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День  
Державного 

Гімну
 10 березня – День Дер-

жавного Гімну України, одно-
го з головних символів держа-
ви поряд із Прапором і Гербом. 
Уже багато років цей урочистий 
славень, вірші до якого написав 
український поет Павло Чубин-
ський, а музику – композитор 
Михайло Вербицький – є незмін-
ним символом Незалежності й 
свободи нашої держави.

Народився цей унікальний 
твір за досить цікавих обставин. 
Восени 1862 року 23-річний ви-
пускник Петербурзького універ-
ситету Павло Чубинський, пе-
ребуваючи в гостях на вул. Ве-
ликій Васильківській у Києві, 
почув патріотичну сербську піс-
ню, яка вразила його до глибини 
душі. За спогадами сучасників, 
Чубинський усамітнився в су-
сідній кімнаті, а пізніше вийшов 
звідти з готовим текстом. Так йо-
го патріотична пісня швидко ро-
зійшлася Києвом.

Відзначати ж День Державного 
Гімну почали 10 березня, оскіль-
ки саме цього дня 1865 року у Пе-
ремишлі у Польщі вперше про-
звучало «Ще не вмерла Україна». 
Тоді українським гімном було за-
вершено концерт, присвячений 
пам’яті Тараса Шевченка. Того ж 
року вірш надрукували разом із 
нотами. Відтак він став спершу 
національним, а згодом і Держав-
ним Гімном українського народу.
Подала Галина ГАРАЩЕНКО,  
бібліотекар Дніпропетровської 

обласної бібліотеки  
для молоді ім. М. Свєтлова

Дорогі друзі, дніпряни! 
Сьогодні ми відзначаємо 

День українського добровольця
У цей день ми вшановуємо воїнів, які за покли-

ком серця, без вагань, стали на захист нашої рід-
ної землі. Українські добровольці стали гордістю 
україн ського народу.

Безмежна наша вдячність тим, хто чинить спро-
тив сусіду-агресору, виборює Незалежність України. 

Нехай Господь Бог береже вас від ворожої кулі!  
Сил та снаги вам від рідної землі, шановні захисники!

З повагою
Віктор СИЧЕНКО, ректор Дніпровської академії неперервної освіти

«Зі святом, Україно! Тарас з нами, українці! Його у нас не відняти, не спалити, 
не розбомбити. Він незнищенний, бо незнищенна Україна», – привітала присут-
ніх на святкуванні 208-ї річниці від дня народження Кобзаря член Національної 
спілки письменників України Леся Степовичка. 

Не домовляючись один із одним, ветерани «Просвіти» прийшли до пам’ятни-
ка молодому Кобзарю за багаторічною традицією в один і той же час. 

«Щодо пам’ятника, скульптором якого є мій земляк і давній друг, народний  
художник, почесний громадянин Дніпра Володимир Небоженко, то за нього йшла 
ціла боротьба з кінця 1980-х років, оскільки на острові серед Славутича вже є най-
більший у світі монумент, а ми хотіли, щоб стояв і в центрі міста, куди б було зруч-
но доїхати чи прийти», – розповів член Національної спілки журналістів України,  
письменник, краєзнавець Борис Ковтонюк.

Ветерани  
«Просвіти»  

шанують  
Пророка

Марія ДРУЖКО

Із циклу «Білі листи»

Доки Ти спиш, 
Дозволь посидіти 

у Тебе в головах. 
 Ні, я не янгол, 

і не Твоя дівчина,
Не дружина, і не мати. 
Я – так собі – просто одна. 
 
 Я сидітиму тихо-тихесенько, 
Ворожитиму Тобі добрі сни, 

як удома, 
Поправлятиму тишу,
Збиту далеким 

раптовим пострілом, 
Затулятиму Тебе долонею 
Від карколомних «братішек» 

з «Маскви». 
І молитимуся, бо саме це 
Виходить найкраще 
У таких дівчат, як я: 
Так собі – просто одна. 

А коли Ти прокинешся, 
я непомітно повернуся додому, 

Випікатиму хліб і тістечка, 
Навчуся сіяти квітники, 

як у старих піснях, 
Водитиму дітей 

до школи і дитсадка,
Складатиму іспити, 
Писатиму вірші та резюме 

задля нової вакансії... 

