НАВІНКІ КНІГАВЫДАННЯ

У ПРОЗЕ АБ ПАТАЕМНЫМ
...Гэтая кніга не магла не з’явіцца. Зборнік аповесцяў і апавяданняў пра
каханне, які ўвабраў у сябе літаратурныя творы аб самым патаемным, аб
самым моцным і несмяротным пачуцці, аб пачуцці, дзякуючы якому на Зямлі
працягваецца жыццѐ, з’явіўся на кніжных прылаўках Беларусі. Кніга
атрымала назву «Пад зоркай кахання».
Больш чатырохсот старонак, зразумела, у
цвѐрдай вокладцы, у паліграфічным
выкананні самага высокага тэхнічнага і
эстэтычнага ўзроўню — такія якасныя
характарыстыкі пры першым поглядзе на
кнігу. Яна ўбачыла свет ў серыі «Вера.
Надзея. Любоў», заснаванай ў 2007 годзе
выдавецтвам «Мастацкая літаратура»
(Мінск, 2015, тыраж 1500 паасобнікаў).
Укладальнік — Віктар Шніп. Сярод
аўтараў зборніка, а іх больш за дваццаць,
у
кнізе
змешчаны
творы
двух
прадстаўнікоў СПБ-Гродна — Людмілы
Кебіч і Ліны Багданавай.
Нягледзячы на тое, што апавяданне і
аповесць — літаратурныя жанравыя
формы, якія адносяцца да прозы, тэксты
твораў са зборніка «Пад зоркай кахання» дыхаюць паэзіяй, гучаць
рамантычна, захапляюць чытача спалучэннем ўзнѐслага і зямнога. Здавалася
б, што новага можна сказаць пра каханне ў ХХI стагоддзі? Тэма кахання, са
сваімі загадкамі і сімваламі, са ўздыхамі пад месяцам ды жарсцямі — вечная
тэма. І сѐння па волі многіх таленавітых беларускіх творцаў яна не засталася
без увагі, не засталася дзесьці ззаду, на рубяжы Залатога і Срэбнага
стагоддзяў... Сучаснасць у сваім шматпланавым сацыяльна-псіхалагічным і
эстэтычным абліччы ў кнізе таксама адлюстравана. Вельмі важная
асаблівасць зборніка заключаецца ў тым, што пры ўсім наватарстве
прачытання пазначанай тэмы ѐн дэманструе і творча умацоўвае сувязь
традыцый у літаратуры, падкрэслівае каштоўнасць мастацкасці ў
светаадчуванні сучаснага чалавека.

На старонках кнігі «Пад зоркай кахання» зноў і зноў ажыўляецца сфера
пачуццѐвасці, атрымлівае свежы глыток паветра патаемны свет душы,
аналізуецца сістэма чалавечых каштоўнасцяў у дыялогу з навакольным
светам. І ўсѐ гэта — скрозь прызму паняцця «каханне».
Пісьменнікі-празаікі сучаснай Беларусі вырашылі прыцягнуць нашу ўвагу да
таго, што на самой справе з'яўляецца самым істотным, да самога патаемнага,
што, адрознівае нас ад іншых жывых істот і робіць чалавека чалавекам.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА

