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Сьогодні не можна думати по-іншому, аніж у режимі щоденника. 

Кожен день приносить нові повідомлення з Майдану. Ми щоранку вмикаємо 

телевізор і з тривогою вдивляємось в екран: як пройшла сьогоднішня ніч, чи 

все спокійно? Ми вже навчені бути обережними – навіть на відстані. 

Коли мені запропонували взяти участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Об’єднаймося ж, брати мої», який проводиться з метою «популяризації 

творчої спадщини Шевченка та утвердження його духовних заповідей як 

важливого чинника консолідації суспільства», я відразу подумала: сьогодні 

цей конкурс дійсно мусить об’єднати Україну, бо на наших очах стираються 

грані між сходом і заходом, наша держава робить ще один крок до 

становлення громадянського суспільства. 

Нещодавно я перечитала роман Ліни Костенко «Записки українського 

самашедшого». Пройшло ціле десятиліття від часу, коли відбувалися події, 

описані в романі. А що ж змінилося? Мушу ствердити, що багато. 

Порівнюючи описані події із сьогоднішніми, розумію: нація рухається у 

правильному напрямку. Хоча цілі уривки описують ніби сьогодення.  Я і  моя 

подруга, з якою ми будемо працювати над цим дослідженням, вирішили: 

наша робота буде осмисленням постаті Кобзаря у сьогоденні  та  

проведенням паралелей подій початку ХХ століття і наших днів. 

Складно приступати до розмови про Шевченка. Відразу  усвідомлюєш, 

що до кінця він залишиться не пізнаний ні академікові, ні малограмотній 

людині. Його ідеї переросли час, його добу. Кожне покоління відкриває 

Шевченка по-новому. Та він є з тих, хто не піддається фальші, бо вся олжа з 

нього спадає. Сьогодні ми читаємо Тараса і розуміємо, що ідеї його творів, 

написаних майже два століття тому, направлені у перспективу і промовляють 

до нас. Дві сотні років слово Шевченкове живе, не спить, а працює для нації. 
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Та чи хочуть сьогодні українці сприйняти це слово так, як належить? А, 

врешті, як же належить? Шевченко завжди був святинею для українського 

народу. Проте яку роль відіграють його думки, ідеї сьогодні?  

Думаю, чи сповнили ми свій обов’язок перед Шевченком? Чи 

розуміємо як слід його поетичні твори, його життя, його світогляд, його тугу, 

ідеї, ідеали, його значення для українського народу та для його культури? 

 Той борг наш ще далеко не сплачений. І в наш час його образ ще не 

очищено від кіптями фальсифікацій і кривотлумачень. Але ж він, як писав 

Іван Франко, «став володарем у царстві духа», «велетнем у царстві людської 

культури» і зробив для розвалу Російської імперії як тюрми народів «більше, 

ніж десять переможних армій», і українці визнали його своїм національним 

пророком. Чому? 

 Тому, що він обрав не хибний орієнтир у своїм житті, у своїй творчості 

та боротьбі. 

Тому, що він акумулював у собі досі ще не пізнаний людьми до дна  

потенціал духовності нашої нації. 

 Тому, що, несучи свій хрест по тернистій дорозі, зберіг чистоту свого 

серця, а гнів ніколи не заступив йому сонця правди. 

Озброївшись цими роздумами, повертаюся думками до сучасності. 

Прошу Бога, щоб дав силу і мудрість нації не озлобитись. 

Наше сьогодення настільки унікальне, що не можемо залишити без 

уваги жодного дня.  

Змалечку знайома із творчістю Шевченка. Щороку беру участь у 

шкільному конкурсі читців його поезії. Постійно стараємось якось 

оригінально представити Кобзареву творчість. Минулого року мої 

однокласниці декламували  «Тополю» у супроводі скрипки та бандури. Чим 

більше читаю «Кобзар», тим виразніші паралелі проводжу із сьогоденням.  
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Вражають слова В. Базилевського:  «Просторо в цьому імені. В ньому 

вся історія наша, все буття, ява і найпотаємніші сни. Нас просто не існує без 

нього. Кому не відомо: Україна — це Шевченко, Шевченко — це Україна... 

Синонімічна пара на всі часи, доки й світу. Уявити себе без Шевченка — все 

одно, що без неба над головою. Він — вершинна парость родового древа, 

виразник і хранитель народного духу. Навіть плоть його вознесена на 

вершину. Іншої такої могили на планеті немає...» 