Я ще можу 
багато чого навчитися, 

Бо знаю: 
Поки я усе це робитиму, 
Там, на краю миру, Ти 
Поправлятимеш тишу,
Збиту далеким 

раптовим пострілом, 
Затулятимеш мене долонею 
Від карколомних «братішек» 

з «Маскви». 
Хоча я – зовсім не Твоя дівчина, 
Не дружина, і не мати. 
А – так собі – просто одна.

Загальнонаціональна акція «Шевченко закликає, Україна перемагає!»
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Президент України. МОН України. Дніпропетровська ОДА

Освітній процес відновлено
14 березня освіта України по-

новлює навчальний процес.

За інформацією департаментів 
освіти і науки військових адмі ні-
страцій, навчання стартувало у 13  
областях. Форма освітнього про-
цесу залежить від безпекової ситуа-
ції у кожному регіоні, територіаль-
ній громаді окремо і вона обов’яз-
ково погоджена з військовою адмі-
ністрацією. У 8 областях частково 
у громадах освітній процес розпо-
чався, а частково продовжено ка-
нікули. У 4 областях, де безпеко-
ва ситуація не дозволяє, навчання 
призупинено.

Для дистанційного навчання 
здобувачі освіти та вчителі мо-
жуть використовувати національ-
ну електронну платформу «Все-

українська школа онлайн (https://
lms.e-school.net.ua/about)», на якій 
розміщено уроки з усіх шкільних 
предметів для учнів 5-11 класів, та 
вона є постійно доступною. 

Важливо, що платформа ВШО є 
доступною за межами України і її 
використовують у понад 120 краї-
нах світу. Тому діти з України, які 
тимчасово евакуйовані, можуть 
користуватися нею і продовжува-
ти навчання відповідно до україн-
ських освітніх програм.

Крім того, МОН України спільно 
з компанією Google Україна ство-
рили Всеукраїнський онлайн-роз-
клад (https://mon.gov.ua/ua/vseukra 
yinskij-rozklad).

Також сьогодні стартував освітній 
проєкт «Навчання без меж» – спіль-
ний проєкт Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства куль-
тури та інформаційної політики, 
українських телеканалів «Плюс-
плюс, «Піксель» та «Суспільне», 
а також платформ онлайн-телеба-
чення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 
video та sweet.tv. 

Проєкт передбачає трансляцію 
відеоуроків для школярів 5-11 кла-
сів, які залишаються у регіонах, де 

є проблема недостатньо якісного 
зв’язку та доступу до Інтернету.

Також заняття для різних катего-
рій учнівської молоді організову-
ють Український державний центр 
національно-патріотичного вихо-
вання, краєзнавства та туризму  
учнівської молоді, Національний 
центр «Мала академія наук Украї-
ни», Національний еколого-нату-
ралістичний центр, Україн ський 
дер жавний центр поза шкільної 
осві ти у співпраці з облас ними, 
міськими, районними закладами 
позашкільної освіти.

Долучитися до занять може 
будь-хто, незалежно від того, чи 
займається дитина в закладі по-
зашкільної освіти. Всі заняття  
будуть знаходитися у вільному  
доступі.

За інформацією МОН України

«У найскладні-
ший для України 
час МОН спільно з 
партнерами розро-
бляють платформи, 

різні канали комунікації, аби діти мали змогу навча-
тися. Завдяки дистанційним технологіям, ЮНІСЕФ 
разом із Міністерством освіти і науки України запу-
скає дитячий онлайн-садок НУМО з відеозаняттями 
для дітей віком від 3 до 6 років. Цей проєкт є платфор-
мою, на якій батьки та вихователі зможуть знайти  
всі необхідні розвивальні матеріали у відкритому  

доступі. Для нас важливо, щоб, незважаючи на 
складнощі, вже з раннього віку освіта для української  
малечі була комфортною, корисною та цікавою», – 
зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. 

Перший випуск доступний до перегляду 14 берез-
ня на YouTube-каналах МОН (https://bit.ly/3tXsgYb) 
та ЮНІСЕФ (https://youtu.be/t6iN1uGYeV8) і на плат- 
 формі MEGOGO (https://megogo.net/ua/view/18037755).  
Ініціатива допоможе батькам зайняти дитину пізна-
вальними та розвивальними активностями і, наскіль-
ки це можливо, відволікти від війни.

