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Аксана Спрынчан

30 цiкавостак
пра бусла
1. Бацян

бусла.

— гэтак у Беларусі яшчэ почасту называюць

2. Дзякуючы буслу (бацяну) Беларусь назвалі «краінай пад

белымі крыламі». Гэткую назву даў сваёй кнізе пра Беларусь
Уладзімір Караткевіч.

3. Беларусь уваходзiць у пяцёрку краiн, якiя найболей да-

спадобы гэтым птушкам.

4. Бусел — птушка з доўгай шыяй, доўгай дзюбаю і доўгімі

нагамі.

5. Афарбаваннем саміцы не розняцца ад самцоў, але кры-

ху меншыя памерамі.

6. Рост бусла 100—125 сантыметраў, размах крылаў 155—

200 сантыметраў.

7. Калі крылы ў бусла складзеныя, ствараецца ўражанне,

што ўся задняя частка цела бусла — чорная.
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8. Важыць бусел да чатырох кілаграмаў.
9. Бусел не мае голасу, бо адсутнічаюць галасавыя цягліцы

ніжняй гартані. Ён выдае гукі, калі шчоўкае дзюбай.

10. Птушаняты пішчаць і крычаць галасамі, падобнымі да

яўкання кацянят.

11. Бусляняты маюць дзюбу шэрага колеру і чырванава-

тыя ногі.

12. Буслы любяць есці жаб, рапух, вужоў, гадзюк, мышэй,

а таксама конікаў і саранчу, дажджавых чарвякоў.

13. Ваду птушанятам бацькі прыносяць у дзюбе. Птушаня-

ты падстаўляюць сваю разяўленую дзюбу, і вада пераліваецца
нібы з пасудзіны ў пасудзіну.

14. Ва ўзросце сямі тыдняў бусляняты дасягаюць памераў

дарослай птушкі і пачынаюць махаць крыламі.

15. За

два месяцы пасля вылуплення, пераважна ў
сярэдзіне ліпеня, бусляняты ўжо здольныя лятаць.

16. Жыве бусел да 30 гадоў.
17. Утварае заўсёдныя пары.
18. Кублы, якія маюць назву буслянкі, бусел будуе паблізу

чалавечага жытла на дрэвах, дахах будынкаў, апорах высакавольтных ліній.
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19. Чым старэйшая буслянка, тым яна большая. Некато-

рыя буслянкі важаць некалькі цэнтнераў, а часам і да дзвюх тон.

20. У шчылінах паміж галінамі буслянкі часцяком жывуць

вераб’і, радзей — шпакі, белыя пліскі і каўкі.

21. Птушанят наседжваюць абое бацькоў 33—34 дні.
22. Зімуюць буслы ў Індыі і трапічнай Афрыцы.
23. Буслам, якія застаюцца на зіму ў Беларусі, неабходная

дапамога людзей.

24. Зазвычай буслы штогод вяртаюцца гнездаваць на тое

самае месца або паблізу ад яго.

25. Маладыя птушкі намагаюцца вярнуцца і загнездаваць

як мага бліжэй да месцаў, дзе яны нарадзіліся.

26. Беларусы вельмі любяць буслоў, будуюць аснову на

кубло.

27. Іх

шчасця.

уважаюць ахоўнікамі жытла, узорам сямейнага

28. Згодна

дзяцей.

з народнымі ўяўленнямі, бусел прыносіць

29. Народная традыцыя забараняе рабіць шкоду буслянцы.
30. Выявы гэтай птушкі ёсць на гербах горада Століна

Брэсцкай вобласці і гарадскога пасёлка Лельчыцы Гомельскай
вобласці.
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Уладзімір Караткевіч

Зямля
пад белымi крыламi
Фрагмент
Над усёй нашай краінай, наставіўшы белыя ветразі крылаў,
планіруюць буслы. Іх многія і многія тысячы — хто лічыў? На
вільчыках сялянскіх хат, на дрэвах, на калонах старых разбураных палацаў, на слупах капліц сярод маладога зялёнага
жыта. Гнёзды паўсюль.
I таму мне здаецца, што ў гэтыя — і не толькі ў гэтыя — дні
зямлю нашу, Беларусь, можна назваць «зямлёю пад белымі
крыламі»...
Да пэўнай ступені бусел — сімвал Беларусі. Ёсць, вядома,
дацкія буслы, апетыя Андэрсенам, ёсць буслы і ў іншых заходніх краінах. Ёсць яны і на поўдні. Але на ўсход ад Беларусі,
калі не лічыць Сярэднюю Азію, яны ўжо амаль не водзяцца...
Вось так і планіруюць, планіруюць буслы. Ветразі іхнія раскрылены над дрэвамі, пушысты хвост, як веерам, накрыў выцягнутыя ногі. А мне пад іхні палёт асабліва думаецца пра Беларусь, нашу з вамі радзіму.
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Рыгор Барадулін

