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(вятослава, комусь

по6ачить перед собою

}кра!на!.. !_[е слово з гли6окою шанобою | горд!стю промовляють спРавжн]

сини ! донки }кра|ни. }кра!на! !-[е - (и!Бська соф|я ! 3олот! ворота, ласкаве 1орне

море 1 6урхлив[ потокйй, 14Ф !з ср!бним передзвоном мчать з г!р на Аолини'

пшеничн1 лани 1 6лакитне небо' розк!шн! каштани | сумн! вер6и, це кРаса 3елених

(арпат. }кра!на!.. {,тось згада€ 6езстрашного

хвилюватимуть душу неповторн| укра!нськ! п!сн!' хтось

козацьк! полки' що виступають у пох!д, пеРед кимсь постане легендарна маРуся

1урай...

8 часто замислююсь над питанням: зв!дки ми п|гдли ! чи[ ми д1ти? !,то жив

на наших землях к!лька тисячол!ть тому' якою мовою сп!лкувалися наш| предки?

3ивчаючи твою славну |стор!ю, можна по6ачити, як 6агато ти' }кра!но, зазнала

лиха, яке 6увае т!льки в страшних казках. 1вою !стор!ю з!ткано !з св!тла !

темряви' з раАост! ! смутку.

}кра!нц! мають ус[ п!дстави пишатися тим' що !хня Батьк!вщина не раз

переживала дн| могутност| й слави' мала справд| легендарних геро!Б' мужньо

Аолала найважч! випро6ування. ! пот!м в!дродх<увалась, виростала з ру|н,
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йи можемо пишатися тим, що }кра|на н!коли не поневолювала |нш!

нароАи' а лише захищала себе в1д ласих на чуже Аобро 6лизьких ! далеких

сус|А|в.

Ёа жаль, ц1лими стор!ччями воРогам за допомогою гру6ого ! жорстокого'

як правило' кривавого насильства, о6луднот брехн! ! п!дступу' ро3палювання

ненавист| м!ж етн!чними групами укратнц!в удавалось панувати на4 укра1ною.

йайже вс! завойовники кричали нахабно' безсоромно ! цин!нно' що вони несуть

укра!ьцям т!льки до6ро ! щастя. [1рикро, але дехто з наших сп|вв!тчизник!в

ставав на служ6у Ао чужинських можновлаАц|в ! допомагав тм гно6ити св!й

народ. 1-!еревертнями ! янинарами' а в наш час манкуртами називають люди

таких ос!6, як| за грош! ладн] в!дректися нав!ть в!д р!дно| матер!. Але 6ули й т1,

як|, нав[ть настРомлен! на польсько-шляхетськ| пал| та п!дв|шен! на турецьких

3ал1зних гаках 3а ребра ' 
вмирали з !менем !кра!ни на устах. 1й вони в1ддавали ус1

свс!{ сили, зд!бност!, працю ! нав!ть життя. (ожна така люАина розум|ла, 14Ф

т1льки тод| !т Батьк!вщина' укра!на, зможе стати господинею на власн!й земл|'

коли вс| ![ сини ! донки 6удуть щоАенно працювати Аля досягнення ц!с[ велико!;

святот справеАливот мети. Ак6и нас змалечку навчили вклонятися р!дному

порогов!' р!дн!й мов|' може' тод! не розгу6или 6 ми з!6рано[ попереАн!ми

покол:нн ями Ауховнот спаАщини 1 6ули 6 добр|ш ими й милосер дн1шими.
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&е нуж! школи | вчител| не т!льки не виховували у д!тей почуття любов!до

р|дного, а' навпаки' отруювали|х безсоромно брехнею про тих' що поклав свою

працю' а !нколи й життя на священний в!втар незалежност!.

3а цих умов кращ| !сторики | письменники' незважаючи на пересл|дування'

писали|видавали правАив! л!тературн! та науков! твори не лише р{я Аорослих'а

й для шк!льно[ молод!. {,то з наших сучасник!в не зна€ так! !мена' як йихайло

|-рушевський, 3олодимир 8инниненко, {митро 8ворницький, [!антелеймон

(ул!ш та !нш!.

А.г:е, незважаючи на 1€, як важко живеться сьогодн! укра!нському

наРодов|, хонеться спо4|ватись на те' що ми виживемо, висто[мо. над {н!пром

не вигасае дух народу' не пропаде ! його сила. (в!дом!сть укра:нц!в пост!йно

зм!нюеться [ здобутки наш! ростуть. Ёарод не перестас 6оротися за свот права.

}кра|нська нац!я росте | розвива€ться, хоч як |й важко жити' ! це додае вс!м над[г

й в1ри, що доля народу зм!ниться на краще.

