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Мабуть не знайдеться в нашій країні людини, яка б не була 

знайома із творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Хтось може не 

любити його вірші, хтось — відноситися до них скептично, дехто — 

зовсім байдуже. Проте ніхто не може заперечити той факт, що 

його постать стала визначною не тільки для нашого народу, а й для 

історичного розвитку держави.

Його поезія не підвладна змінам влади, її не можна стиснути в 

бюрократичні рамки, кинути за грати чи втопити в ріках забуття. 

Вона лине крізь роки та десятиліття, не згасає, бо складається із 

слів незмінних та актуальних, твердих як криця, щирих та вічних.

Мабуть тому слова Кобзаря живуть в кожному, навіть і 

збайдужілому, серці українця, бо в ти: -  любов до Батьківщини та 

святий заклик:

Свою Україну любіть,

Любіть її... во врем я люте,

В останню тяжкую мінуту 

За неї Господа моліть.

Роки минають за роками, а часи... не змінюються. Чи думав 

Поет про те, що «врем’я люте» затягнеться більше, ніж на 150 

років, а любити — треба і досі закликати, вчити і навіть

примушувати.

Він закликав до незалежності, самостійності, єднання та

взаємної поваги

Розкуйтеся, братайтеся!

У чужому краю

Не шукайте, не питайте

Того, що немає І на небі, а не тільки.

... ■ . .. ...... .



і Здавалося б, ми нарешті отримали таку бажану свободу, за яку 
Л

стільки років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків, 

а отримавши — просто не знаємо, що з нею робити. Стоїмо на 

роздоріжжі: приєднатися до Свропейської спільноти, 

потоваришувати з Америкою, відновити стосунки з Росією. І знову 

кидаємося з одного глухого кутка в інший, проливаючи кров вчорашніх 

учнів, батьків та матерів. І стоїмо на Майдані, бо саме зараз, як 

ніколи, кожен з впевненістю, гордо і на повні груди може сказати

Та не однаково мені,

Як Україну злії люди 

Присплять, лукаві, і в огні 

її, окраденую, збудять...

Ох, не однаково мені.

Та не чують наші «представники» народу слів свого ж Народу. 

Забули і про нього, і про свій найголовніший громадянський обов ’язок 

шану рідної держави. Тихесенько, в кабінетах за зачиненими дверми 

розтягують терзають країну, відриваючи ласі шматки, розпродують 

по закордонах, оформлюють візи собі та дітям, бо не мають 

бажання жити там — де народилися, виросли, там, де жили їх 

батьки, діди та прадіди. Бо десь там далеко -  краще, а забули, що

... Нема на світі України,

Немає кращого Дніпра,

А ви претеся на чужину 

Шукати кращого добра,

Добра святого.



/ як гірко усвідомлювати те, що слова, написані в далекому 1845

році стали ііриричими

Доборолась Україна 

До самого краю. 

Гірше ляха свої діти 

Її розпинають.

Та я вірю, що скоро настане той час, коли слово «Україна» 

зазвучишь голосно і гордо. Твердо впевнена в тому, що моя країна 

вийде на правильний шлях та посяде гідне місце серед європейських 

держав, стане популярною і шанованою в світі. І мрії нашого 

великого земляка стануть реальними:

/ на оновленій землі 

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі.

І заради цього всі ми, свідомі громадяни докладемо всіх зусиль, 

будемо старанно і чесно працювати й творити задля добробуту 

країни, сприяти розвитку всіх сфер її життя.

І коли кожен із нас усвідомить, що майбутнє незалежної країни 

саме в наших руках

... забудет ься срамот ина 

Давняя година.

І оживе давня слава,

Слава України.


