
«ЖЫЦЦЁ ДОЎЖЫЦЦА Ў СЛОВЕ» 

 

Родны кут, зямля бацькоў, зямля, дзе чалавек нарадзіўся, зрабіў першы крок. Яна заўсёды мае 

асаблівую прывабнасць, чароўную сілу. Гэта зямля – дзіўны докшыцкі край. Яна нарадзіла і выпеставала 

шмат цудоўных людзей незвычайнай душэўнай прыгажосці, песняроў роднага краю. Сярод іх беларускі паэт 

з маленькай вёскі Маргавіца – Юрась Свірка.  

Нарадзіўся Юрась Мікалаевіч 6 мая 1933 года непадалёку ад г.п. Бягомль Докшыцкага раёна ў сям'і 

селяніна. Там упершыню ад роднай маці пачуў пявучае беларускае слова, там вытокі яго любові да 

Бацькаўшчыны, там пачатак яго сцяжынак і дарог. 

Маленства Ю. Свіркі прайшло ў жахлівыя ваенныя гады. У 1953 годзе ён скончыў Бягомльскую 

сярэднюю школу і паступіў на аддзяленне журналістыкі БДУ. Гады вучобы зблізілі Юрася з многімі 

паэтамі. Ва універсітэце пасапраўднаму Юрась Свірка пачаў пісаць вершы. Першы верш «Новы крок» 

надрукаваны ў газеце «Піянер Беларусі» (1952). 

Ужо тады ў творах маладога паэта адчувалася нешта сваё, раней не сказанае і не заўважанае. 

Першая кніга з ласкавай назвай «Шэпчуцца ліўні» з'явілася ў 1959 годзе, хутка за ёй выйшла другая – 

«Вечнасць» (1963 г.). 3 таго часу з-пад пяра паэта выйшлі ў свет такія кнігі: «Баравіна» (1967), «Крэўнасць» 

(1971), «Аўтограф» (1974), «Люблю і веру» (1975), «Ядранасць» (1933), «Кружка з пясчаным дном» (1990) і 

іншыя. Шмат зборнікаў паэзіі Ю. Свіркі пабачылі свет. I ва ўсіх з вялікім хваляваннем услаўляў паэт людзей 

працы, хараство роднага краю, партызанскую Бягомльшчыну, дзе абеліскі ля дарог і сёння напамінаюць аб 

жорсткай барацьбе з гітлераўскімі акупантамі. Паэт вядзе чытача на плошчу Перамогі ў Мінску, дзе 

«жалоба, смутак і туга пакручаны ў маўклівыя вянкі», на партызанскі аэрадром, адкуль народныя мсціўцы 

падтрымлівалі сувязь з Вялікай зямлёй. 

Кожным сваім радком Ю. Свірка сцвярджае, што цяперашняе і будучыя пакаленні павінны 

шанаваць свяшчэнныя мясціны роднай зямлі, заўсёды помніць, што яна паліта крывёю яе абаронцаў. Вось 

яго запавет нашчадкам: 

Хачу я, каб яны не забывалі, 

Што нам свабода дасталася дорага: 

Адной рукой мы край свой 

Будавалі. 

Другою ж адбіваліся ад ворагаў. 

Цяжкая хвароба адарвала Ю. Свірку на год ад вучобы. Лячыўся дома, а потым трапіў у Грузію. У 

санаторыі на сваіх касцях адчуў усемагутнасць хвароб, сваімі вачамі бачыў як смерць бязлітасна закрэсліла 

жывых. На ўсё жыццё ён застаўся ўдзячны грузінскім урачам, высакагорнаму паветру. Пра ўсё гэта 

Ю. Свірка пісаў: 

Беларусь маядала жыццё мне, 

Грузія ад смерці зберагла... 

Не віні ты мяне, край азёрны, 

(Я з табой і ў радасць, і ў бяду), 

Што не раз яшчэ краіне горнай 

Песню сваю простую складу. 

Пасля заканчэння ўніверсітэта Юрась Свірка працаваў карэспандэнтам у газеце «Чырвоная змена». 

Ездзіў у камандзіроўкі, пісаў нарысы, артыкулы, замалёўкі. 3 1961 года паэт працаваў рэдактарам 



літаратурных перадач на радыё. 3 1975 – 25 гадоў працаваў загадчыкам аддзела прозы і паэзіі ў газеце 

«Літаратура і мастацтва». Праз яго спагадлівыя рукі прайшлі творы дзесяткаў маладых творцаў, якія сёння 

плённа працуюць на ніве беларускай літаратуры. Узнагароджаны медалём, Ганаровай граматай і фаматамі 

Вярхоўных Саветаў БССР і Літоўскай ССР. 

Ю. Свірка шмат падарожнічаў па краіне. Гэтыя паездкі падказалі тэмы многіх твораў. Галоўнае ў 

яго творах падарожнага плана – імкненне зразумець людзей, з якімі давялося сустракацца, раскрыць 

прыгажосць і непаўторнасць іх характараў. А яшчэ – ледзь не кожным з такіх вершаў Ю. Свірка вяртаецца ў 

думках.да роднай Беларусі, зямлі, якая яму асабліва дарагая і якую ён апяваў:  

Як мне табой не ганарыцца 

(Я лёсам звязаны з табой), 

Былой раённаю сталіцай, 

Баравіковай – не былой. 

Разважлівы ты па-сялянску, 

Вядомы вытрымкай сваёй. 

Iмужнай славай партызанскай 

Былой, ды вечнаю, жывой. 

У дні вайны, у дні адплаты 

Грымеў ты славай баявой. 

Вайной быў мужнасцю багаты, 

А зараз – меддзю баравой... 

...3 табой сумую і спяваю. 

Жыву я славаю тваёй. 

Iда цябе любоў, мой краю, 

Не назаву ніяк былой. 

Увогуле, прыцягненне родных мясцін адчуваецца ў многіх кнігах паэта. Ну, а для нас наш зямляк, 

Юрась Свірка, найбольш цікавы тымі вершамі, якія прысвечаны той маленькай радзіме, з якой звязаны 

ягоны жыццёвы шлях. 

За ўсіх на свеце, 

Можа, шчаслівейшы, 

Калі дадому я імчу бягом. 

Яно намнога 

Стала прыгажэйшым, 

Маё мястэчка роднаеБягомль. 

Паэзія нашага земляка напоўнена душэўнасцю і сардэчнасцю. Яго вершы хвалююць і радуюць, бо 

ішлі ад сэрца жыццялюба. Яны з крыштальна чыстай крыніцы народнасці, адбітак якой носіць уся яго 

творчасць. 
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