
 

 

 

Алена КЕДЗІК 
 

«Песня мая, маѐ васільковае поле»: 

зборнік вершаў Ірыны Войткі  

«Кранаюся вечнасці» 

 

 
 

Справядліва кажуць, што голас верша – 
гэта голас сэрца паэта. Так можна сказаць 
і пра вершы паэтэсы са Слоніма – Ірыны 
Войткі, дадаўшы крыху перафразіраваныя 
яе ўласныя радкі: песня яе – яе васільковае 
поле. 

 

                 

       Войтка Ірына Антонаўна нарадзілася 23.10.1961 г. у вѐсцы Каралін Зэльвенскага раѐна, там 
жа закончыла сярэднюю школу. Яшчэ ў школе яна захапілася паэзіяй, напісала свае першыя 
вершы. Гэта вызначыла выбар далейшай адукацыі. Яна паступае на філалагічны факультэт 
БДУ. Пасля заканчэння ўніверсітэта працавала настаўніцай. Цяпер жыве ў Слоніме, які стаў ѐй 
родным і якому яна прысвячае прачулыя радкі сваіх вершаў: 
 

                Любы мой, родны Слонім, 
                   стаў ты мне домам другім. 
                   Тут на тваіх далонях – 
                   лѐсу майго берагі. 
                                             ("Слоніму") 

 
Яна аўтар трох паэтычных зборнікаў: "Спасціжэнне", "Пагляджу вачамі неба",  "Кранаюся 
вечнасці". Член Саюза пісьменнікаў Беларусі. Войтка прысвячае свае вершы роднай зямлі, 
малой радзіме, роднаму беларускаму слову, гераічным старонкам мінуўшчыны. Шуканне ісцін 
духоўных, асэнсаванне лѐсу жанчыны ў кругазвароце жыцця – асноўныя матывы творчасці 
паэткі. Яе паэзія – шчырая, па-размоўнаму натуральная, даверлівая. У ѐй арганічна 
спалучаюцца грамадзянскі пафас і шматфарбнасць прыроды, філасофская роздумнасць і 
лірычная спавядальнасць.   
     Ірына Войтка вылучаецца актыўнай жыццѐвай пазіцыяй, а таму  яе вершы адлюстроўваюць 
багаты і разнастайны жыццѐвы досвед паэткі, выяўляюць маральна-этычнае крэда і праз яго – 
эстэтычную ацэнку з'яў рэчаіснасці. Паэтычнымі радкамі Войтка адгукаецца на грамадскія 



падзеі: юбілей Слонімскага краязнаўчага музея, які "Слоніма лѐс пранѐс праз вякі, захаваўшы і 
памяць, і славу"; будоўлю сабора, што "з высокай званіцы" пакліча людзей у "дарогу да храма" 
[c.6]; свята Беларускага пісьменства ў Слоніме ў 2019 г.  Вершы перадаюць захапленне паэткі 
родным краем, працавітасцю і сардэчнасцю свайго народа, перадаюць боль за пакуты, якія 
выпалі на яго долю: 
 

                        Хаты-хаты-Хатынь. 
                                                      Каменныя пліты. 
                            Тут могілкі вѐсак. 
                                                      Тут спалены людзі. 
                            Ды жыццѐ не забіта. 
                                                      Жыццѐ не забыта. 
                            І веру, ніколі забіта не будзе. 
                                                               ("У  Хатыні") 

        
Лірыка Ірыны Войткі вельмі шматгранная. Гэта і зварот да рэлігійна-хрысціянскай 

тэматыкі, гэта паэтычнае ўвасабленне тэмы Радзімы, спадчыны, мовы. Менавіта вершам 
"Роднае слова" і распачынаецца зборнік: 

 
                           Як роднае слова 
                           мне люба і міла! 
                           Ты сэрца з маленства 
                           маѐ паланіла. 
                           Гучыш зразумела, 
                           так шчыра, так блізка – 
                           "матуля", "сцяжынка", 
                           "вясѐлка", "калыска".    
 

         У раскрыцці патрыятычных пачуццяў дамінуе выяўленча-апісальны характар, 
жыццялюбны пафас, аўтэнтычнасць. Адсюль вяртанне ў бацькоўскі дом, у незабыўныя мясціны 
дзяцінства. Шчырыя і прачулыя словы прысвечаны бацькам, дзядам, бо вучылі самаму добраму 
і светламу. 
 

                      О, продкі мае, вы – зямное карэнне! 
                         Зялѐная крона лістотай шуміць... 
                         Я – ваша на гэтай зямлі прадаўжэнне. 
                         Я – ваша імкненне пад зорамі жыць. 
                                                                               ("Повязь") 

         
Значнае месца ў зборніку "Кранаюся вечнасці" прысвечана філасофскаму асэнсаванню 

прызначэння чалавека і сутнасці яго спраў, роздуму над вечнымі і сапраўднымі каштоўнасцямі, 
над сэнсам свайго жыцця: 

 
                         Чаго, чаго хачу? 
                         Куды кірую шлях? 
                         І для чаго жыву 
                         на вашых я вачах. 
                         Іду праз дым зімы 
                         і летуценнасць сноў. 
                         Іду шукаць, як вы, 
                         жыцця свайго асноў. 
                                           ("Чаго, чаго хачу?") 



 
          Ірына Войтка пераканана, што дайсці да пэўнай ісціны можна толькі праз пошук, а таму і 
дамінуе ў яе вершах матыў шляху, шукання: 
  

                         Калі нікуды не ісці, 
                         нікуды і не прыйдзеш. 
                         Калі нікуды не ехаць, 
                         так нічога і не ўбачыш. 
                         Калі ні з кім не спрачацца, 
                         так і не спазнаеш ісціны. 
                                           ("Калі нікуды не ісці...") 

