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Кiлька слiв про себе. Я, Маїль Надiя
Степанiвна, закiнчила Львiвський унi-
верситет, працювала в Гороховi, що не-
подалiк вiд Луцька, вчителем україн-
ської мови й лiтератури. Я вже давно
пенсiонерка, але й далi цiкавлюся тими
проблемами лiтератури, якi були у
моєму минулому викладаннi. Я часто
давала вiдкритi уроки саме за твор-
чiстю Тараса Шевченка. Готуючись до
них, перечитувала багато критичних
статей про поета. Так, їх було справдi
дуже багато. Однак, на превеликий
жаль, вони розкривали Шевченка як
провiдного революцiонера-демократа,
борця за щасливе майбутнє «в сiм’ї
вольнiй, новiй», як атеїста. У душi я не
була згодна з тими тлумаченнями.

І яка це знахiдка була б тодi менi, якби я мала книж-
ки про Великого Кобзаря пiд авторством Євгена Свер-
стюка. Повiрте, що тепер моїми настiльними книжка-
ми є його «На святi надiй», «Собор у риштованнi»,
«Блуднi сини України», «Шевченко i час», «Правда ка-
линова», «Не мир, а меч»…

І от передi мною його книжка «Шевченко понад ча-
сом» (2011). Дуже швидко я прочитала цю надзвичай-
но рiдкiсну рiч про Шевченка.

Якi глибокi слова Євгена Сверстюка про великого
спiвця народу: «“У нашiм раї на землi” народився i
вирiс “у тiй хатинi край села” поет, вартий свого краю,
iз вiчних зерен. І був посланий Богом у пекло, щоб ста-
ти трагiчним спiвцем i вчителем любови…

То була дивовижна зоря:
На убогу i свiтом забуту,
Щоб її до життя повернути,
Бог послав Кобзаря».

Євген Сверстюк пише: «Жаден iз великих поетiв не
жив у повсякчасному дiялозi з Богом, як Шевченко.
І то ще з дитинства:

Молюся Богу… І не знаю,
Чого маленькому менi
Тойдi так приязно молилось…

У бурхливому житейському морi ця душа часто за-
хмарена й збурена,  але тяжить вона до “тихого раю”
Шевченкових образiв України, що спiваються, як мо-
литва».

Гортаю сторiнки книжки, ось роздiл «Генiй вiри й
любови». Як просто й переконливо автор пише, що до
Шевченка люди приходять у мить просвiтлiння. Його
тодi вже i люблять по-справжньому.

Шевченкiвський активний христи-
янський дух, його «новий лемiш i сила»
закладали духовнi основи української
лiтератури. Те бiблiйне слово, поставлене
на сторожi «малих отих рабiв нiмих», має
животворну силу, що пiдiймає у кожному
поколiннi захисникiв рiдного краю.

Молися, сину, за Вкраїну
Його замучили колись.

Це не так вiрш, як позитивнi триво-
ги – до живих i ще не народжених.

Вiра Шевченкова йде вiд могутньо-
го джерела любовi. На жаль, як каже
Євген Сверстюк, «викривлений розум
пригасив любов i заслiпив три поколiн-
ня настiльки, що апостола любови ви-
ставляють простим бунтарем».

У роздiлi «Заповiти Гоголя i Шевченка» автор
вiдкриває зовсiм нового Шевченка. Яка особливiсть
Шевченкового «Заповiту»? Це висока розмова з наро-
дом на горi. Може, з цiєї висоти поет у своєму «Снi» по-
бачив комедiю свiту. Вiн промовляє перед Богом i запо-
вiдає народовi: «Вставайте, кайдани порвiте» – i в суво-
рому дусi псалмiв «не знає Бога – у країнi неволi не
вiдчуває Бога». Але вiн полине «до самого Бога молити-
ся» тодi, коли неволя впаде i його серце перестане би-
тись. Оце справжнє, правдиве пояснення Шевченково-
го «Заповiту». А українська культурна громадськiсть
«держала в умi» цей твiр i, наче наведена Вищою силою,
виконала перше прохання заповiту – перепоховала по-
ета на Чернечiй горi над Днiпром.

Головне послання Тараса Шевченка i Миколи Гого-
ля – навернути народ православний до закону Божого
й будувати своє життя на правдi. Це послання – нам i
тим, що за нами.

Якщо простий селянин, який був вихований на
традицiйнiй духовнiй культурi, мав ключ до Шевчен-
ка, розумiв, про що вiн пише, то кандидати, доктори
наук були вихованi в атеїстичному дусi, тож ключ до
Шевченка загубили. Дуже менi подобається, що
Євген Сверстюк наголошує на тому, що дорога до
осягнення Шевченка бере свiй початок у сiм’ї: дити-
на у 5 рокiв уже має знати напам’ять три-чотири
вiршi з «Кобзаря» – це так важливо.

Я дуже дякую авторовi книжки «Шевченко понад
часом» за глибоке бачення поезiї Великого Кобзаря, за
те, що вiн подарував сучасному вчителю справжнiй
орiєнтир на поезiю генiального поета.

Надiя МАЇЛЬ,
учителька-пенсiонерка,

м. Івано-Франкiвськ

Молюся Богу... І не знаю,
Чого маленькому менi
Тойдi так приязно молилось,
Чого так весело було.
Господнє небо, i село,
Ягня, здається, веселилось! 

Чи не в тому молитовному ключi вiчна таємниця
поезiї Кобзаря, сумiрного з ладом народньої душi,
спраглої любови, правди i добра? У бурхливому жи-
тейському морi ця душа часто захмарена й збурена,
але тяжить вона до «тихого раю» Шевченкових об-
разiв України, що спiваються, як молитва.
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