За інформацією МОН

Дитячий садок НУМО

Не знімайте обстріли на фото та відео!
Мешканців Дніпропетров-

ської області закликали не 
знімати на камеру обстріли. 
Публікація таких фото та ві-
део допомагає ворогові ско-
ординувати зусилля і отрима-
ти чітку наводку, куди вдари-
ти наступного разу. 

«11 березня вранці ворог 
здійснив три авіаудари по міс-
ту Дніпру. Ще не припинила-
ся сирена, а люди вже поча-
ли знімати наслідки обстрілу 

й виставляти у соцмережах із 
точними координатами. Цьо-
го не можна робити в жод-
ному разі! Не давайте зайвої  
інформації ворогові», – за-
значила на брифінгу речни-
ця повітряного командування 
«Схід» Ірина Баранова.

Вона додала: якщо бажаєте 
поділитися з кимось наболі-
лим, після закінчення тривоги 
можна зняти наслідки обстрі-
лів. Але тільки крупні плани. 

Без адресних табличок та спо-
руд, які можна легко впізнати. 

«У кадр не повинні потра-
пити телевежі, станції метро, 
супермаркети, номери будин-
ків. Головне, щоб неможливо 
було впізнати місцевість», –  
наголосила Ірина Баранова.

Під час сирени, що спові-
щає про тривогу, необхідно 
бути в укритті.

Прес-служба  
Дніпропетровської ОДА

І знову  
дистанційне 
навчання

«Заклади освіти регіону поверта-
ються до навчального процесу. Бать-
ки дуже дисципліновано дослуха-
ються до всіх наших порад і реко-
мендацій. В області завершуються 
вимушені двотижневі канікули. За-
клади освіти можуть розпочати дис-
танційне навчання», – під час бри-
фінгу розповів директор Дніпро-
петровського департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації Олек-
сій Полторацький.

Він додав, що у регіоні 834 шко-
ли, у яких навчаються понад 340 
тисяч учнів. Майже чверть (200 
шкіл) із закладів середньої освіти 
вже повернулися до онлайн-уро-
ків. Решта з 14 березня або продов-
жать вимушені канікули, або роз-
почнуть роботу дистанційно. Рі-
шення кожна громада прийматиме 
окремо.

А ще з понеділка запрацюють 
онлайн усі 53 профтехи, 61 ко-
ледж, 21 заклад вищої освіти. Дит-
садки поки що закриті.

«Учні-переселенці також змо-
жуть розпочати навчання на Дні-
пропетровщині. Для цього бать-
кам потрібно звернутися до будь-
якої обраної школи із заявою», – 
запевнив Олексій Полторацький. 

Для випускників шкіл цього ро-
ку скасували ЗНО, а для учнів 9 
та 4 класів – державну підсумко-
ву атестацію. Нині Міністерство 
освіти і науки України розробляє 
механізм вступу. 

За матеріалами прес-служби 
Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації

З метою вшанування світлої 
пам’яті, громадянської відваги і 
самовідданості, сили духу, стійко-
сті та героїчного подвигу воїнів, 

полеглих під час виконання бойових завдань із  
захисту державного суверенітету та територіа-
льної цілісності України, мирних громадян, які 
загинули унаслідок збройної агресії Російської 
Федерації проти України, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Започаткувати проведення щоденно о 9 го-
дині 00 хвилин загальнонаціональної хвилини 
мовчання за співвітчизниками, загиблими вна-
слідок збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, яку оголошувати у всіх засобах ма-
сової інформації незалежно від форми власності.

2. Кабінету Міністрів України, обласним, 
Київській міській державним адміністраціям 
забезпечувати проведення загальнонаціональної 

хвилини мовчання, у тому 
числі у закладах освіти.

3. Міністерству закордон-
них справ України забезпечити проведення 
закордонними дипломатичними установами 
України щоденно о 9 годині 00 хвилин за міс-
цевим часом у державах перебування загально-
національної хвилини мовчання за співвітчиз-
никами, загиблими унаслідок збройної агресії 
Російської Федерації проти України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його під-
писання.
Президент України Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ
16 березня 2022 року

Указ Президента України №143/2022
Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими  

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
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«Шевченко закликає, Україна пере-
магає!». Мешканці Дніпропетровщи-
ни долучилися до загальнонаціональ-
ної акції, яку приурочили до дня на-
родження Тараса Шевченка. 