Бусел
Бусел, бацян, служка перуна, ногі ў пажары, святая птушка
ў беларусаў...
У тую хату ніколі не ўдарыць пярун, якая на гарбе страхі
нясе буслова гняздо.
На дрэве кладуць з’езджанае кола — сімвал руху і сонца,
каб бусел ладзьбаваў сабе гняздо, буслянку.
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Паданне распавядае, як Госпад даў чалавеку мех і сказаў
занесці ў пекла. І адначасна не глядзець, што ў мяху. Чалавек, вядома, не ўтрываў і развязаў мех, а адтуль нечысць распаўзлася па зямлі. За гэтую правіну Госпад зрабіў цікаўнага
чалавека буслом і загадаў збіраць нечысць. А каб хоць трошкі скрасіць ягонае жыццё, даручыў буслу прыносіць вясну,
прылятаць на Звеставанне, на самае святое свята, на якое
сам бусел гнязда не ладзьбуе, а дзяўчына касы не чэша.
Малым тлумачылі, адкуль яны — іх бусел прынёс у капусту.
Бусел адчувае ліхалецце, галодны год. Тады ён скідвае з
гнязда лішнія яйкі, каб не выводзіць дзяцей у галоднае жыццё.
Уладзімір Караткевіч назваў сваю найвыдатнейшую кнігу пра прошласць і прышласць Беларусі «Зямля пад белымі
крыламі».
Дзеці нязлосна цвеляцца з буслом: «Бусел-бусел-клекатун,
схапіў жабу за каўтун, валачыў, валачыў і ў балоце памачыў».
Ці так: «Бацян, бацян, даўганосы, прапіў боты, а сам — босы».
У нас, на вушацкай зямлі, каб бусел рабіў шырэйшыя кругі,
падпявалі: «Буцян, буцян, круці кола, дам курыцу на Міколу».
А цяпер мне часам гучыць рэкламна: «Буцян, буцян, круці
кола, дам бутэльку кока-колы».

9

Уладзiмiр Ягоўдзік

Бусел
Напэўна, вясёлы жартаўнік
прыдумаў гэты жарт. Ён кароценькі. Ты яго, дружа, адразу
запомніш.
Ходзіць бусел па балоце,
Работы не мае.
Траву смыча,
Дзюбай тыча
Ды ўсё пазяхае.
Між тым ад буславага пазяхання не надта весела жывец
ца жабам, вадзяным жукам
ды ўсялякім казюркам, мышам-палёўкам. I не толькі ім.
Часам нават гадзюкі і вужы
трапляюць на спажыву цыбатаму паляўнічаму. А паляваць
яму даводзіцца з самага ранку
да позняга вечара. Асабліва на
пачатку чэрвеня, калі ў гняз-
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дзе-капелюху з’явяцца бусляняты   — жвавыя пухнацікі. Птушаняты аперваюцца і растуць хутка. Абы хапала корму. Праз
два месяцы ў буслянцы становіцца цесна. Чарнадзюбыя маладыя буслы нецярпліва падскокваюць у гняздзе, ускідваюць
над сабою крылы — спрабуюць іх сілу.
Неўзабаве прыходзіць празрысты жнівеньскі дзень, калі
ўся бусліная сямейка пакідае роднае жытло. У канцы жніўня, перад вандроўкай у далёкую Афрыку, буслы збіраюцца ў
вялікія чароды і падоўгу кружацца ў небе. Высока-высока, пад
самымі воблакамі. Проста над буслянкамі і хатамі. Так яны
развітваюцца з радзімаю да наступнай вясны.
А ці ведаеш ты, мой дружа, адкуль з’явіліся на нашай зямлі
буслы і чаму яны любяць жыць па вёсках, сярод людзей? Не
чуў? Тады слухай.
Калісьці вандраваў па белым свеце добры чараўнік. I заблукаў ён у Беларусь. Бачыць — прыгожая тут зямля. Векавыя
пушчы, ураджайныя палеткі, не злічыць рэчак і азёраў... Адно
кепска: развялося шмат розных паўзучых гадаў. Жыцця ад іх
няма ні людзям, ні жывёліне. Паспачуваў дабрадзей нашым
прашчурам. Узяў вялізную торбу і сабраў туды рознае плюгаўства. Ніводнай жабы ці гадзюкі не пакінуў.
Вядома, стаміўся ад такой нялёгкай работы. Не хапіла сілы
самому падняць і занесці тую торбу, каб укінуць у бяздонную
багну-дрыгву. Таму і гукнуў на падмогу хлопца, які сена касіў
на лузе. Узваліў яму чараўнік торбу на спіну ды загадаў не развязваць па дарозе.
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А дзяцюк, як на тое, аказаўся вельмі цікаўны. Закарцела
яму зірнуць, што ў торбе варушыцца ды сыкае. Схаваўся ён за
бухматы куст вербалозу і развязаў торбу. Як развязаў — дык
самлеў ад страху. ГаЂды тым часам вылезлі і зноўку распаўзліся па ўсёй зямлі.
Добры чараўнік не схацеў другі раз з імі пэцкацца. Начапіў
ён парожнюю торбу неслуху-касцу на плячо — выправіў яго
збіраць выпушчанае плюгаўства. Толькі дзяцюк злавіў першую
жабу — ператварыўся ў бусла.
З таго часу і дыбае бусел, нібы касец, па лугах-балотах.
Босы, з чырвонымі нагамі, у белай кашулі і з чорнаю торбаю
за спінай. Потым чараўнік злітасцівіўся над небаракам, паслаў
яму на падмогу жонку-бусліху і дзетак-буслянят. А жыць дазволіў у вёсцы, сярод людзей, каб не забыліся, што вядуць
свой пачатак ад чалавечага роду. Людзі таксама помняць пра
гэта, таму ніколі не крыўдзяць буслоў, шануюць іх, як родных
братоў.
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Васіль Жуковіч

