Задзеркалля
Олексія Софієнка
Бібліографічна пам’ятка

12 вересня 2022 року виповнилося б 70 років українському поету, члену Національної спілки
письменників України Олексію Софієнку. З нагоди цього ювілею, до якого поет, на жаль, не дожив,
Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка підготувала
бібліографічну пам’ятку про видання поета, які знаходяться у фондах бібліотеки.
Збірки його поезій були помітним явищем у літературі не лише рідного краю, а й на
загальноукраїнському небосхилі. Пізнати глибинну Софієнкову поезію допоможуть матеріали про
життєвий та творчий шлях поета, представлені в пам’ятці.

З біографії поета
«… Так, це поет… Він весь у своїй землі,
у її стеблі і корінні. Він весь у своєму часі,
у його муках і прозріннях…»
Петро Перебийніс, поет.

Софієнко Олексій Андрійович народився 12 вересня 1952
року в селі Степанівка Драбівського району на Черкащині.
Навчався у Степанівській восьмирічній школі. Відслужив в
армії.
Закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка (факультет кібернетики). Жив у
місті Канів, працював інженером, учителем математики.
Член Національної Спілки письменників України.
м. Канів..

Помер 7 червня 2011 року, похований у

Поет – мандрівник
Назва цієї збірки говорить сама за себе. Авторові
вдалося зазирнути у світ задзеркалля і угледіти ту єдину
реальність і розповісти про неї, яку зась вичислити у надто
реально існуючому світі. Поет – мандрівник, для нього не
існує неможливого, тим більше кордонів, чи меж.

Материк світла Олексія Софієнка

Прочитавши цю збірку, читач відкриє для себе новий
материк – материк світла, який ще можна назвати материком
Олексія Софієнка. Адже кожен поет має свій материк, чи
острів, чи архіпелаг…

Нащадок Шевченкового слова

Поет глибинний, органічний. Дихає
поет болем України, її відродженням. І
розпинає себе «на хресті променя», і
вперто пробивається крізь неправду,
«доки з горла
уярмленої пісні не
витече у світ зоря мандрівнича».

Іде з неволі Україна
Т. Г. Шевченкові

Це крізь плачу гірку
юдоль
І лих тьма-тьмущі
Додому йде з усіх неволь
Народ мій сущий…
Та все вганяє каяття
В круті епохи.
Йде Україна з небуття
Через Голгофи…

У 1992 році поет став лауреатом
Міжнародного конкурсу «Гранослов»
за збірку поезій «Голодне коріння»

Вічна спраглість пізнання

У книзі автор піднімає глибинні пласти проблем людини,
світу і Всесвіту, розіп’ятих на перехрестях Часу й Простору.
Поезії Олексія Софієнка історіософські й філософічні,
оригінальні й талановиті, пронизані сонячною жагою
новаторства і вічним духом Пізнання.

Вічна спраглість пізнання
Книга перейнята глибоко національною гуманістичною ідеєю
необмежених можливостей людини у пізнанні таємниць Всесвіту.
Безсмертям людського духу пронизаний розділ « Син Сонця»,
присвячений життю геніального філософа, поета і любомудра
Григорія Сковороди.

Сковорода
Жертовний світ в обійми кличе –
Чужу загладжує вину.
І чайкою душа кигиче
Над тихим сяйвом полину.
Жене вперед не вітер слави,
А часу вічна таїна.
Йде у віки Григорій Савич –
Встає за ним віків луна…
Святилась в слові духу сила,
А в серці –віра молода.
І розступалась вічність сива,
Де волю пив Сковорода.

Для юних читачів
У книжечці розповідається кумедна історія кота,
потрапив у дивну пригоду.

Отакий цей кіт Муркіт –
Має славу на весь світ.
Де ступне – там і пригода…
Звісно, лев’яча порода!

який

Пошанування поета

Ім’я
талановитого поета, педагога, художника, лауреата
Міжнародної літературної премії імені Богдана Нестора Лепкого,
літературної премії «Благовіст», премії імені Михайла Масла та
літературної премії Фонду імені Лариси та Уляни Целевич-Стецюк
(США), лауреата Міжнародного літературного конкурсу «Гранослов» та
республіканського літературного конкурсу журналу «Донбас», члена
Національної Спілки письменників України Олексія Андрійовича
Софієнка знане і шановане на Черкащині.

Його поетичні збірки «Задзеркалля»(1993), «Материк світла»(1993),
Голодне коріння» (1994), Terra incognita»(1996), «Воскресіння»(2006), та
посмертна збірка «Співуча кров»(2013) – результат щоденної,
напруженої праці зі Словом, якому він надавав особливого значення,
яке для нього було справжньою святинею духу, засобом
самовираження, найбільшою життєвою цінністю.
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Завітайте до бібліотеки! Читайте!
Насолоджуйтесь!

В презентації використано видання з фондів Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка.
Матеріал підготували працівники
відділу наукової інформації та
бібліографії Черкаської обласної
універсальної наукової бібліотеки
імені Тараса Шевченка