21 листопада 2013 року (четвер). Сьогодні 

уряд оголосив призупинення процесу  

підготування підписання Угоди асоціації 

України з ЄС. Ввечері люди починають 

самоорганізовуватися  через соціальні 

мережі.  З 22.00 люди починають виходити 

на Майдан Незалежності. Вже налічується 

півтори тисячі людей. На Майдан прийшли журналісти, громадські 

активісти, опозиційні політичні лідери. Люди вирішують залишатися на 

ніч. Цього дня суд приймає рішення заборонити встановлення наметів, 

кіосків, навісів на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській 

площі до 7 січня 2014 року. Дуже цікавим є факт про те, що сьогодні  -  9 

років від початку Помаранчевої революції. Небайдужі люди вийшли на 

Євромайдани також у Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові, 

Хмельницькому та Ужгороді. 

Студенти Львова заявили про створення координаційної ради 

«Львівський Євромайдан» і сьогодні мають намір провести масштабну акцію 

протесту проти зриву євроінтеграції України. 

За інформацією організаторів, акція розпочнеться о 19:00 біля 

пам’ятника Тарасові Шевченку. Кобзар збирає усіх не байдужих до долі своєї 

нації українців. Так було завжди. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D0%BC%D1%96%D0%B6_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%84%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Коли передали  повідомлення,  що угода про асоційоване членство 

України в Євросоюзі підписана не буде, велике розчарування охопило всіх 

нас. Згадались рядки, що вийшли з-під пера уже тяжко хворого Тараса  3 

листопада 1860 року у сльотливому Петербурзі (ловлю себе на думці, що 

хочеться говорити про Шевченка як про добре знайому людину, звертатись 

до нього по імені): 

О люди! люди небораки! 

Нащо здалися вам царі? 

Нащо здалися вам псарі? 

Ви ж таки люди, не собаки! 

На жаль, наші «царі» таки вважають нас собаками. Що ж буде далі? 

Читаю у Ліни Костенко: «Народ у нас витривалий, привчений завжди 

терпіти щось в ім’я чогось, — головне, щоб не було гірше. 1 грудня, дев’ята 

річниця референдуму, коли на руїнах імперії постала наша Незалежність. 

Синій птах з перебитими крилами, майже до смерті закльований двоголовим 

орлом». Скільки ж той двоголовий орел буде знущатися над нашою землею?  

Він запроторив Тараса на десять років на заслання, його найбільшою 

мрією і досі є знищити нашу мрію.  

Герой роману Ліни Костенко говорить: «Сьогодні чув на Майдані 

дивний звук. Я знаю цей звук, це забивають кілочки для наметів. На тому ж 

граніті, де голодували студенти одинадцять років тому. 

«Гранітні плити знову стали полігоном протесту», — пишуть газети. 

Брезентові хвилі наметів накрили Майдан. Люди мітингують, кричать, 

обурюються. Атмосфера непримиренна й розпечена. Але чомусь мені тепер 

тут самотньо. Може, тому, що то була моя молодість. І то була революція, 

хай локальна, лише на цьому граніті, але повстали студенти, голодували 

студенти, то було перше таке повстання, ще ж за радянських часів. Може, й 

назва Майдан Незалежності пішла від цього». 



6 
 

Думаю, якою давньою є історія українських майданів. Я є свідком 

третього. Ліна Костенко згадує ще про перший – на зорі незалежності. Для 

мене це давнє минуле.  

22 листопада 2013року (п’ятниця).   Київські вулиці почали наповнюватися 

тисячами людей. У Київ почали приїжджати люди з інших міст і областей. 

Сьогодні почали бурхливо розвиватися події у Львові. Мер підтримав 10-

тисячну колону студентів. Події в Україні сколихнули світ. Мітинги 

організовують у Варшаві, Берліні, Пармі, Квітленді, Нью-Йорку, Вашингтоні, 

Італії, Чикаго, Торонто, Лондоні, Брюсселі, Відні, Парижі, Лісабоні й 

Таллінні. 

23 листопада 2013року (субота).  Події в Україні ще не досягли назви 

«РЕВОЛЮЦІЯ», проте це слово все частіше використовують. Відбулася 

перша сутичка: співробітників спецпідрозділу «Беркут» закидали димовими 

шашками, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. 

 

Пригадується уривок із поеми «Сон»:    

…А братія мовчить собі, 

   Витріщивши очі! 

   Як ягнята: "Нехай, каже, 

   Може, так і треба". 

   Так і треба! бо немає 

   Господа на небі! 
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   А ви в ярмі падаєте 

   Та якогось раю 

   На тім світі благаєте? 

   Немає! немає! 

   Шкода й праці. Схаменіться. 

Перед нами багатолика, актуальна в усі епохи галерея людського зла. 

