дагарэў і патухла святло лілеі                                  

                                 Жыць паасобку наўрад  ці далей здалеем.[с.7] 

            Урывак з другага зборніка ” Непрычалены човен”                                                                          

                                         З яснага неба гром                                                                                                                             

                                        Позняе адкрыццё: 

                                        Мама  - мой першы дом, 

                                        Хлеб мой, вада, жыццё 

       Малюнак 8.3 –  Зборнік                                           Маму  -  мой першы дом                                                                                                                                                                                              

        песень Э.Акуліна.                                                    Сёння пільнуе Бог.[с.4] 
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Дадатак 9                                     

 Урывак з песні “ Дзе ты,                          

    хмелю, зімаваў?    

   Дзе ты, хмелю, зімаваў?                           

Што не развіваўся                                                                                                                                                      

Дзе ты, сынку, начаваў,                                                                                                                                                            

Што не разуваўся?,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Начаваў я на вайне ,                                            

Зімаваў  я ў старане,                                                   

Дзе віхуры дзьмулі;                                                                                   

Дзе гуляюць кулі…[c.7] 

 

Малюнак 9.1 – Фодаздымак і зборнік песень                                                                                        

“На вайсковыя матывы”  і дзе                                                                                                          

М. Яцкоў і А. Яцкова спяваюць песню                                                                                                                                                        

                                                              

                                                             Урывак са зборніка песень    

                        “Родныя вобразы”                                                                                                       

                         Вобразы мілыя роднага краю, 

                         Смутак і радасьць мая!  

                         Што маё сэрца да вас парывае,  

                        Чым так прыкованы я? [с.17]                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

Малюнак 9.2 - Зборнік песень “Родныя вобразы” 

 

                               

Урывак са зборніка песень                                                                               

“В огромном городе моём” 

В огромном городе моём - ночь. 

Из дома сонного иду - прочь. 

И люди думают:  жена, дочь, 

А я запомнила одно:  ночь…[с.7] 

 

Малюнак 1.9 - Зборнік песень“В огромном городе моем” 
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                                                                                                                                   Дадатак 10 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Малюнак 10.1 – Фотаздымак  на памяць і зборнік “Якая я...” 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 10.2 - «Брылёўскі летапіс», «Брылёўская Мінуўшчына»,«Брылеўскі 

вернік», «Брылеўскія далягляды», «Дняпроўская строма» . 

                              ГЕРБЪ  ЦЁЛЕКЪ 

                  Въ серебряномъ полъ, на лугу,                                                                                                             

                  красный телецъ, вправо.                                                                                         

                  Въ навершь шлема такой же                                                                         

                  выходящій телецъ,вправо. 

                 Жилинскіе, происходящіе                                                                                       

                 от Матвея Жилинскаго,                                                                            

                                                             Обозванаго Волковискаго,                                                                  

Малюнак 10.3 – Герб                             которому Король Августъ 3 въ 1735 году                                                        

                 сям’і Жылінскіх                                         пожаловалъ въпотомственное                                                                  

                                                             владеніе фольваркъ  Клусовщизну. 
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                                                                                                                                                     Дадатак 11 

                  Малюнак 11.1 – Зімовая прыгажосць, піруновы забавы, свята Купалле 

 

   

                                    

. 

 

 

 

                                 

                                                                                                                                     

                                

 

 

                       

 

                                                                  

                                                       

                                                                                                                

           

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 11.2 -  Ганаровая грамата і                                 Малюнак 11.3 – словы                                               

медаль ”300 лет битвы при Лесной”                                   Я.І.Клімуця                                
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Дадатак13 

ЗАКЛЮЧЭННЕ  

 

1.  А я не ведаю - што будзе.                                                                                                                                                      

І ці патрэбна ведаць гэта?                                                                                                                                                 

Адны гавораць: “Знік у блудзе…”,                                                                                                              

Другія кажуць: “Лёс паэта…”.  

 

2. Цікава жыць!..                                                                                                   

 Світанак пацалуе -                                                                                                                                               

і  ўсё дрыжыць,                                                                                                                                                          

і  ты ўвесь свет мілуеш, 

а ён ізноў 

цябе не адпускае… 

І  ўсё  --  без слоў.Загадкавасць якая!..                                                                                                                                  

 

3.   Святы Айцец сказаў: “Ня бойцеся!”-                                                                                                                                    

І страхі некуды падзеліся.                                                                                                                           

Рассыпаў золата над восенню                                                                                                                                   

Неўтаймаваны, звонкі верасень. 

І трэба жыць… А за кастрычнікам                                                                                                      

Вачэй бяздонне лістападавых.                                                                                                                       

І нам даводзіцца па звычаю                                                                                                                                

Усё на потым зноў адкладваць.                                                                                                                             

І ў снежань несці сэрцы босыя,                                                                                                                            

І помніць тое, з чым сустрэліся, - 

Як нам Айцец сказаў: “Ня бойцеся! 
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