
І ЗНОЎ У МАГІЛЁВЕ        
Міжнародныя «Сіманаўскія чытанні» праходзілі 29-30 лістапада ў 

Магілѐве. Мерапрыемствы пачаліся 29 лістапада з урачыстага мітынгу і 

ўскладання кветак да камня знакамітага пісьменніка і  журналіста на 

Буйнічскім полі. Затым ў актавай зале агралесатэхнічнага каледжа 

адбылася цэрэмонія ўзнагароджання пераможцаў IX Міжнароднага 

літаратурнага конкурсу, прысвечанага памяці Канстанціна Сіманава і 

75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.  

Я прымаю ўдзел ў гэтым конкурсе ўжо другі раз. У гэтым годзе заняла 

трэцяе месца ў намінацыі «Пераклад», у мінулым – першае. Сѐлета мне 

пашчасціла пабываць у Магілѐве і прыняць удзел ва ўрачыстых 

мерапрыемствах разам з паэтам Пятром Сямінскім. Атрымала вельмі 

шмат станоўчых эмоцый і прыемных уражанняў ад удзелу ва 

ўрачыстасцях і наведвання горада Магілѐва. 

Наталля ЦВІРКО, 

паэтэса, член СПБ, 

Шчучынскі раѐн 

На фота: Міжнародныя «Сіманаўскія чытанні». Магілѐў, 29-30 лістапада 2019 года. 

           



        

 

                                                              

                  

 



Канстанцін Сіманаў  

Атака 

Калі ты па свістку, па знаку 

На растаптаным снезе стаў, 

Гатовы кінуцца ў атаку, 

Ды на бягу вінтоўку ўзняў. 

 

Такою ўтульнаю здалася 

Табе халодная зямля , 

У памяці аж засталася 

Сцяблінка ў лѐдзе кавыля,  

 

І ледзь заўважныя пагоркі, 

Разрываў дымныя сляды, 

Парассыпаны тытунь горкі 

І кроплі мерзлыя вады. 

 

Здалося, над зямлѐю ўзняцца 

Не хопіць рук – дзе б крылы ўзяць? 

Здалося, легчы, каб застацца –   

Зямля магла б як крэпасць стаць. 

 

Хай снег мяце, гуляе вецер, 

Няхай тут безліч дзѐн ляжаць. 

Ніхто крануць не зможа ў свеце, 

Зямлю б сваю мацней абняць! 



 

Ты думкам гэтым прагна верыў, 

Імгненне з чвэрцю ўсѐ чакаў, 

Ды даўжыню ім сам адмераў: 

Працягласць ротнага свістка. 

 

Калі суняўся гук короткі,  

Ты ў той няўлоўны момант бег 

Сваѐю цяжкаю паходкай 

Праз непралазны грузкі снег. 

 

Моц засталася толькі ветру, 

Да мэты цяжкі крок вядзе, 

І тых апошніх трыццаць метраў, 

Жыццѐ са смерцю побач дзе. 

        Пераклад Наталлі Цвірко   

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 



ВІНШУЕМ, КАЛЕГІ! 

Паважаныя Наталля Лявонаўна і Пѐтр Яраслававіч! 

Ад імя калектыву Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі 
прыміце самыя шчырыя пажаданні здароўя, дабрабыту і бясконцага натхнення  

ў сувязі з заваяваннем прызавога трэцяга месца ў прэстыжным творчым 

спаборніцтве – IX Міжнародным літаратурным конкурсе, прысвечаным памяці 
Канстанціна Сіманава і 75-годдзю вызвалення Беларусі  

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 

Так трымаць! Мы ганарымся вамі! 

 
           ГАА СПБ 

 

 

 

 

 