Весь уривок витончено іронічний, про що свідчить лексика, в'їдливо-

притишена інтонація. Як не дивно, вістря шуму скероване на жертв — 

нещасну, затуркану, визискувану «братію», що «мовчить собі, Витріщивши 

очі! Як ягнята». Чому так? Бо саме покірність уможливлює сваволю. Рабська 

натура братії — «Нехай... Може, так і треба» — викликає в оповідача спалах 

обурення. Він саркастично повторює за нею: «Так і треба», виказуючи 

зневагу за те, що для неї «немає Господа на небі», бо втратила совість, 

гідність. Бо жалюгідно по-лакейськи схилятися перед злом, покірно 

страждати у надії заслужити собі цим рай на небі. Достоєн раю той, хто 

своєю праведністю і силою духу наближає його в житті земному – це 

провідна ідея твору. 

Читаємо у дослідженнях Леоніда Білецького: «Ця поема була написана 

Тарасом у якомусь душевному трансі, у якомусь шалі… Це пориви 

найглибшого страждання за Націю, найсильнішого болю за неправду, за 

колосальну кривду, заподіяну Україні... Це гнів зневіреного, скривдженого у 

найсвятішім обуренні... Це лють за те, що потоптана найвища Правда, бо в 

жертву сваволі принесена Доля народу, честь останнього і краса його 

духовності. З таким поет не може примиритись...». Наш народ також не може 

миритися зі свавіллям, тому не залишає Майдани. Думаю:  що сьогодні 

сказав би Шевченко про Україну? Напевно, він гордився б своєю нацією. 
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24 листопада 2013року (неділя).                 

 

Акції на підтримку України відбулися в Австрії, Австралії, Бельгії, Грузії, 

Естонії, Ізраїлі, Ірландії, Іспанії, Литві, Норвегії, Португалії, Угорщині, 

Фінляндії, Тунісі, Чехії, Швеції, Швейцарії та інших країнах.  

25 листопада 2013 року (понеділок). У Чернігові відбувся мітинг, який, 

однак, було розігнано. У Львові на мітинг вийшли 10000 студентів. У 

великих містах суд прийняв рішення про заборону проведення масових 

акцій. 

О 17.00 розпочинається перше віче на Євромайдані у Дрогобичі. 

До міської ратуші приходять священики і починають відправляти Молебень 

до Богородиці.  

Дуже холодно, але ми нікуди не йдемо. Таке відчуття, що наближається щось 

тривожне і незвичайне. Пригадується уривок із поеми «Кавказ»: 

 Ми віруєм Твоїй силі 

І духу живому. 

Встане правда! встане воля! 

І Тобі одному 

Помоляться всі язики 

Вовіки і віки. 

Дослідники стверджують, що в цих рядках започатковується нова ідейно-

тематична лінія творчості Шевченка – пророча. Відтепер у багатьох творах 
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поет намагатиметься побачити майбутню долю української нації. 

Впевненість, що нація переможе, поки що суто інтуїтивна. Боюся цитувати 

далі, проте у ніч на суботу, 30.11,  справдилося і наступне послання Тараса: 

А поки що течуть ріки, 

Кровавії ріки! 

26 листопада 2013року (вівторок). Студенти Острозької академії 

приєднуються до студентського страйку. Під вечір невелика кількість 

монахинь і прихильників секти «Догнала» організувала біля статуї Матері 

Божої коло пам'ятника Міцкевичу мітинг проти євроінтеграції. Їх охороняли 

2 машини міліції і швидка допомога. 

У центрі Донецька триває цілодобова акція на підтримку Євромайдану та 

підписання асоціації з ЄС.  

«Зараз біля пам´ятника Тарасу Шевченку перебувають до 100 активістів», -

передає кореспондент «Донецьк. Коментарі». Щораз більше переконуюсь, 

наскільки потужною є енергетика Шевченкового духу. Вона гуртує людей 

навколо себе і сьогодні.  

 

27 листопада 2013року (середа).  Мітингувальники спокійно і мирно 

пережили шосту ніч. «3 година ночі. Євромайдан. З ініціативи Руслани 

виконали Гімн України. Незважаючи на ніч, підходять нові й нові люди». 
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28 листопада 2013 року (четвер). Сьогодні – початок Різдвяного посту. Чим 

є піст для людини? Насамперед утриманням від зла. Великим гріхом буде 

нехтування нашою владою сподівань людей отримати перспективу 

цивілізаційного поступу. Та чи зважають можновладці на таке поняття, як 

гріх? 

 

Цього дня відбувся загальний студентський страйк. Арсеній Яценюк зачитав 

листа Юлії Тимошенко, в якому вона, зокрема закликала зняти з 

Євромайдану партійну символіку й об’єднатися. 

Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю… 

29.11.2013 року  (п’ятниця). 

