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Рецензія на збірку віршів  

Світлани Імашевої «Осяяння»  

 

Проблеми сучасності потребують людської небайдужості й вимагають 

найшвидшого вирішення – саме так можна передати ідейну основу віршів, 

що увійшли до збірки С. Імашевої «Осяяння».   

Назва збірки символічна. Внутрішні людські духовні спалахи-

світовідчуття відображають складні перипетії наших днів, і лише 

материнське ставлення до людини, планети, Всесвіту може врятувати 

людство від грядущих катаклізмів. Саме про це йдеться у віршах, що 

увійшли до циклу «Слово матері». Трагедії, що сталися, варто глибоко 

осмислити, зробивши правильні висновки з гірких уроків історії, – вважає 

автор. Як реквієм звучать рядки вірша: «Душі Сотні Небесної у вирій 

безсмертя летять». 

Втрата духовності, материнських почуттів («Матусенько, дала мені 

життя – то ж не роби, на горе, сиротою»), страхітливі наслідки 

чорнобильської аварії («Було Полісся – стала мертва зона»), ставлення до 

рідної мови («Закодована в мові українська співоча душа»), доля заробітчан 

(«У далекій землі – Ірландії»), минуле і сучасне Житомира («Колише тишу 

Замкова гора») – це лише окремі теми, яких торкається автор. 

У багатьох віршах промовляє вчитель, котрий щодня «викликаний до 

дошки» і спілкується з молоддю ІІІ тисячоліття («Це діти Комп’ютеросвіту – 

нащадки мої і твої…»). 

Частину віршів можна назвати філологічними. Тут автор – учитель 

української мови – поетично презентує частини мови, прагнучи пробудити 

інтерес учнів до свого предмета. Разом з тим ці поезії торкаються наших 

патріотичних почуттів («Між мов земних космічно так звучить пречисте 

наше українське слово…»). 

Є серед творів, що увійшли до збірки, притчі, написані на основі 

мандрівних сюжетів.  

Емоційна напруга окремих творів сягає максимуму; більшість поезій 

пронизані світлими почуттями – захопленням красою світу, його 

неповторністю і багатогранністю. Без зайвої надуманості, природно та 

прозоро дарує авторка свій поетичний світ вдячному читачу.  

Вірші С. Імашевої будуть цікавими вчителям-словесникам, усім, хто 

небайдужий до рідного слова. 
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