
Рiдна моя Україно, 
Сива голубко свята,

Свiтить червона
калина

Гроном своїм край 
вiкна.

Батькiвська земле вiд
Бога,

Символ любовi й 
тепла



















Історія промовляє до нас сивими

віками і наголошує: немає народу без 

мови, немає мови без народу. Але нас 

намагались переконати в іншому, 

видаючи ганебні укази і  циркуляри, 

в яких наголошували «…ніякого

малоросійського язика не було, немає

і бути не може».

Хотiли вирвати язик,
Хотiли ноги поламати,

Топтали пiд шалений крик,
В'язнили, кидали за грати,

Зробить калiкою з калiк
Мебе хотiли, рiдну мову.











Олена Теліга

Я, Олена Теліга, зійшла до вас попелом
із Бабиного Яру, яскравою зіркою, 

що віддана ідеям національного відродження
України.

І у важкі для України часи звертаюсь до вас,
молоді: перед вами стоїть блискуче завдання — стати 

батьками майбутнього своєї нації. 
Тепер, як ніколи, ми мусимо змагатися за спільноту в нації

і за братерство в народі.



Василь Симоненко

Вмерти за ідею у 28 років? Це патріотизм, 
подвиг чи легковажність?

Так, це патріотизм, бо я син своєï Украïни,
Василь Симоненко,

Мої вiршi майже не друкувались, 
бо твори були насиченi любов’ю до Батькiвщини
i пронизанi українським патрiотизмом. 

Ви  будете  тинятись по  чужинах,
Аж  доки  дідько всіх не  забере,
Бо знайте  - ще не  вмерла Україна
І  не  умре! 



В’ячеслав Чорновіл

Я жив і діяв заради того, 

щоб урятувати те,

що так тяжко здобувалося, —

Українську державність; 

щоб зберегти те, що є найціннішим

для кожної людини,— гідність і 

самоповагу, чесність і мужність бути 

чесним. 

Перед собою. 

Перед співвітчизниками. 

Перед Україною!”  



Сто життів – нанівець,
швидше б кату – кінець
і початок новий Україні. 
Там, де мир і тепло,
їм би краще було,

але доля героїв така є:
вмить усе – шкереберть,
перемога чи смерть.
Бо ж до раю рабів

не пускають.









Не заради обов’язку і честі
потрібно любити і шанувати

Україну,
а з власного розуміння, з 

любові, усім серцем і всією
душею. 

Так, як любить вона нас, 
віддаючи все найкоштовніше

тепло,
що випромінюється, собі не 

взявши нічого, лиш нам, дітям, 
найпрекраснішої і найсвятішої
країни, рідної Батьківщини –

України.