 

У день проведення Вільнюського саміту Майдан Незалежності в Києві і 

найближчу точку кордону з сусідньою країною-членом ЄС – Польщею –  

з’єднали живим ланцюгом. Згідно із задумом організаторів цієї грандіозної  
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акції, "живий ланцюг" має пройти з Києва через Житомир, Рівне, Львів до 

Перемишля. Крім того, організатори закликали також мешканців інших 

населених пунктів організовувати подібні акції. Сьогодні ж у Вільнюсі 

Янукович на засіданні європарламенту оголосив рішення про відкладення 

підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, ніби через економічні 

проблеми.  Велике розчарування охопило мільйони людей. Чи має право 

Президент не висловлювати волю народу? 

Та попри політичне становище в Україні мушу готуватись до уроків, 

брати участь в олімпіадах та конкурсах, зокрема у  Міжнародному мовно-

літературному  конкурсі учнівської  та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. «Кобзар» завжди займав у моєму домі почесне місце. Так  живуть 

мої батьки, так вчать вони нас - своїх дітей. Ще змалку я знала, що Шевченко 

-  незвичайна людина. Ми з сім’єю щоліта здійснюємо тур Європою – і 

бачимо, що у великих містах кожної європейської країни височіє пам’ятник 

Кобзареві. Це завжди центр українства, сюди приходить діаспора, аби 

зберегти свою ідентичність.  

Саме від пам’ятника Шевченкові у Києві розпочалась нинішня 

революція. Слово Тараса, його думка благословляє нас на звершення 

праведних діл. 

А дні дуже неспокійні. Євромайдани продовжуються по всій Україні. 

Дуже багато молоді та студентів. Жаль, що я тільки восьмикласниця. Хотіла 

б теж поїхати у Київ. Тато їде з друзями, а мене не бере. Каже, що 

небезпечно. 

Чую, що багато ректорів українських вишів підтримали своїх студентів 

-  і це теж по-шевченківськи. Адже від інтелігенції Кобзар вимагає 

абсолютного служіння своїй нації.  

Читаю слова Леоніда Білецького: «Таким чином, від проводу України, 

від її інтелігенції Шевченко вимагає на віки вічні отого духового, себто 
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повного переродження, повної відданості й любові до народу, абсолютного 

служіння своїй Нації. І це — єдиний шлях України до визволення й єдиний 

шлях шукання Бога. Бо хто послужив свому найменшому братові, той тим 

самим і послужив Богові. Пізнайте правду, і правда ця вас визволить! Ось 

лейтмотив служіння Україні, що Шевченко проголосив у «Посланії» до всіх 

українців на всі віки їх життя».      

І знову повертаюся до «Записок самашедшого». Наводжу таку розлогу 

цитату, бо вражає схожість із сьогоденням: «Заклопотаний люд бігає по 

магазинах, прокладаючи шлях навпрошки через Майдан. Влада хвилюється. 

Мер вважає, що намети псують імідж столиці, заважатимуть киянам 

святкувати Новий рік. 

— Нічого, знайдемо вітер, який їх здмухне, — обіцяють йому його 

ушкуйники. 

Головну ялинку держави принципово споруджують саме тут. 

Монтують металевий каркас. Звозять сотні ялинок. Шум, брязк, скреготіння. 

Над головами демонстрантів нависає гігантський кран, мов залізна чапля, що 

хоче повикльовувати їх з Майдану. Розгойдуються бетонні брили і 

фрагменти важких конструкцій. Протестуючих просять посунутися, згорнути 

намети з міркувань безпеки. Насправді ж їх просто витісняють з Майдану. 

Влада ніби натякає, що може їх стерти з лиця землі. Розмазати. 

Однак опозиція не здається. Вона збирається тут і зустріти Новий рік. 

«Суспільство не може змиритися!» — волають транспаранти. «Справа 

Ґонґадзе — остання крапля, що переповнила чашу терпіння». 

 

На Майдані протистояння сягає апогею. Розпечена спіраль обурення 

обвуглюється у слові «ГЕТЬ!» Альтернативний натовп вигукує супротилежні 

гасла. Хлопці у чорних масках, наче корсари, грізно дивляться крізь вузькі 

прорізи для очей. Вже якась бабця підштовхує іншу. Вже якийсь люмпен 

потирає руки: «Щас што-то будєт сєрйозноє». 
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Але політологи вважають, що ніяких особливих подій не буде, позаяк у 

нас немає громадянського суспільства. 

Одначе події є. Одному лідеру розсікли брову. Міліціонера побили 

прапором. Подекуди локальні сутички переходять у вуличні бої». 

 

Так люди проводжали 2000 рік. Так тривало протистояння між владою і 

народом тоді. Що ж чекає нас рівно через 13 років? 

30.11.2013 (субота).  Вчорашні події  у Вільнюсі повернули хід історії. 