«Зазвичай 9 березня святкували день народження 
Тараса Шевченка. Його життя та творчість надиха-
ють боротися за вільну країну. Тож нині закликаємо 
згуртуватися навколо шевченківської поезії. Акція  
покликана ще більше підняти національний дух 
українців», – зазначила начальниця управління куль-
тури, туризму, національностей та релігій Дніпропе-
тровської облдержадміністрації Наталія Першина. 

Учасники поши-
рювали у соцмере-
жах тексти, малюн-
ки, дописи та відео-
ролики з декламу-
ванням актуальних 
рядків поета, а ще 
читали вірші Кобзаря у телерадіоефірах в Україні та 
за кордоном, декламували дітям, друзям, колегам. 

Хештег акції – #ШевченкоЗакликаєУкраїна 
Перемагає. 

За інформацією Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації

Шевченко закликає, Україна перемагає!

Вірші Т. Шев-
ченка з дитин-
ства нас навча-
ють, до єдності 
закликають і в 

лиху годину допомагають!
Кожного року до Дня народжен-

ня Великого Кобзаря Дніпропет-
ровська обласна бібліотека для ді-
тей та всі бібліотеки для дітей Дніп-
ропетровщини проводять різнома-
нітні заходи: готуються книжкові 
виставки, проходять поетичні ран-
ки. Сьогодні, як ніколи, ми відчува-
ємо потребу у силі слова, яка єднає 
і веде до правди, веде до перемоги!

Цьогоріч ми всі долучилися до 
Всеукраїнської акції «Шевченко  
закликає, Україна перемагає!», яка 
проводилась на сторінках соціа-
льних мереж. Читачі бібліотеки  

Поліна Попова та Ярина Ковалець 
прочитали свої улюблені вірші. 
Фахівці обласної книгозбірні та-
кож не залишились осторонь, про-
читавши для слухачів безсмертні 
рядки поета.

У фондах обласної бібліотеки 
для дітей є чимало творів Шевчен-
ка! До того ж запрошуємо вас по-
знайомитися з електронною збір-
кою творів сучасних українських 
авторів для дітей «Йому тринадця-
тий минало…», яка розміщена на 
сайті закладу.

Читачі Нікопольської дитячої біб-
ліотеки-філії № 4 – Іван Болотов і 
Віктор Шемрук прочитали чудові 
слова Кобзаря про весну, Іван Гар-
куша із Шестірнянської бібліоте-
ки – філії Криворізького району  
пригадав чудовий вірш «Зоре моя  

вечірняя...». Долучився до акції і 
активний читач Жовтоводської біб-
ліотеки для дітей Денис Нужний.

Фахівці відділу для дітей Межів-
ської публічної бібліотеки разом зі 
своїми користувачами створили 
чудове відео, в якому читали вірші 
Тараса Григоровича.

Уся творчість Тараса Шевчен-
ка пронизана гарячою любов’ю 
до рідного краю. Його думи та по-
лум’яне слово відображали праг-
нення трудового люду до кращої 
долі. Великий Кобзар став знако-
вою особистістю не лише україн-
ської, а й світової літератури, здо-
бувши право на безсмертя. Тому 
навіть через віки не міліє, а прибу-
ває джерело людської шани та по-
ваги до нього. Тож нехай святе пое-
тове слово об’єднає всіх україн ців,  

н е з а л е ж н о  
від їхніх по-
глядів і пере-
конань, задля 
щ а с л и в о го 
майбутнього 
України.

Пам’ятай-
мо заповіт 
Шевченка –  
бути єдиною 
д р у ж н ь о ю 
родиною!

Усі перелічені відео можна пере-
глянути за хештегом #Шевченко-
ЗакликаєУкраїнаПеремагає

Наталія РЕЗНІЧЕНКО,  
завідувач відділу удосконалення 

методики бібліотечної роботи  
з дітьми Дніпропетровської  

обласної бібліотеки для дітей

Шевченкове слово у серцях і душах українців!