Буслава айчына
Ён вярнуўся здалёк,
Бусел белакрылы,
У свой родны куток,
У куточак мілы –
Да гнязда, дзе ён рос
На страсе хаціны.
Каля белых бяроз,
На зямлі белых рос
Буслава айчына.
А забыць айчыну
Проста немагчыма.
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Кастусь Жук

Буслiны аэрадром
Я даўно
Сачыў за іх палётам,
Бачыў,
Як знікалі за сялом,
Беручы кірунак
На балота,—
На бусліны свой
Аэрадром.

Паглядзець,
Як дыхаюць прасторы
Кроплямі
Спацелае зямлі,
І пачуць унізе
Гул матораў,
Што напоўніў
З краю ў край палі.

І тады
Хацелася самому
Узляцець мне
Буслам трапяткім
Над бусліным тым
Аэрадромам,
Дзе клубіцца
Белай пары дым.

А буслы,
Нібыта самалёты,
Зноў кружылі
Ў небе за сялом,
Беручы пасадку
На балота,—
На бусліны іх
Аэрадром.
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Станiслаў Шушкевiч

Бусел болей не тужыу
Стогне Бусел-Клёкала:
— Ой, не быць мне сокалам.
Хіба ж я такі? Ды дзе там?
Не лятаць стралой над стэпам,
Не кружыць між дрэў у лесе…—
Дзюбу бусел сумна звесіў.
— Смех,— сказалі журавы,
Што хадзілі між травы,—
Ты зайздросціш хуткакрылым?
Хіба свет табе не мілы?
Не гаруй і не сумуй,
Свой і наш настрой не псуй.
Глянь на поплаў, на балота,
На імшарышчы ў чаротах…
Як тут хораша, прыгожа!
Лепей быць нідзе не можа.
Болей бусел не тужыў,
Не жадаў ён крыл чужых.
Паляцеў, падняўся плаўна.
А буслы ж лятаюць слаўна!
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Мікола Маляўка

Буслiныя скокi
Бусел скача —
У сваёй буслянцы.
Дзівімся на тыя скокі-танцы.
Вельмі ж ён пацешна,
Як кіямі,
Дрыгае цыбатымі нагамі.
Крыламі махае
I клякоча,
Быццам шчасцем падзяліцца хоча.
Што за свята ў бусла і бусліхі?
Бусел наш,
Раней спакойны, ціхі,
Весяліцца,
Птушанятам рады —
На яго падобны птушаняты:
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Даўганогія,
Дзюбатыя,
Крылатыя...
Хутка зробяць
Першы круг
Над хатаю.
Скача бусел,
Скача бусел, бачым,
Ну а мы ў двары таксама скачам…
Пад крылом у мамы,
Пад крылом у таты
Дужымі расціце,
Бусляняты!
А на лета самі
Скокі-танцы
Ладзьце дома,
У сваёй буслянцы.
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