 
         Праз мастацкія вобразы паэтка выказвае філасофскую думку пра складанасць, хараство і 
адвечнасць жыцця, пра веру, надзею і мудрасць, якія дапамагаюць чалавеку пераадольваць 
нягоды і цяжкасці. Асабліва выразна гучыць гэта думка ў вершы "Мудрасць": 
 

                           Мудрасць прыносіць дарога. 
                           Мудрасць прыходзіць з гадамі. 
                           Мудрасць даецца ад Бога 
                           і застаецца між намі. 
 

Адзначым, што анафара – самы выкарыстоўваемы  сродак выразнасці ў творах паэткі. 
Праз яго кампазіцыйна арганізуецца твор, падкрэсліваецца ключавое слова,  узмацняецца 
выяўленне аўтарскай пазіцыі. 
        Філасофскія разважанні Ірыны Войткі часта падаюцца ў сціслай (некалькі радкоў) і 
афарыстычнай форме, ад гэтага думка выйграе ў сваѐй трапнасці і значнасці, часам пэўнай 
парадаксальнасцю ўражвае чытача. Напрыклад, як наступныя радкі: 

 
                          Шэры дзень прыходзіць для таго, 
                          Каб помнілі пра сонца. 

 
        Філасофская лірыка Войткі яскрава перадае яе жыццесцвярджальную пазіцыю.  
       Яшчэ адна з самых значных тэм, якая выразна гучыць у вершах Ірыны Войткі – гэта тэма 
прыроды. Яна для паэткі – крыніца творчага натхнення. З замілаваннем малюе яна родныя 
краявіды: 

                         Сонца купаецца ў соснах, 
                             скінуўшы з плеч аблачынку. 
                             Выткала ночка на кроснах 
                             тонкую ніць-павуцінку. 
                             Травы ў сонным спакоі 
                             долу схілілі галовы, 
                             і  задрыжаў над ракою 
                             неба блакіт вераснѐвы. 
                                             ("Сонца купаецца ў соснах...") 

           
Апяваючы красу прыроды, Войтка фарбамі слова перадае яе хараство. Асаблівай 

маляўнічасцю паэтычных радкоў, зрокавай выразнасцю запрашае падзівіцца незвычайнай 
прывабнасцю, гармоніяй навакольнага свету.   Родная прырода адухаўляецца паэткай: "зіма, як 
вяльможа, едзе пад гарою", "скача восень па дарожцы",  "ціха дрэмле поўня",  "лета зѐлкі збірае 
ў прыпол". Чытаючы пейзажныя замалѐўкі, мы нібы перагортваем каляндар. І нават можам 
заўважыць, што з усіх пораў года паэтка найбольш любіць восень. Менавіта ѐй прысвечана 



шмат вершаў, асабліва прачулыя – гэта "Дыялог з восенню", "Стала восень", "Кветкі восені". 
Паэтка прызнаецца: 

 
                         Восень, восень, ты радня мне,  
                            Мусіць, твой фарсісты нораў 
                            Даспадобы мне. 
                                                  ("Мне на ганак восень ...") 

 
         Праз пейзаж Ірына Войтка выказвае многае: і свой настрой, і хвалюючыя пачуцці, і 
трывожныя думкі, бо стан прыроды і духоўны стан чалавека часта ўзаемазвязаны настроем, і ў 
нечым падобны, як у нечаканай асацыяцыі, што стала паэтычнымі радкамі: 
 

                          Не ведала да гэтага дня, 
                          што радасць, як месяц, 
                          бывае поўняю. 

 
      Прырода – велічны і непаўторны свет, які паэтка адчувае сэрцам.  
     Лірыка Войткі прачулая, ціхая і роздумная. Паэтка выяўляе ў паэтычных радках вельмі 
асабістае, настраѐвае: 
 

                        Сярод соцень вачэй – твае адзіныя. 
                            Сярод соцень вуснаў – твае пазнаныя. 
                            Сярод соцень рук – твае верныя. 
                            Сярод соцень крокаў – твае чаканыя. 
                                                                ("Сярод соцень вачэй...") 

 
         Простыя і на першы погляд звычайныя словы нясуць у сабе пафас радаснай акрыленасці, 
надзею на тое, што сустрэча шчаслівая, а каханне нязгаснае. "Я шукала сонца... і гэтае сонца  – 
ты", – прызнаецца лірычная гераіня. Яна выяўляецца як тонкая і далікатная натура. 
       Тэма кахання раскрываецца і як споведзь, у якой чуецца матыў развітання, растання, і 
ўражлівае сэрца гераіні ахоплівае смутак ад таго, што "шчасце кахання знікла каметай", што 
рана ад гэтага ніяк не гоіцца: 

 
                         Адчаго ты мне снішся... 
                             Колькі год мінавала! 
                             Адчаго ты мне снішся... 
                             Хіба болю мне мала... 
                             Ты прыходзіш нязванна – 
                             Я цябе не чакаю. 
                             Забываю старанна – 
                             Успамін адганяю. 
                                                ("Ад чаго ты мне снішся...") 

 
           Радасць і смутак, надзеі і страты,  захапленне і расчараванне – гэта шматстайнасць 
пачуццяў раскрывае душэўную чысціню і глыбіню аўтарскіх адчуванняў, якія ўражваюць 
шчырасцю і пранікнѐнасцю: 

 
                          Як кветка паварочвае сваѐ лісце да сонца, 
                          так я ўскладаю сваѐ жыццѐ 
                          на алтар тваѐй любові. 
                                                     ("Як кветка...") 



 

         Увогуле ж кніга лірыкі Ірыны Войткі светлая і летуценная, прачулая і роздумная, што надае 
ѐй глыбокі адухоўлены сэнс. 
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