Вранці ввімкнули телевізор – і похололо в серці. 

 

 

О 4.00 міліція взяла під контроль Майдан Незалежності, силою очистивши 

його від мітингувальників. «Щойно «Беркут» з грубим застосуванням сили 

захопив Майдан. Людей, у тому числі жінок, били палицями, кидали в 

автозаки. Майдан під контролем «Беркута», - написав Анатолій Гриценко. 

 

 У лікарню відвезли від 20 до 30 постраждалих, зараз на Майдані 

чергує одна машина «Швидкої допомоги». На території Михайлівського 

собору зібралося близько трьох сотень активістів, які перемістилися сюди з 

Майдану Незалежності. У соборі знайшли прихисток сотні постраждалих, як 

в епоху Середньовіччя. Але ж надворі ХХІ століття. 

До 4:27 бійці «Беркуту» повністю оточили площу, витіснивши 

учасників Євромайдану та пропустивши комунальників нібито для 

встановлення Новорічної ялинки. До 5 ранку «Беркут» зачищав Хрещатик, 

http://comments.ua/politics/439022-berkut-zachistil-maydan-foto-video.html
http://comments.ua/politics/439022-berkut-zachistil-maydan-foto-video.html
http://comments.ua/politics/439029-aktivisti-zabarrikadirovalis.html
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б'ючи кийками та нецензурно лаючи присутніх там громадян. У соціальних 

мережах цю ялинку охрестили Кривавою та закликають не святкувати біля 

неї та не кататися на ковзанці, «яку заливають на крові мітингувальників». 

Сьогодні ще одне горе спіткало Україну: о четвертій ранку пішла з 

життя Леся Ґонґадзе - мати журналіста Георгія, після зникнення якого в 

Україні зчинилася хвиля антивладних протестів. 

Матері зниклого журналіста було 68. Вона до останнього не вірила у 

те, що таращанське тіло належить її убитому сину, вважала Геогрія Ґонґадзе 

живим і розшукувала його. 

  З важким серцем іду на конкурс. 

Напередодні  перечитала повість Олександра Кониського «Тарас Шевченко-

Грушівський», щоб якнайдетальніше пізнати перехресні стежки долі поета. 

Приходжу на конкурс. І ось оголошують завдання: «Написати твір на тему 

«Чи треба навчатися спілкуванню?»» Жахливе розчарування: я ж прийшла 

сюди Тараса пошанувати своїми знаннями, ерудицією. Де тут Шевченко? 

Пригадую розповідь учителя про історію зародження цього конкурсу. 

Президент вирішив звеличити Тараса. Отже, сьогодні така шана? 

Розчарована завданням, намагаюсь творити достойно. Увечері повідомляють: 

я зайняла друге призове місце. Дякую тобі, Тарасе!   Але не можу радіти 

своїм успіхам, коли з Майдану лунають жахливі звістки… На Майдані 

Незалежності продовжують встановлювати ялинку, яку оточила міліція. 
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Євромайдан у Львові проходить біля пам’ятника Шевченкові. Я не 

пам’ятаю, якою була  Помаранчева революція, але у ці дні часто чую про неї 

від батьків та вчителів. Різниця Майдану та Євромайдану в тому, що зараз 

люди вийшли боротись не за конкретного політика, а за ідею. І це надихає.   

Сьогодні мені вдалось почути головну пісню Майдану-2004 – «Не спи, 

моя рідна земля». Вражає. Увімкнула «Стіну» - пісню Євромайдану. 

Вакарчук завжди був і залишається патріотом. Подумалось: для чого люди 

поміж собою зводять стіни?  

Зараз ми вивчаємо творчість Шевченка. На одному з уроків української 

літератури вчитель розповідала нам про можливість відзначити свято 

Кобзаря постановкою вистави за п’єсою Юрія Щербака «Стіна». І знову 

бар’єри, перепони, які треба долати – і в житті Шевченка, і в нашому житті. 

Ознайомлююсь із сюжетом п’єси. Можливо, саме ця стіна між Тарасом 

і Варварою Рєпніною не дозволила їм стати щасливими разом?  

У 1843 році княжна подарувала Шевченкові Біблію, яку він завше 

возив із собою і часто читав. Коли у жовтні 1845 року поет тяжко застудився 

і лежав хворий у свого знайомого у Миргороді, не мав поруч жодних книжок, 

окрім Біблії. Можливо, саме тоді виник задум переспівати псалми, а в грудні 

роботу над ними було завершено. 

Зі 150 псалмів поет відібрав десять. Шевченко говорить, що наші 

предки перемагали ворога, бо їм помагав Господь. І зараз Україна 

звільниться з рабських кайданів лише з Божої волі. Тому і просить Господа: 

Встань же, Боже, поможи нам 

Встать на ката знову. 

