
Taras Shevchenko - a true son of Ukraine… 

Ukrainian people, like all people of the world, has its sanctuary. One of 

these sanctuaries, national pride of our people is the work of Taras Shevchen-

ko. 

He first announced himself as a poet, having published a small collection 

of poems, which was called "Kobzar" which became symbolic and given the 

middle name poet. 

With fiery works of the poet whole world learned that there is such a 

beautiful country - Ukraine, the IT wonderful, kind, hard-working people, 

beautiful language, songs, heroic and tragic history. 

Taras Shevchenko lifted Ukrainian language poetry to the world level. On 

an invaluable role in this great poet wrote a poem Vladimir Samiylenko 

"Ukrainian language", who dedicated memory Shevchenko. 

Our language - the magnificent diamond lying on the road, nailed dust, no 

one noticed. But there was a man who raised a treasure wiped it from dust and 

inserted in precious crown. Then a miracle happened - he sowed clear stone 

rays, surprising the world with its beauty. Man and - Taras Shevchenko and 

expensive diamond - is our language. 

The son of your land, the great poet of pain and compassion wrote servile 

position peasant native people and their talent dedicated struggle for its libera-

tion: 

Grand and tragic story appears in the pages of Ukraine poet "Poet". The 

author praises the Knights Cossacks - defense of the popular will, freedom 

fighters homeland. 

Haydamaky that royal historians or ignored or distorted portrayed as 

murderers, thieves, "mark in our history" in Shevchenko's poetry - courageous 

folk avengers. Thanks to him, "robbers" were heroes. 

Special theme in his poetry - the fate of his native land, the fate of 

Ukraine. How wonderful poetic masterpieces sing indescribable beauty of 

Ukrainian nature: 

It seems - there is nothing better in God as our Dnieper and glorious 

country. But when he wrote with admiration of the beauty of mother nature, 

the poet never forgot the suffering of oppressed people who lived in the land. 

All his thoughts and intentions - to rescue his people from the yoke of ever-

lasting, update land… 
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І на оновленій землі…  

 

 Стоячи під безмежним синім небом та вдихаючи чисте повітря, я 

завжди думаю про тебе, моя мила Україно. Яка ж ти гарна…  Твоє закві-

тчане волосся,  щира посмішка та співучий голос ваблять до себе, бо в 

тобі поєдналося все найдорожче в цілім світі. Ти – моя мати, моя мова, 

моя батьківщина. 

 Знаю, тобі зараз нелегко, проте вірю в тебе, адже ти сильна, неза-

лежна та єдина. Знай, що твої діти – справжні українці, які не залишать 

тебе у скрутну годину. Наші мужні захисники будуть до кінця захищати 

твої неосяжні простори, твою честь та гідність. 

 Моя рідна Україно! Вибач, що раніше мало цінували тебе. Коли ми 

зрозуміли, що можемо втратити тебе, земля ніби здригнулася під ногами, 

сонце перестало гріти, зорі стали менш яскравими… У душі і нині палає 

сором вогню, серце стискається сильніше, очі наповнюються прозорою 

водою, а думки линуть лише до тебе… Вибач! 

 …Треба віддати належне нашим сусідам зі Сходу. Подякуємо їм за 

те, що загартували український дух, від чого наша нація стала сильні-

шою. Подякуємо й за те, що кожен почав відчувати себе патріотом своєї 

держави. 

 Україна – це дім, в якому нас завжди чекають. Дім, де кожного дня 

ми почуваємось комфортно. Дім, під дахом якого єднаються представ-

ники різних соціальних станів і професій, аби стати однією великою сі-

м'єю, однією  нацією, одним нездоланним народом.  

 З оновленими силами український народ крокуватиме вперед. І на 

нашій рідній оновленій землі знову запанує мир, злагода та любов. 

          Карина Дуденко, студентка  

        I курсу 1 групи факультету  

        ветеринарної медицини. 

 

 

 



"І на оновленій землі...". 

 

Події останніх двох років змушують замислитися  кожного над  

власними ідеалами, зробити ревізію власних переконань. Вибухи, смерті, 

плач… Майбутнє без видимої перспективи, сподівань на щасливе життя 

та мирне небо над головою… 

Ніколи так переконливо не звучали слова Великого Кобзаря, як ни-

ні. Протягом не одного століття наші пращури боролися за власні пере-

конання,  віру й свободу. Звісно, ніхто не бажав бачити рідну землю в 

руїнах, але ніхто й не спроможен був змінити хід історії… Тарас Шевче-

нко своїм невмирущим «Кобзарем» подарував людям надію. Сила слова 

великого поета загартовувала українців, допомагала перемагати навіть 

тоді, коли шансів на перемогу було обмаль. 

У його поетичних творах – жахлива правда життя, та він ніколи не 

тікав від реальності, сподіваючись на щасливе майбутнє, в якому не буде 

місця для насилля й людської байдужості. От і тепер, попри біль та зне-

могу, подумки кожен солдат згадує слова Тараса Шевченка:  

 І на оновленій землі 

  Врага не буде, супостата, 

      А буде син і буде мати, 

       І будуть люди на землі. 

І мріє кожен з них, як і Шевченко колись, про земний рай в Україні: 

про усміхнені обличчя батьків, про трелі солов’їв, «садок вишневий коло 

хати», про милу чорноброву, про діточок, які не знатимуть, що таке 

страх і насилля, знущання й  попрання людської чесності й гідності. І 

кожен з них мріє жити на оновленій землі… 

 

      Крупа Катерина, студентка I курсу  

      2 групи факультету ветеринарної  

       медицини. 

 

 


