
ЮРАСЬ СВІРКА 

 

Юрась Свірка (6.05.1933, в. Маргавіца Докшыцкага раёна – 30.08.2004, Мінск) належыць да гэтак 

званага філалагічнага пакалення беларускіх паэтаў. I адукацыю меў філалагічна-журналісцкую, шмат гадоў 

адпрацаваў на Беларускім радыё і ў штотыднёвіку «Літаратура і мастацтва». Ягоная паэзія, што склалася ў 

кнігі «Шэпчуцца ліўні» (1959), «Аўтограф» (1974), «Памятная вярста» (1978), «Кружка з пясчаным дном» 

(1990), «Узаемнасць» (1993; Літаратурная прэмія імя Аркадзя Куляшова) і іншыя, напоўнена лірычным 

роздумам пра актуальныя праблемы сучаснасці. Аўтара заўсёды хвалявала і становішча роднай прыроды, і 

маральны стан суайчынніка – экалогія душы, так бы мовіць. Пісаў Ю. Свірка і для дзяцей: адзін з ягоных 

апошніх зборнікаў мае назву «Мурашыны стажок» (2004) і ўтрымлівае вершы, казкі і загадкі. 

У «Родным слове» друкаваліся вершы Юрася Свіркі «Звычайна ў жніўні» (1994, № 7–8), 

«Баравіковае» (1994, № 1), «Ужо другія суткі валіць снег…» (1995, № 1), «Журботны працяг песні» (1995, 

№ 4), «Адцвіў апошні майскі дзень...» (1995, № 5), «Ліў цёплы дождж...» (1995, № 7), «Хто гэта, хто гэта...» 

(1995, № 8), «Як мне ўяўляецца нараджэнне дня...» (1996, № 3), «Ліпень 1944 года» (2000, № 5), «Лесу я 

здаўна паклон...», «Мяне заўсёды вабіла сюды», «Ягады», «Сосны», «Нязломны, святлісты, ранімы», «3 той 

пары...», «Паслухай голас той зямлі…», «Беларуска-беластоцкая балада», «Крыніца, як зямлі жывое вока...», 

«Пажаданне маладзейшым», «Краю родны...», «Асанна», «Адвечнае», «Самой прыродаю запрошаны...» 

(2003, № 5; тамсама змешчаны партрэт аўтара на вокладцы), «Акраіронія. Без намёку на майстроў і 

чаляднікаў» (2005, № 5). Творчасці паэта прысвечаны публікацыі «3 жыццём размова...: Творчы партрэт 

Юрася Свіркі» Васіля Зуёнка (2003, № 5) і «Найдаражэйшы чалавек: Верш “Мама спіць” Юрася Свіркі. VI 

клас» Веры Ляшук (2005, № 9). 

* * * 

Недзе месяц у хмарах вяслуе, 

Ён далёка заплыў. Не відаць. 

3 двух бакоў на дарогу лясную 

Белакора бярозы глядзяць. 

 

Хоць бы зорачка дзе, ці праменьчык, 

Ці шырэйшая проразь святла. 

Не ўздыхае зямля і не енчыць: 

Ёй хапае такога святла. 

 

Не рагочуць у ельніку совы. 

Быццам здані, і пні, і карчы. 

Ад святла у таемныя сховы 

Ноч надзейна схавала ключы.  

                                              1987 
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