1 грудня 2013року (неділя).  Україна послухала свого Пророка і після 

суботнього садистського побиття студентів повстала з новою силою.  
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Коли держава говорить кийками, сперечатися з нею важко. І все ж українці 

спростували цю тезу. 

Наразі під стінами Кабінету міністрів ситуація спокійна. Демонстранти з 

прапорами і транспарантами розташувалися біля входу у двір уряду і 

періодично вигукують у бік працівників міліції гасла і гнівні фрази. 

 

Починається штурм. Боже, тільки б знову не пролилась кров. 

У поемі «Сон» Тарас Шевченко розкриває дійсну суть російського 

тоталітарного імперського режиму. Зрозуміло, наскільки болісною і 

важливою була для нього ця тема. 

…Тяжко-тяжко мені стало, 

Так, мов я читаю 

Історію України. 

Стою, замираю… («Сон») 

Іван Франко про поему «Сон» писав: «Відки пливе та всевладність 

царя? Чи з справдішньої сили самодержця? Зовсім ні. Його сила власне в тих, 

котрі в нім бачать свою силу, в його рабах і знарядах. Без них він безсильний, 

без нього вони безсильні. Отже, де ж лежить їх спільна сила? Власне в тих 

путах, що сковують їх одних із другими. Вони сильні тим, що вони 

невільники й нелюди. А скоро і в їхніх серцях защемить людське почуття, 

збудиться бажання волі, тоді й страшна їх сила розвіється, тоді настане 
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кінець темного царства, не стане «ні власті, ні кари», розпочнеться нове 

царство, царство братолюбія між людьми». 

Питаю сама себе: «Чи залишилося ще місце у серці наших можновладців на 

людське почуття?» Боюся, що ні. 

Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю… 

2 грудня 2013 року (понеділок). 

Громадські активісти ініціативи «Євромайдан SOS» склали список 

постраждалих унаслідок розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада. Близько 

20 осіб значаться як зниклі. Родичі та правозахисники досі не можуть 

встановити, де вони перебувають. Їх 

назвали «зниклими дітьми» 

Євромайдану. Тим часом у міліції 

радять чекати три дні й звертатися по 

допомогу за місцем проживання 

зниклих, а не місцем розгону 

Євромайдану.   

Цей вечір для моєї сім’ї ще й тривожний, бо у Київ поїхав мій родич. 

Звичайно, всі хвилюються, але не їхати не можна. 

3 грудня 2013року (вівторок). 

При голосуванні у Верховній Раді України про відставку уряду Миколи 

Азарова «За» проголосувало лише 186 народних обранців. Тим часом 

страйкують усі студенти українських вузів. Школярі теж беруть участь у 

мітингах, щоправда після уроків. Янукович заховався в Межигір’ї. Шостим 

уроком у нашому класі сьогодні була українська література. Ми читали 

напам’ять вірші Тараса Шевченка. І знову ловлю себе на думці: це ж про 

сьогоднішній день. Мабуть, у цьому і є  сила Генія. 
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…Та неоднаково мені, 

Як Україну злії люде 

Присплять, лукаві, і в огні 

Її, окраденую, збудять... 

Ох, не однаково мені. 

 

4 грудня 2013 року (середа).    Сьогодні - свято Введення в храм Пресвятої 

Богородиці. Тисячі євромайданівців знайшли прихисток  у Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового. Під час проповіді Блаженніший Святослав 

зазначив: «День, який ми переживаємо, є не тільки сповнений тривоги, а й 

надії, тому що в наших пошуках ми, християни, робимо крок до Бога. Навіть 

у такий непростий час ми не сходимо з дороги Його заповідей, - заповідей 

любові до Бога і ближнього. Святкуючи свято Богородиці, ми разом з нею 

робимо свято понад агресією, насиллям, ненавистю. І своєю дорогою 

показуємо дорогу всьому українському народові, де є вихід з тої непростої 

ситуації, що в ній ми опинилися. Бо немає іншої дороги, якою ми повинні 

йти, як дорога Христових заповідей, - та дорога, котрою є сам Христос». 

У поемі «Неофіти « Шевченко творить один із найсильніших емоційно 

забарвлених акафістів на честь Богородиці, продовжуючи цим традицію 

давньої української літератури:  

Благословенная в женах, 

Святая праведная Мати 

Святого Сина на землі. 

Не дай в неволі пропадати, 

Літучі літа марне тратить. 

Скорбящих радосте! Пошли, 

Пошли мені святеє слово, 

Святої правди голос новий! 

І слово розумом святим 

І оживи. І просвіти! 

