Волю окропите!
Шевченко мечтал о том, чтобы все славяне стали добрыми братьями и чтобы единой – от моря до моря – была славянская земля. Трудно не
заметить, как актуальны сегодня слова великого Кобзаря, 200-летие которого отметил весь мир.
Махтумкули Фраги и Т.Г. Шевченко жили и творили в разных столетиях и в разных странах, но их объединяет патриотизм – искренняя
любовь к своему народу, надежда на светлое будущее. Живая связь с
народом, с его думами и стремлениями были основой поэзии двух великих поэтов.
Штанько Н.В.
НТУ «ХПІ»
ДУХОВНА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Світ, у якому ми перебуваємо, складний та багатоманітний у культурному відношенні. Найважливішим завданням України як частини
глобалізованого світу на нинішньому етапі, полягає у визначенні права
для своєї культури на самостійне існування та розвиток.
Традиції, обряди, звичаї українців пов’язані зі світоглядом, який
складався протягом всього історичного розвитку країни і увібрав в себе
духовні та релігійні цінності. Це сукупність звичаїв кожної сім’ї, календарних свят та подій в житті народу. Україна має одну із найбагатших
культурних спадщин європейських націй. Праці наших творців характеризуються багатогранністю жанрів і досконалістю форм, поетичністю і
вишуканим ліризмом, глибокою філософічністю і невтримним запалом.
Обличчям української культури є відомі особистості, витвори яких завжди будуть відомими та улюбленими не тільки в Україні, а й у всьому
світі: Т. Шевченко, Л. Українка, Л. Курбас, П. Тичина, В. Сосюра та багато інших. Кількість їх, мабуть, незчисленна, адже вони представники
найбагатшої нації.
Нині багато традиційних звичаїв поступово відходять у минуле,
проте зберігаються лише окремі їх елементи, які використовуються при
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святкуванні найпопулярніших свят не тільки в Україні, але й у світі. Так
ми втрачаємо свою самобутність, своє обличчя, набуваємо так званий
«західний спосіб життя».
Сьогодні Україна обрала напрям євроінтеграції та планує пов’язати
своє майбутнє з європейською культурою. Та яким би не було майбутнє
нашої держави, вона має повернутися передусім сама до себе та задіяти
величезний потенціал духовної сили української нації, без активізації
яких вихід на міжнародну арену неможливий.
Вирішити даний процес досить просто – «нове переймаймо, але й
про старе не забуваємо», адже можна йти за обраним напрямом, підтримуючи власну культуру, науку, мистецтво, історію, а головне – не цуратися власних пам’яток національної величі й передавати їх наступним
поколінням. При цьому розуміти, що наука потребує розвитку, що саме
сучасність стане колись історією, що необхідно не зупинятися, а розвивати власну культуру та переймати досвід інших, адже краще навчатися
на помилках інших, ніж на власних.
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