Загальнонаціональна патріотична акція

Леся СТЕПОВИЧКА
Тарасові ШЕВЧЕНКУ

Яке вогненне, Слово мовлене,
що підняло з пітьми віків
живих, і мертвих, й ненароджених
нащадків славних козаків. 
Без Слова Вашого і чину
змаліло б місто, знебулось село. 
були б ми «женщини» й «мужчини», 
електорат, населення, мурло... 
Те не існує, що не має імені,
ріка без назви – лиш вода, 
земля без мови – не країна, 
забудьків гетто і невдах. 
І горем сповнена по вінця, 
заклякла б тінь окрайни ця, 
гречана малоросійська провінція, 
де син не зна свого отця. 
А ви гриміли – «У к р а ї н а!»
і виривали з небуття.
Як важко – полюбить Руїну,
як гідно – їй віддать життя! 
Хоч пломенів вогонь Шевченків,
та нас в глухий загнали кут... 
Невже була даремна жертва
Грушевського, героїв Крут? 
Бійці УПА – еліта нації, 
на прю вставали вояки,
І гинули в лісах повстанці –
як на Січі звитяжні козаки. 
В ГУЛАГах Вашу іскру Божу
сини вкраїнські берегли. 
як віяли вітри ворожі! 
Та погасити ватру не змогли. 
Постала вільна Україна!
Ми більш не чухаєм чуби. 
Повстав Майдан, ми вже не на колінах! 
Міцніш тримаймо у руках кермо Доби! 
І сонечко зійшло, і серце промовляє: 
«Тараса з днем народження вітай!» 
Але кремлівський карлик зазіхає
на Крим, на рідний український край. 
Вслухаймось в Кобзареве Слово нині!
Небесна сотня на підмогу кличе нас. 
«Вертайте Крим, рятуйте Україну!» – 
ось що сьогодні каже нам Тарас.

ШЕВЧЕНКО ЗАКЛИКАЄ!
Дніпропетровська обласна бі-

бліотека для молоді ім. М. Свєт-
лова щорічно проводить різнома-
нітні активності з нагоди дня на-
родження Тараса Шевченка. Цього 
року ми з душевним піднесенням 
долучилися до загальнонаціональ-
ної акції «Шевченко закликає, 
Україна перемагає!», і запросили 
своїх користувачів та партнерів у 
цей важкий для нашої країни час 
надихнутися силою Шевченків-
ського слова. Фахівці та відвідува-
чі бібліотеки взяли активну участь 
у цій акції: спільними зусилля-

ми було створе-
но відеоролики з 
декламуванням 
актуальних ряд-
ків поета та ви-
конанням пісень 
на його вірші під 

хештегом #ШевченкоЗакликає 
УкраїнаПеремагає. Прозвучало  
багато натхненних поезій Кобзаря 
та пісень за його віршами. 

Фахівці бібліотеки не обмежили-
ся представленням поезій і пісень 
й створили інший цікавий контент. 
Це і відеоцитатник націо нальної  

стійкості «Шевченко актуальний»  
з добіркою висловів Кобзаря, які 
зараз дійсно є актуальними як ні-
коли. І електронний збірник творів  
сучасних україн сь-
ких авторів «Йому 
тринадцятий мина-
ло...» про дитинс тво 
Шевченка, і одно-
йменна аудіокнига.  
А також – добірка  
пісень на його вірші 
у виконанні сучасних зірок україн-
ської попмузики. 

Ще наша бібліотека представи-
ла віртуальну підбірку «Вірші Та-
раса ходять Європами», яка знайо-
мить з перекладами різними мова-
ми легендарного «Заповіту», адже 
це твір, що єднає минуле, теперіш-
нє й майбутнє, твір, що поширює 
слово Кобзаря серед народів світу – 
він перекладений 150 мовами. Весь 
світ знайомий з цими поетичними 
рядками, що надихають мільйони 
українців, які борються за визво-
лення рідної землі. І весь світ палко 

підтримує нашу 
країну у бороть-
бі за свободу. 

До акції «Шевченко закликає, 
Україна перемагає!» долучилися  
молоді письменниці Дніпропет-
ровщини Марія Дружко і Оле-
на Федіна (мистецький проєкт 

VivArt), які читали уривки з по-
еми «Кавказ», а також поетеса  
та композиторка Олена Швець- 
Васіна з власною піснею на вірші 

Шевченка «Що ж мені робити?». 
Ці відео також опубліковані у соц-
мережах обласної бібліотеки для  
молоді ім. М. Свєтлова.

Відвідайте сайт і сторінки бібліо-
теки у соцмережах. Читайте, слу-
хайте і надихайтеся Шевченковим 
словом! 