Саме у Богородиці поет просить спасіння для своєї душі, підтримки, 

духовної просвіти для творення слова Правди, але такого слова, яке б 

«пламенем взялось», бо слово, вимовлене поетом, -  то слово  істини, 

освячене Богом. 
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 У Санкт-Петербурзі фізично знесилений поет переживає високе 

духовне піднесення. Його творчість набирає ясного християнського 

забарвлення. У жовтні-листопаді 1859 року, за півтора року до смерті, 

Шевченко творить поему-апокриф «Марія», взявши за основу євангельський 

сюжет. Після написання цієї поеми українці молилися до Пречистої Діви 

Шевченковими рядками: 

 

Все упованіє моє на Тебе, мій Пречистий раю. 

На милосердіє Твоє  все упованіє моє 

На Тебе, Мати, возлагаю. 

Святая Сило всіх святих,  

Пренепорочная, благая, 

Молюся, плачу і ридаю: 

Возри, Пречистая, на їх, 

Отих окрадених сліпих невольників, 

Пошли їм силу Твойого мученика Сина, 

Щоб хрест-кайдани донесли  

До самого, самого краю, 

Достойнопітая, благаю... 

 

Щовечора 5 канал транслює прямі включення із Євромайдану. Щойно 

виступав віце-ректор УКУ  Мирослав Маринович. На відміну від інших 

ректорів, він із першого дня бере участь у мирній революції, підтримує 

студентів. Він зазначив: «Цей Євромайдан творить одну велику спільноту. І 

це відчуття нарешті знову прийшло до нас з часу Майдану-2004, після якого 

ми розбрелись по своїх кутках і втратили відчуття єдності». 

Ліна Костенко: «Зима бере своє. То дощ зі снігом, то ожеледиця. 

Намети обледеніли. Протестувальники задубіли. Приїжджі сплять у спальних 

мішках під двома ковдрами. Пікетники б’ють нога об ногу. П’ють гарячий 

бульйон із термосів. Дехто збирається голодувати, аж до безстрокового 

голодування. У таборі багато застуджених, у когось температура. 

Занепокоєні канадійці українського походження чемно просять президента 
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добровільно піти у відставку, бо ж «українська молодь змушена ризикувати 

своїм здоров’ям». 

Наївні канадійці.  Вони не знають нашої історії.  

А історія України таки була стражденною. І ось саме в той момент, 

коли, здавалося,  виходу вже немає, з’являються кращі Шевченкові твори, які 

підтримують дух нації і сьогодні, через дві сотні років. Леонід Білецький 

писав:  «Коли Україна гинула в лабетах московської неволі, коли майже всі 

українці ховали Україну і були певні, що вона вже ніколи не піднесеться, що 

з нею справа вже скінчена, ось тоді, в такий тяжкий і безнадійний час, 

Шевченко поемою «Гайдамаки», як промінням сонця, прорізує темряву 

повного занепаду й безнадії і проголошує нове слово, нове «вірую», ідею 

нової України і безкомпромісну боротьбу за неї». 

Читаю поему «Гайдамаки» - найбільший за обсягом твір у «Кобзарі». 

Розумію, що найчіткіше ідея поеми «Гайдамаки» висловлена у «Передмові»: 

«Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх 

помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами. Нехай житом-

пшеницею, як золотом, покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря 

і до моря — слав'янськая земля». Читаю і думаю: які ж уроки сьогодні взяти 

нам із цієї науки? Побрататися із нашими недругами – тими, що топтали 

своїх же людей? Неможливо. Але далі Шевченко прояснює ситуацію, 

переплітаючи в  поемі дві начебто протилежні ідеї. Перша — заперечення 

злопомсти, друга — благоговіння перед подвигом предків, які довели, що 

вони таки лицарі, гідні сини Вітчизни, а не «ягнята», «раби незрящі».  

8 грудня 2013 року (неділя).    Не хочу бути ягням, тому зараз іду на віче. 

Неділя, тому, мабуть, прийде багато людей. 

…Мої очікування справдились, але не зовсім. Було велелюдно, та це не весь 

Дрогобич. Ми просили Бога благословення на нашу землю, а потім 

виступали майданівці, що повернулись із Києва. Один доповідач (його звуть 
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Сергій) провів на Євромайдані 10 днів. Він дуже різко виступав, бо мав на це 

право. Критикував дрогобицьку громаду, яка не вміє на Майдані 

зорганізуватись, на відміну від міст інших областей. Також зазначив, що коли 

на центральну сцену у Києві вийшли міські голови різних міст України, 

нашого між ними не було. Прикро. 

Починається третій тиждень протистояння владі. 

