
Першая кніга 

Дарослыя вершы ці маніфест юнацтва? 

“Я выпью вам сэрца радком 

Сваім беларускім”. 

Алѐна РЫБІК. 

 

 

“La Niña” – першы 

зборнік вершаў 

пачынаючай паэткі 

Алѐны Рыбік. Не ведаю, 

як перакладаецца з 

іспанскай мовы (якую 

аўтарка ведае дасканала) 

la Niña, па-французску 

гэта азначае – маленькая 

дзяўчынка. Аднак у Алѐны 

свае асацыяцыі, пра якія 

можна здагадвацца, 

ведаючы, што яе маму 

завуць Ніна. А можа, 

такая назва – даніна 

пашаны і маме, і свайму 

дзяцінству адначасова?  

Алѐна нарадзілася ў 

горадзе Хойнікі. Віхор 

Чарнобыльскай трагедыі 

закінуў яе сям’ю на 

Астравеччыну, дзе і 

прайшлі яе дзіцячыя і юнацкія гады.  

 

Шчырыя, кранальныя, часам балюча-шчымлівыя, часам па-дзіцячаму 

непасрэдныя вершы Алѐны Рыбік – як акенца ў той час, дзе кожны з нас 

пазнаваў жыццѐ і вучыўся жыць. Напісаныя ва ўзросце ад 14 да 20 гадоў 

вершы-спавяданні, вершы-эксперыменты, вершы-самасцвярджэнні сведчаць 

пра талент адметны, успрыманне рэчаіснасці вельмі індывідуальнае. 

Большасць тэм твораў пачынаючага аўтара даволі традыцыйныя: першае 

каханне, першыя захапленні і расчараванні, пошукі свайго шляху, імкненне 

да самастойнасці. Многія пішуць падобныя вершы ў юначыя гады. Вось 



толькі не многім дадзена гэта адметнасць: знаходзіць такія вобразы і словы, 

каб трапным радком “упівацца ў сэрца”. Алѐне Рыбік гэта ўласціва. Як і 

стопрацэнтная жаноцкасць яе лірыкі з усѐй сваѐй парадаксальнасцю, 

алагічнасцю высноў, юначым максімалізмам і абсалютнай неабароненасцю 

расчыненай насцеж душы. 

 

Зацісну слѐзапад няпрошаны 

пад вейкамі ад солі чорнымі. 

Ты знаеш, гэта ўсѐ – пошасці. 

Я знаю, гэта сцежка – торная. 

 

Вывучаючы свет, людзей і саму сябе, то захапляючыся, то адступаючы 

перад націскам неразумення і адчужанасці, лірычная гераіня – жанчына, 

гатовая ў адно імгненне аддаць столькі кахання адзінаму, колькі “іншы не 

возьме за целую вечнасць” – адчайна адстойвае сваѐ права на памылку і 

прадбачыць непазбежнасць сваѐй адзіноты сярод людзей. Таму няспелая 

душа ўрэшце гатова на кампраміс з меркантыльнай сучаснасцю. І толькі 

паляшуцкія гены (а нарадзілася паэтка ў Хойніках) сілкуюць кроў 

энергетыкай неспазнанай і непрадказальнай. Гэта толькі энергія без 

канкрэтных міфічных істот. Дэфарміраваныя сучасным светаўспрыманнем 

містычныя вобразы пераўвасобіліся ў радкі, якія сталі адлюстраваннем 

канкрэтных з’яў. І вось нараджаецца верш, дзе  

 

“хворыя хвалі ныраюць у водныя сны 

і, сумныя, прагнуць якойсці чароўнай вясны, 

дзе косы струменяцца ў пальцы 

халоднай змяѐй”… 

 

Змаганне з уласцівай многім паэтам празмернай сентыментальнасцю 

нарастае па меры таго, як аўтарка развітваецца з дзіцячай абвостранай 

эмацыянальнасцю, уступаючы ў той этап жыцця, калі ўсѐ, як ѐй здаецца, 

“проста, нават лѐгка. І нават кнігі іншыя і песні”. У вершаваных радках усѐ 

часцей знаходзяць адбітак матывы спазнання ісцін. Тэма самасцвярджэння 

саступае месца тэме ўдзячнасці. Душэйныя радкі, прысвечаныя маці, 

кранаюць сваѐй шчырасцю і непадробнай любоўю.  

За малым выняткам, у Алѐны Рыбік няма вершаў дакладна грамадзянскай 

накіраванасці. Яе патрыятычнасць, як і ўся творчасць, вельмі ўласна-

асабістая, калі так можна сказаць – прыватная. Хоць грамадзянская пазіцыя 

яскрава акрэсліваецца асобнымі радкамі. А ў вершах-выключэннях няма 



напышчанасці і лозунгавай дэмагогіі, таму што паняцце Радзімы для яе 

неразрыўнае з матуляй, мовай, каханым. Усведамленне сябе часцінкай і 

працягам вялікай лучнасці людзей, аб’яднаных адной зямлѐй і адной бядой, 

змушае балюча ўспрымаць агульныя няшчасці. Як сардэчны боль – верш 

“Сонца плач”, прысвечаны сумным падзеямі Чарнобыльскай катастрофы: 

 

…І адрывісты плач –  

сонца плач – захліпаецца вецер; 

Як жа жыць? Што любіць? 

І чым дыхаць на гэтым на свеце? 

Хворы дым – над жыццѐм. 

Красавік. І зусім па-дзіцячы 

на аскепках зямлі 

разам з сонцам раскрышаным  

плачу. 

 

Разам з аўтарам гэтай кнігі вершаў я запрашаю вас, шаноўны чытач, у 

віртуальны экскурс туды, “дзе ластаўкавы май”, дзе “раніца сонная, бы 

кацяня ўслых пазяхае”, дзе ўсе мы былі чысцейшымі душой і лепшымі ва 

ўсіх адносінах. Верагодна, адноўленая памяць дапаможа нам стаць і сѐння 

крыху лепшымі, больш шчырымі і спагадлівымі. 

 

Ала КЛЕМЯНОК. 