Ірина ФАЙБЕРГ, головнй  
бібліотекар Дніпропетровської 
обласної бібліотеки для молоді 

ім. М. Свєтлова
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На Дніпропетровщині вшанували Кобзаря
Уже багато ро-

ків верхньодніп-
ровські поети й 
просвітяни від-
значають день 
народження ве-
ликого пророка й 
поета. Ось і нині, 

9 березня, на 14 день вторгнення путінських  
загарбників-рашистів на територію суверенної 
і незалежної України, ми зібралися біля пам’ят-
ника Тарасові Гри горовичу Шевченку.

Поклали квіти, заспівали Гімн України. З 
промовистим словом до присутніх звернувся 
Володимир Семисал, заступник голови Верх-
ньодніпровської просвітянської організації.

Він звернув увагу учасників мітингу на ни-
нішню складну ситуацію. Адже ворожі вій ська 
Путіна не лише намагаються загарбати нашу 
землю, а ще й бомбами та ракетами вбива-
ють як дорослих мирних жителів, так і малят. 
Український же народ став стіною на захист 
Вітчизни.

Поети й просвітяни намагаються внести по-
сильну лепту в справу оборони нашої держави.

Одні записалися до тероборони, інші пле-
туть маскувальні сітки. Поети ж намагаються 
словом підтримати захисників України. 

Володимир Фоміч, місцевий поет, учасник 
бойових дій на сході України в 2017-2018 рр. у 
складі 43 окремого мотопіхотного батальйону, 
декламував свої патріотичні твори. 

Іван Демченко, поет, член НСЖУ, декламу-
вав спочатку полум’яні поезії Тараса Григоро-
вича, а затим ознайомив присутніх зі своїми 
новими віршами. 

Автор цих рядків наголосив на тому, що Та-
рас Шевченко не лише Великий Українець і 
Світоч Нації, а ще і її об’єднувач. Адже його 
пристрасні вірші гукають українців до бою з 
віковічним ворогом-московитом і об’єднують 
націю. І в тім, що майже весь народ зі зброєю в 
руках піднявся на захист України, а дехто ледь 
не голіруч дає відсіч так званим «асвабадіте-
лям» і прихильникам «русскаво мира», є вели-
ка доля Кобзаря.

Євген БЕЗУС, член Національної спілки 
письменників України

За Україну
Сергій БУРЛАКОВ
***

Круте чоло Шевченкове, крутюще,
Як світанкове небо з-під грози,
Звелось до нас, за всі наруги дужче, 
Не знебулось від кременю-сльози.
Пекучий гнів, важкі невсипні думи
Його різьбили для усіх віків
Так, щоб Кобзар, 

освячений минулим, –
Сьогоднішнім урочо пломенів.
Щоб він, 

поставши над страшні гармати,
Світам вістив, не гаснучи в імлі,
Що «буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі».
Круте чоло Шевченкове, крутюще,
Як Божий день, як віщий біг планет.
Наснажене любов’ю, всюдисуще,
Людським стражданням 

виповнене вщерть.
І як, скажіть, на нього не молитись!
Такі ж бо очі, і таке чоло
Раз на віку могли лише з’явитись,
Щоб серце України ожило.

Віктор КОРЖ
Правосуддя  

Тарасової гори
Не завжди він був пам’ятником, 

так! –
відчути легко пульс живої плоті, 
чоло пізнать у грозяній скорботі,
чоло, що вимріяв народ-кріпак,
щоб пробудитись в бунтівній щедроті.
Гора найвища... У горі літак
викреслює параболу століття:
од вищого – пора обух сталити,
до гордого – міжзоряні орбіти
здобув народ крилатий, ніби птах.
...Непрощеним будь зло, 
яке він зроду звідав,
Звіздар святої волі, Прометей, 
що світом вистраждавсь
і відродиться світом,
і пам’ятником став, 

не дбаючи про те!
Мовчи, лиха сльозо гіркої муки, 
не виплакана –
виплескана в гнів,
він все сказав, затямили онуки,
що день його зорею заяснів.
Йдеш сповідатися до нього – 

пам’ятай:
Не говори про себе та про себе…
Гора найвища вб’є спесиве серце – 
Не завжди він є пам’ятником, так! 

