ТВОРЫ I ТВОРЦЫ

ВЕРШАВАНЫЯ
ПРАМЕНЬЧЫКI ЛЮБОВI
Яе называюць самай юнай у Саюзе пісьменнікаў Беларусi, самай узнѐслай і сентыментальнай з сучасных паэтак нашага краю. У свае дваццаць з невялікім яна паспела стаць
аўтарам дэбютнага зборніка паэзіі; адзначыцца публікацыямі ў мностве літаратурных
выданняў Беларусі, Расіі, Польшчы; паўдзельнічаць у інтэрнацыянальным конкурсефестывалі паэтычных перакладаў, прыдумаць новы жанр – "вершаваныя паштоўкі". А
яшчэ пасябравала з зоркай расійскага шоў-бізу, стала хроснай мамай... 20 мая ў грамадска-літаратурнай акцыі "Творы і творцы" прыняла ўдзел беларуская паэтэса з Гродна
Вікторыя Смолка.
Сапраўды, паэзія Вікторыі Смолкi гучыць вельмі лiрычна, дэкламуецца аўтарам напеўна, па-асабліваму
пранікнѐна, медытатыўна. У радках вершаў, выпраменьваючых нейкае незямное святло, гучыць філасофія
любові да навакольнага свету, свету, які па перакананні
самой паэткі, створаны менавіта для гэтага вялікага,
непераможнага пачуцця. У гэтым змаглі пераканацца і
ўсе тыя, хто, прыйшоўшы нядзельным майскiм ранкам у
галоўную бібліятэку Гродзенскай вобласці, апынуўся на
рандэву з мастацтвам паэзіі, сучаснай, сапраўднай,
арыгінальнай. Такую мадэль аўтарскага светаадчування
адзначаюць усе, хто сутыкаецца з паэтычным светам
Вікторыі. Так, гэтаму Слову, магчыма, яшчэ неабходна
канчаткова пасталець, узбагаціцца жыццѐвым вопытам,
увабраць у сябе фарбы, адценні не толькі вясѐлкавага
спектру. Шалѐная карусель часу нiчога не пакідае без
зменаў. Але застанецца нязменнай унутраная крынічка
cардэчнай дабрынi да кожнай жывой iстоты. Нават
насуперак логіцы, нават неўзаемна, нават наўздагад.
Свет святла i святасцi; прастора, дзе разам з энергiяй
няспыннага творчага пошуку адчуваецца цяпло душы
чалавечай, адкрываюцца новыя сэнсы існавання, па
волі божай пашыраецца шлях чалавека да чалавека.
Жыццѐ як вечны рух насустрач да Мары...
Дзяўчына бачыць свет, бачыць яго абрысы пры дапамозе сэрца. Бачыць па-свойму, вобразна,
месцамі па-дзіцячы наіўна, але заўсѐды ярка і рамантычна, як захоплены даследчык эстэтыкi
мастацтва, чалавечай прыроды і сусвету, як іх маленькая, але важная часцінка. Таму і дэбютны
зборнік, выпушчаны ў серыі "Маладая паэзія Беларусі", называецца "Зоркаму сэрцу". Гэта не
прысвячэнне. Гэта пасыл, знак, сiгнал. У гэтай назве – заклік адгукнуцца да ўсіх неабыякавых;