Коли я закінчувала читати «Записки», не могла повірити схожості 

подій: «…Україна скучила за собою. Майдан — це простір, де вона зустріла 

себе. Тут ніхто не боїться. Драйв екстриму, захисний інстинкт у часи 

небезпеки, коли не бояться нічого — нікого — і всі. Відчайдушна Руслана зі 

своїми «Дикими танцями». «Океан Ельзи» зі своїм космічним стогоном 

любові.   

… Сніг падав з нічного неба. Над Майданом, теж наче з неба, на 

великому екрані з’являлися священики всіх конфесій — православний, греко- 

й римо-католицький, рабин, муфтій і пастор — відбулася спільна молитва 

усіх церков. 

Усіх, крім церкви Московського патріархату, — вона проти. Сидить у 

нашій стародавній Лаврі — і проти… 

Вишукана революція, толерантна. Зазвичай революції по ніздрі у крові. 

А в нас тільки обіцяють «бандитам тюрми». Якщо, звичайно, не знайдуть з 

ними консенсусу». 

Сьогодні з’явився новий термін Грудневої революції – «Марш 

мільйонів». Третю неділю поспіль у Києві на вічі збирається понад мільйон 

українців. Ними захоплюються у цілому світі. Що тримає цих людей там? 

Нарешті сьогодні вночі повернувся мій родич, так що знаю все із перших уст. 

Повернувся втомлений, але усміхнений, бадьорий, готовий знову виїхати на 

Майдан. Він – священик і поїхав туди разом зі своїми парафіянами. Поїхав 

молитися і вести за собою у молитві людей.  
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До глибинного осмислення терпіння близько підійшов Шевченко після 

дев’яти років заслання. Він пише у листі до графині Анастасії Іванівни 

Толстої, своєї благодійниці та покровительки: «Тепер і тільки тепер я 

повністю повірив у слово «Люблячи, караю вас!», тепер тільки молюся і 

дякую Йому за безмежну любов до мене, за заслану випробу. Вона очистила, 

ізцілила моє бідне, хворе серце. Вона навчила мене, як любити ворогів і тих, 

хто нас ненавидить. А цього не навчить жодна школа, крім тяжкої школи 

випробувань і тривалої розмови із самим собою». 

Шевченко є непростий. Говоримо сьогодні про його християнський 

світогляд.  Ми вступили у період Різдвяного посту. Це час, коли людина має 

сприятливий час заглибитись у себе, ввійти у своє серце і спитати: чи 

правильно я живу? Такі питання, мабуть, ставив Шевченко перед собою і 

знаходив відповідь у Бозі. 

У молитві знаходимо відповіді на питання, які ставить нам сьогодні життя. 

Блаженнійший Любомир Гузар, моральний авторитет нації,  сьогодні сказав 

зі сцени Євромайдану: «Працюймо, так як все залежить від нас; молімось, так 

як все залежить від Господа». 

Все упованіє моє на тебе, мій пресвітлий раю… 

І знову прозорливість Ліни Костенко: «Люди стоять на Майдані. На всіх 

Майданах України.   Це вже суцільний Майдан… 

Ось вони й виросли — перше покоління нашої Незалежності. 

Ми, які вчора були молодими, ми вже забуксували. Ось молоді. Вони йдуть, 

побравшись за руки, і скандують. їх справді багато і їх не подолати. Вони 

вільні й розкуті. У них обличчя не зсудомлені болем подвижництва. Вони 

безстрашно йдуть на ту ж стіну, на яку йшли ми. Але ми об неї розбились, а 

перед ними вона розступиться. 

Я дивлюся на них очима своєї молодості і впізнаю. 

Були шістдесятники. 

Була студентська революція на граніті. 
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Були протестні акції початку століття. 

Тепер прийшло покоління Помаранчевої революції. І вже аж ці переможуть. 

Це вже не те щось середнє між бунтом і пиятикою, що прийшло у міжчассі, 

що тусувалося по кав’ярнях і застряло на пофіґізмі, коли потрібен був голос 

покоління, — це вже КЕХТ-покоління, якого ми ждали, і воно прийшло. 

Я тільки боюся, що їх теж ошукають…»   

Дорослі кажуть, що ідеали Майдану-2004 було знівельовано.  Але ж ми тут, 

недалеко від Шевченка. І знову питаємо у нього поради: чи так живемо? 

Адже він — наш Всесвіт... Явище Шевченка — виправдання України перед 

людством. Підтвердження своєї повноцінності. Шевченко — завжди 

попереду. До нього будемо доростати усім життям. 

…«Ми нікуди не підемо з Майдану. Ми будемо стояти тут до кінця». Тому і 

буде Україна, як і наш Кобзар, вічною. 

                   

 

                               

                                  Сонце надії освітлює нас усіх. 


