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Захарченка Максима



Небагато знайдеться навіть у  світовій літературі діячів такого рівня, яг^ 
Ш'арас Шевченко в Україні (У той час він Був нібито пророком: людиною, яка не 
боїться царського уряду, освітлює життя кріпаків, селян. (Він умів і малювати, і 
писати вірша. Найбільшим ідеалом для нього була Україна, вільна, нескорена. Яле 
дущ  важ&о було (Україніу складі царської (Росії. Навіть свої сини іг продавали та 
розграбовували

Юоборолась (Україна
0о самого краю 
Тірше ляха свої діти 
їїрозпинають.

Не міг на це дивитися Шевченко без жалю, боліло його серце за свою країну, за 
свої^зеліляків, за що і діставалося йому: і заарештовували, і з країни висилали, і 
писати забороняли. Я  чи можна таку сильну людину подолати? Ніякі заборони, 
ніякі закони та арешти не могли, не можуть і не зможуть нігроли примусити 
замовчати сериуе вірного сина України, людини, яка не байдужа до своєї зелілі до 
своєї родини, до своїх, батьків.

Шевченко розумів, що він не буде жити вічно, тому можливо, і створив свою 
поему «І мертвим, і живим, і ненародженим...». %[е послання до українців, які 
Живуть не тільки на Україні, ай  за її межами, це закликдо всіх поколінь, навіть 
ще ненароджених послання тільки з однією метою —  навчити бути вірними 
синами та дочками своєї зелілі, пам'ятати свою історію, не дати їй 
повторитися, захищати Україну, любити її всім серцем, всією душею.

<Розривається серце Шевченка від болю, від гніву від образи. Чому? За що? За 
що страждає Україна, її народ?Якйому витримати цей тист̂  як? "Ґи є ще сили у  
народу піднятися на боротьбу, розірвати кайдани? І  Шевченку закликає до 
боротьби, наліагається зворушити знедоленихукраїнськихлюдей.

%ей народ не м ощ  знаходитися під гнітом, він повстане на боротьбу, на яку 
закликає їхШевченко гаслом <+'Борітеся —  покорите», бо немає для народу кращої 
долі, ніж с̂тати самостійними та незалежними. ‘Не й хотів сказати у  своїх
творах •

кніколи слова ЛҐ.Шевченка зараз найактуальніші для нашого 
суспільства.

(Рідна УкраїноІ Квітучий неповторний краю... Моє серце, душа моя 
переповнюються великою любов'ю до тебе, до твоїхбезліежнихлісів і степів, до



унікальної неповторної архітектури, до народу, талановитого і щедрого,

вживається в мені тривога. Чим вона вимикана? Можливо, тим, що за 
політичними амбіціями наші «державні мужі» забули про свій люд?! Я  може, 
тим, що сьогодні втрачено ідеали, знизився рівень духовності, поваги до людини?

Шроте я впевнений, що мовчати сьогодні не треба. Необхідно кожному з нас 
визначитися, що зробити для того, щоб{Україна стала могутньою державою 
подумкц звертаюсь до тих для кого життя існує лише у  формі гривні чи долара. 
Схаменіться, філософія життя така, що КРЖ!І0МУ з нас визначено не такий вже 
й довгий час перебування на землі

"Це істина, яка не потребує доказів. ПҐо, може, ви отямитеся й будете 
працювати на державу, щоб забезпечити її майбуття. Згадайте своїхпращурів. 
Фони були працьовитими людьми, любили землю, й вона відповідала їм сторицею. 
Я  К9ли треба було боронити її, забували про все: брали в руки граблі, коси, ато й 
просто каміння й грудьми відстоювали незалежність, щоб забезпечити своїм 
внукам і правнукам щасливе життя.

Я  ви, олігархи, грошові мішку, чи забезпечите майбуття своїм нащадкам!
(Ви, мабуть, переконані в тому, що гроші —  найбільша сила на землі Ні, шановні 
панове! Троші —  то тимчасове щастя. Я  ось духовність —  то вічне. 
Принижуючи одне одного, брешучи одне одному й народові в цілому, ви нагадусте 
мені загнаного вовк&-$ не заздрю вам, а співчуваю. (Ви втратили мораль, 
духовність. І  якщо ви й надалі проторюватиме грошові стеж$и, то про яке 
майбуття рідного краю може йти мова.

Однак^я не песиміст. Переконаний, що грошовий перерозподіл закінчиться 
незабаром. Переможе здоровий глузд. Ми зрозуміємо, що рухає життя 
духовність. І тоді розквітне наш рідний край.

І  Хрч тяжко, але все ж^таки справдиться найзаповітніша надія на спасіння

Є в Україні Чернеча гора, котру знає весь світ. Є зелена круча над Дніпром у  
Коневі,освячена полум’яним «Заповітом», що нарешті повернувся до 
народу з тяжкого застійного небуття, і найменша грудка цієї землі 
священна для кожного свідомого українця, бо це земля з могили ОТҐараса й 
над нею здіймається солов'їна пісня України, якркивий духНоета.

люб'язного й доброзичливого, добропорядного і чесного... Паралельно з любов'ю

України.

Не вмре повіктвоє святе ім'я! 
Йому, яксонцю, вічно пломеніти! 
І  буде пісня зроджена твоя,
Мов океан розбурханий, гриміти.

(В. Тапріндашвілі


