НАВІНКІ КНІГАВЫДАННЯ

ПАДАРУНАК
ДА ПАЧАТКУ ВЯСНЫ
У гродзенскім кніжным выдавецтве "ЮрСаПрынт"
убачыў свет зборнік лірыкі для дзяцей і дарослых пад
назвай “Ангел-хранитель”, аўтарам якога з’яўляецца
член СПБ, маладая гродзенская паэтэса Вікторыя
СМОЛКА. Гэта другая персанальная кніга Вікторыі. У
доўгачаканы зборнік увайшлі напісаныя за некалькі
мінулых гадоў вершаваныя творы на рускай і
беларускай мовах.
Кампазіцыйна змест зборніка складаецца з дзвюх частак: “1
часть. Букет стихотворных лучиков” і “2 частка. З
вершаняткавай дзюбкі”. Гэта 63 вершы на рускай мове і
адпаведна 37 на беларускай. Акрамя моўнай
дыферэнцыяцыі, вершы, што ўвайшлі ў кнігу, можна падзяліць па тэмах і ў адпаведнасці ім – па
эстэтычных накірунках творчасці маладой аўтаркі. Маркерамі могуць паслужыць нават загалоўкі
альбо першыя радкі вершаў. Напрыклад: “Ходят ангелы по миру”; “Ангел у кроватки”; “Божия
милость”; “Ангел-хранитель”; “Два ангела Божьих”; “Ангел мой земной”; “Ангелу детства”; “Божие
творение”; “Рождественский сочельник”; “Ангел рождества”; “Ангел в моей судьбе”; “Мікалаю
Цудатворцу”; “Каляднае”; “Вербная нядзеля”; “Святому Мікалаю”; “Цѐплы крыжык дзіцячых
малюнкаў”; ”Да анѐлаў-ахоўнікаў”; “Гасподзь адпускае анѐлаў да нас…”; “Няхай да Вас ляціць
такі прыгожы…”; “Маленству” – духоўная лірыка. “Шукайце дар у дабрыні”; “За сінім цягніком”;
“Радзіма пахне васільком…”; “Ля магілы Маці Паэта”; “Настаўнікам”; “Свята жніва”;
”Вершаняткава дзюбка” – грамадзянская лірыка. “Адкуль прыходзяць вершы да мяне?”; “Не
бачанае ніколі”; “Не сумуй”; “Зоркая мара”; “Няхай табе спяваецца”; “Да Мары”; “Калі адлячу я ад
гаю…”; “Я кожнаму жадаю чалавеку…”; “Любі гэты свет”– філасофская лірыка. Аб'ядноўваючым
для розных тэм – сям’і, веры, Радзімы, Мары, любові, дзяцінства, мастацтва – і цэнтральным
вобразам новай кнігі Вікторыі Смолкі “Ангел-хранитель” стаў свяшчэнны вобраз маці; ѐн жа
з'яўляецца безумоўна прыярытэтным для Вікторыі Смолкі, паэтэсы і чалавека.
Першай частцы зборніка папярэднічае кранальны зварот "От автора”. А другую частку кнігі
адкрывае загадкавае, рамантычнае эсэ “Дзяўчынка і Мара”. У кампанію да вершаў трапіла і эсэ
пад назвай “Не бачанае ніколі”. Для новай кнігі “Ангел-хранитель”, як і для ўсѐй творчасці
Вікторыі Смолкі, уласцівая адмысловая эмацыйная атмасфера дабрыні і пяшчоты. На мове
пачуццяў і вобразаў паэтэса сцірае грань паміж дзяцінствам і сталасцю, звяртаецца да свету
людзей, свету дзяцінства і свету дарослых, каб паведаміць, нагадаць пра нешта самае важнае ў
жыцці кожнага чалавека. Без выключэнняў. Дзякуючы гэтаму максімальна пазітыўнаму гучанню,
зборнік здольны выканаць ролю прыгожага падарунка да пачатку вясны. Амаль кожная старонка
кнігі вершаў “Ангел-хранитель” змяшчае каляровыя ілюстрацыі. На задніку вокладкі прапануецца
творчая біяграфія і фота аўтара. Пераплѐт кнігі мяккі. Выдадзена ў аўтарскай рэдакцыі. Дызайн:
Ілья і Алесь Рыжыя (ТАА “ЮрСаПрынт”, Гродна, 2019).
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