Багато хто 3 доРослих не в!рить у май6утнс нашо| кра!ни, вважаютБ, 14Ф

}кра!на в!дстала в|д цив!л!зованих свропейських кра|н на ц|л! десятил1ття' що

н!чого св!тлого попереду немае. Але молодь }кра!ни так не думае!

}кра!но!.. 1об! ! сьогодн! АовоАиться нелегко: норно6ильська катастрофа,

еколог!чна небезпека' економ!чна кри3а' безро6!ття.



3 сусп!льств! процв|тають злочинн!сть, 6айдуж!сть, п|дл!сть, р!дк!стю стае

вели кодушн!сть, чесн ]сть' м илосерд1я.

Фднак, не все так погано в нашому дом!. (унасна молодь !кра!ни охоче вивча€

!стор!ю }кра!ни, 3на€ свята' традиц[[, звича| укра:нського наро4у' лю6лять

слухати п!сн!- красив!, влунн!, н!жн!. Багато мо]} ровесник|в в!дв!дують 3аходи

присвянен| культур| та !стор|[ }кра:ни. |!1олодь ц!кавиться сво|м минулим !

сьогоденням. 1ож май6утнс за нами!

8 - укра!нець ! цим пишаюсь!

!!1оже, й не дуже весело зараз в !кра!н!' але покинути ]? - те саме, що покинути

р|4ну мат|р чеРез те, що вона' мовляв' хвора. Ё{е ви6ирають люАи мат!р, не

можна ви6рати й Батьк|вщину, як це прекрасно сказав у сво€му в!рш|

3.(имоненко:

<[у1о>кна все на св1уп|

3ц6цра!пц ' сцну,

3ш6рапц не моусна

\|лькц Багпьк|вщцну>

9асом т1льки на нужин[ розум|ти, р1днийчасом т,льки на чужин1 люАина почина€ розум|ти, |4Ф для не! означа€

край. Ё!, не можна в!дмовлятись в|д р|дно|земл[, якщо ти - Аюдина.
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1им 6!льш, що вона напрочуА красива, наша земля, ! краси ]| та !стор[[ не

затулять для справжн!х людеи жоАн! економ|чн! негаразди.

! сьогодн!, як за час!в 1араса [|евченка

... 1ихесенько в|тер в!е,

(тепи, лани мр!ють,

й|ж ярами' нар| ставами

8ер6и зелен|ють.

! як за час|в /!ес! }кра}нки "коло с!л стоять топол!, розмовляють з в!тром в

пол1".1акий самочесний, працьовитий, волелю6ний народ живе на укра!нськ!й

земл!, нис[ "правАи сила н!ким звойована ще не була". 3вунить в!льно наша

солов'на мова.

1и сьогодн! зазвучало'

8к початок' як начало'

8к оз6росння вс!м видне,

(лово наше р|Ане.

3азвунало слово безсмертно| народно[ мови' яко| можна навчатися

! трави - веснянки' у г ори круто:|

3 пот!чка веселого, що постане р!нкою,

3 паг|нця зеленого' що зросте смер|чкою.
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|накше кажучи, мови, яко| можна вчитися у всього' що зветься р!дним кра€м -

!кра}ною.

Р!е завжди легко жилося укра!нському нароАу' та завжди справжн| сини свого

на роАу лю6или н ен ьку-!кра|ну.

}{ров'ю обкип!ла вся наша Аавнина,

(ров'ю 3атопила долю }кра|на.

Багато скрутних час!в зазнала вона протягом свое| геро!нно| ! траг!нно| |стор:г.

3нала поневолення ! взйни,та знову | знову ставав на ]| захист }кра}ни нароА'

нищив ворог!в ! в!д6у4овував м!ста ! села, 6о лю6или справжн! укра!нц! свою

Батьк!вщину попри все.

!,ля того, 14о6 6ути патр!отом свое| Аержави, треба 6ути в!дданим 1й душею !

серцем' працювати, що6 розкв!тла вона ще пишн|ше, н|ж зараз. }(ожен з нас

може зро6ити у цю справу св!й внесок. |_оловне' пам'ятати "яких 6атьк!в ми

д1ти" 1 лю6ити Батьк!вщину б!льше, н!ж власний 4о6робут. 1ому я хочу

повторити слова Б. (осюри:

4юб!ть }кра1ну у сн! й наяву,

8ишневу свою }кра:ну,

|{расу ::) в|нно живу ! нову

| мову }[ солов'[ну.
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3с!сю Аушею 6ажаю: живи' }кра|но, кв!тни' мужня моя красуне' укра!на-п!сня,

}кра!на-во}н, }кра!на_тру4|вниця! 8 - укра|нець ! цим пишаюсь!


