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В рамках ХХІ Всеукраїнського форуму «Українська книга на Одещині» відбудеться творчий
вечір та презентація нової поетичної збірки «Таке життя» Олександра Васильовича Афоніна.
Автор відомий  в  Україні  своїми  науковими  статтями  та  полемічними  публікаціями,  в  яких
розглядається  роль  книги  у  формуванні  людської  особистості,  стосунки  української  влади  й
книжкового  середовища.  Водночас  він  є  автором  семи  збірок  поезій,  що  вийшли  друком  у
видавництві «Фоліо» та отримали схвальну оцінку читачів. Олександр Афонін не пише вірші, а
живе віршами. Викликає здивування, як у прозі нашого буття, серед тієї непростої і проблемної
щоденної  роботи,  яку  він  виконує  як  президент  Української  асоціації  видавців  і  книго
розповсюджувачів, йому вдається відшукати поетичне слово, щоб описати свої по-юнацьки щирі
відчуття  такого мінливого і  такого неосяжного світу природи і  людей.  Читаючи його поезію,
мимоволі  починаєш дивитися на світ його очима і  перейматися його емоціями.  Мабуть,  тому
поціновувачі поетичних творів Олександра Афоніна сприймають його поезію як духовні ліки від
буденності життя. 

Ви коли-небудь замислювалися над тим, яке воно життя? Просякнуте болем, кров’ю і потом з
гіркувато-терпким  присмаком  полину,  осяяне  яскравим  сонцем й  оповите  густими  туманами,
засіяне золотавим колоссям і мерехтливими зірками, овіяне вітрами й забілене снігами, омите
дощами  і  зрошене  росами,  охоплене  синьо-блакитними  крилами  неба,  заполонене  пахощами
квітів  і  трав,  шелестом  листя  і  морських  хвиль,  щебетом  птахів  і  галасом  вулиць  і  площ.
Кремезне й водночас тендітне, довге й швидкоплинне,  веселкове і попелясте. Сповнене любові,
пристрасті,  ніжності,  щастя,  сподівань  і  тривоги,  розчарувань,  страхів,  спокус,  заздрості,
марнославства,  ненависті.  Викликає  захоплення,  радість,  бажання,  здивування,  симпатію,
співчуття.  Надихає і  вселяє оптимізм. Іноді воно задушливе, позбавляє сну, породжує смуток,
невдоволення,  роздратування  і  навіть  лють,  проте  навдивовижу  зворушливе,  вабливе  і
незбагненне. Таке воно життя, у поетичній збірці Олександра Афоніна.
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