запрашэнне да дыялогу роднасных душ і сэрцаў, здольных шанаваць
дабрыню, заўважаць і памнажаць прыгажосць, гармонію, святло. Марай
паэтэса называе свайго духоўнага заступніка, спявачку Дзіяну Гурцкая. З
2013 года Вікторыя прымае ўдзел у міжнародным фестывалі "Белая
трость" для творчай, таленавітай моладзі з парушэннямі зроку – праекце,
што ладзiць у Маскве вядомая спявачка. Наведвальнікам грамадскалітаратурнай акцыі "Творы і творцы" было цікава: якую ролю ў творчым
лѐсе маладой беларускай паэткі грае маскоўская знакамітасць? Наколькі
высокая верагоднасць стварэння песні для Дзіяны на вершы Вікторыі?..
Як спявачка, дачка грузiнскага народу, якая жыве ў сэрцы Расii, ставiцца
да беларускай мовы? Пытанняў было шмат. Вiка цярпліва і змястоўна
адказвала на ўсе. Адказы на некаторыя з іх – у будучыні, агляднай, убачанай сэрцамі людзей
мастацтва. Шчырая гутарка аматараў паэзіі з Вікай перамяжоўвалася з яе чытаннем вершаў.
Вершы Вікторыі гучалі таксама і на рускай мове. Але па прызнанні дзяўчыны, думае яна ўсѐ ж
па-беларуску. Гэта заслуга яшчэ аднаго духоўнага настаўніка паэтэсы – яе ўнiверсiтэцкага выкладчыка, прафесара Ігара Васільевіча Жука, якога яна называе "творчым татам". Вікторыя распавяла пра тое, з чаго пачыналася яе паэзія, пра важнасць прысутнасці побач кампетэнтнага
эксперта, аб'ектыўнага знатака, якi тонка адчувае мастацтва, ад якога яе "вершаняткi" атрымлівалі благаслаўленне і ляцелі на старонкі часопісаў і зборнікаў (выставу iх дапамаглi падрыхтаваць супрацоўнікі аддзела абанемента бібліятэкі).
"Верш павінен складацца не проста з пачуццяў, не проста з думак з пэўнай формай (рыфма,
рытм – гэта зразумела, гэта тэхнічны бок), але верш павінен складацца з разыначак, з нейкiх
адметных вобразаў-сiмвалаў, тады гэта будзе сапраўдная творчасць", – гаворыць Вікторыя
Смолка. Вядома, на такіх сустрэчах, як у гэтую нядзельную майскую раніцу, адкрываецца закуліссе творчага працэсу, прыадчыняюцца таямніцы паэтычнай магіі. Людзям было цікава, што
ж натхняе маладую паэтэсу, творчасць якіх аўтараў стымулюе яе жаданне пісаць. (Акцыю наведалі і іншыя лiтаратары; творчая, прагрэсіўная моладзь). У размове з Вікторыяй таксама была
закранута маральная праблематыка сучаснага мастацтва, якое з часам губляе не толькі межы,
але і разумныя этычныя рамкi. Усяму ѐсць адзіная мерка – чыстае сумленне творцы, паслядоўніка Стваральніка нашага. Духоўнасць мастацтва заключаецца ў спалучэнні боскага і гуманістычнага пачаткаў, упэўненая паэтэса. Без першага немагчыма другое. Мастацтва павiнна
заўсѐды заставацца культурай. I тут з Вiкай нельга не пагадзiцца. Паэзія Вікторыі была названая
свайго роду альтэрнатывай заштампавана-брутальнай сутнасці сучаснага мастацтва, а яе "вершаняткi" можна параўнаць з праменьчыкамі духоўнага святла ў свеце абсалютнай свабоды.
Увогуле феномен паэзіі вабіць нас сваѐй унікальнай атмасферай, непасрэднасцю, якая
ўласцівая толькі творцам, здольным бачыць свет інакш. Гэта яшчэ раз пацвердзіла сустрэча з
маладой беларускай паэтэсай з горада над Нѐманам, якая валодае чароўным дарам бачыць
свет сэрцам і адорана талентам выяўляць гэтае бачанне ў мастацкiм слове. Рэцэпт сапраўднай
творчасці ад Вікторыі Смолкi выглядае так: у аснове эстэтыкi – традыцыя; паэтыка: любоў,
дабрыня, святло. Арыгінальнасць – па гусце. Вобразная сімволіка – пажадана. Абавязкова –
разыначка. Соль і спецыі? Наўрад ці.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА

На здымках: паэтэса Вiкторыя Смолка i чарговы этап сумеснай грамадска-літаратурнай акцыі Гродзенскага

абласнога аддзялення СПБ і Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага "Творы і творцы". 20
мая 2018 года.

З прывітальным словам да ўдзельнікаў акцыі звярнулася загадчыца аддзела абанемента Жанна Пятроўна Макалава.
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