Микола МИКОЛАЄНКО
Окраса нації 

Диптих
1. Перед пам’ятником Шевченкові
Через століття чую я твій крок,
Предтече наш, пророче, Ясновидцю…
Твої пісні, наслухані в народі,
В сім’ї новій і вольній не втихають.
Ти, як народ, ходив у кріпаках,
У Кос-Аралі наче у ГУЛАГу,
Зазнав шпіцрутенів і лютих заборон,
Ти гнучкошиєнків і зраду ненавидів.
ТИ – наша горда, нескорима суть,
Державницька 

животворяща мудрість:
З тобою ми утвердилися в світі,
І Україна здобула безсмертя.
Твої похмурі брови і чоло,
Ясне й величне, – вилиті із бронзи.
Але то тільки мудрий твір митця,
А ти живий в народі воскресаєш.
Ведеш мене у наш студентський парк,
Де я люблю, прихильник строгих ліній, 
В задумі пам’ятник тобі зорить…
Кобзар суворо дивиться у далеч. 
2. ТАРАС
Тарас Шевченко – совість України.
Її душа і Божий оберіг. 
Він – в кожній хаті, сріберній раїні:
Нема Шевченка, то приходить гріх.
Кріпацький син 

жить не схотів зісподу
І підіймав з колін увесь народ.
Він – син народу, і – судьба народу.

Його Пророк. І Вождь. І сам Господь.
Народжуються діти вже з Тарасом,
З колиски чують слово Кобзаря.
Він – гордість наша. Нації окраса. 
І кровний брат правічного Дніпра. 

Наталка НІКУЛІНА 
***

Шукаймо у собі Шевченка
(Хоч іскру – праведності й віри) –
Він мусить бути там, в глибинах,
Інакше нас би не тримала 
Оця земля, калини матір. 
Ми мусимо. Ми конче мусим
Знайти в себе його кровину – 
Інакше з темряви не вийти. 
Усім життям, всім током крові – 
Народжуймо в собі Шевченка, 
Хоч іскру кожен. Іскру – кожен. 
Всі разом – буде Україна. 

Гаврило ПРОКОПЕНКО
Комета Шевченка

Сонце впало за пруг, 
Кострубате, руде –
Між кривавих попруг
Морок знову пряде.
Місяць степом побрів
Стерегти чебреці.
У шпарини ярів
Влізли тіні-старці.
Полягли в бур’ян 
І, немов строкарі, 
Заспівали пеан
Вечоровій порі.
Та дарма! В небесах
Бризнув гострий мазок, 
Наче хтось написав
Закривавлений зойк.
І ревнуло нараз
Море сурм угорі, 
Що Шевченко Тарас
Збурив кіш кобзарів.
І що він їх веде
Проти змов і тортур
В гоготіння руде

Тулумбасів, бандур, 
Щоб ярилися дні, 
Мов козацькі корці,
І послизли на пні
Пітьмославці-старці!

Ганна СВІТЛИЧНА
Думаючи про Шевченка

Думаючи про нього, 
виростаю нестримно духом,
підіймаюсь по сонячних сходах
до захмарних отих вершин,
із яких – таж немов на долоні! –
видно шлях золотий і вічність.
І хатину вдови солдатської,
Світлу мучеництвом земним, 
і голодне чиєсь дитинство,
що з простягнутими руками
біля шляху стоїть: – А може,
може, батько прийде з війни?.. –
Бачу гнівне бунтуюче рабство,
Котре з чорних виходить копалень,
І Тарасове слово «Борітесь!»
Вже гримить на його устах.
Думаючи про нього,
Я благих позбуваюсь мізерій.
Й вироста мого Я свідомість
До свідомості гордого МИ.
Я ламаю канони мислі
і вичавлюю з себе ницість,
і лише перед ним – єдиним! –
малість визнать свою не боюсь.
Думаючи про нього,
відчуваю себе народом,
стомільйонною часткою людства
відчуваю в ту мить себе.
Мої мислі – могутні вулкани,
а душа – океан глибокий,
із якого нових енергій 
підіймаються вгору вали.

Подала Світлана МАРТИНЕНКО, 
 старший науковий співробітник  

музею «Літературне Придніпров’я»  
відділу Дніпропетровського  
національного історичного  
музею ім. Д. Яворницького

Твори письменників краю з циклу «За Україну!»,  
присвячені Тарасу ШЕВЧЕНКУ


