
СТРАТА 

 

НЕ СТАЛА  
БАРБАРЫ ЮРКОЎСКАЙ 

 

Сумная, вельмі балючая навіна прыйшла да нас з Варшавы. 22 
лютага 2020 года не стала Барбары ЮРКОЎСКАЙ. Гродзеншчына 
літаратурная страціла сапраўднага сябра.  
 

Пані Барбара нарадзілася ў Грудску, адным з найстарэйшых мястэчак 
рэгіѐну Маzowsca. Па прафесіі – фатограф, педагог і спецыяліст па 
этыцы. Паэтэса, празаік, перакладчык, працавала ў Польскай 
Акадэміі навук. Шмат гадоў прысвяціла працы ў галіне адукацыі. 
Барбара Юркоўска была сур'ѐзна захопленая літаратурай славянскіх 
краін, шмат твораў перакладала на польскую мову. 

 
У паэзіі дэбютавала зборнікам вершаў “Powrót” (“Вяртанне”) ў 1992 годзе. З пачатку існавання 
часопіса "Poezja Dzisiaj” (“Паэзія сѐння”) працавала ў яго рэдакцыі. Разам з мужам, паэтам, 
літаратуразнаўцам, выдаўцом Аляксандрам Наўроцкім Барбара Юркоўска была ініцыятарам 
супрацоўніцтва літаратараў Польшчы і Беларусі, пастаянным членам арганізацыйнага камітэта 
міжнародных літаратурных фестываляў у Варшаве – Сусветнага дня паэзіі і Фестывалю 
славянскай паэзіі.  
 
Пры актыўным удзеле пані Барбары ў Варшаўскім выдавецтве “IBіS” убачылі свет анталогія 
польска-беларускай паэзіі “Mostу: Гродна – Варшава; Варшава – Гродна” (2017) і анталогія 
польска-прыбалтыйскай паэзіі “Mostу: Гродна – Рыга – Талін – Вільня – Варшава” (2019), 
выйшла некалькі нумароў часопісу "Poezja Dzisiaj” (“Паэзія сѐння”) з удзелам аўтараў з Гродна і 
Гродзенскай вобласці.  
 
Барбара Юркоўска была добрым, спагадлівым, чалавекам. Яна вельмі любіла жыццѐ, любіла 
людзей. Гаварыць пра пані Барбару ў форме прошлага часу вельмі складана… Для гэтай 
сціплай і вельмі прыгожай, абаяльнай жанчыны на першым плане заўсѐды было духоўнае 
яднанне, паразуменне, сяброўства. Каму пашчасціла хоць раз адчуць цяплыню сэрца пані 
Барбары, пачуць яе мяккі голас, убачыць пяшчотнае святло яе вачэй, той ніколі гэтага не 
забудзе.  
 
Шмат гадоў паэтэса мужна вяла барацьбу са страшнай хваробай. Яна да апошніх дзѐн 
засталася вернай сваѐй жыццѐвай місіі – дарыць людзям дабрыню, прыгажосць і любоў. Ад імя 
нашага пісьменніцкага калектыву мы выказваем шчырыя спачуванні родным і блізкім польскай 
паэтэсы Барбары Юркоўскай з прычыны гэтай незаменнай страты, не верым у яе і смуткуем 
разам.  
 

ГрАА СПБ 

 

Гродна – Варшава 
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