
«Що для мене книга?» 

Хотілось би почати свою розповідь із прекрасного афоризму Рене 

Декарта: «Читання книги – це ніби розмова з найкращими людьми минулих 

століть». Справді, коли читаєш різноманітні книги поринаєш у цей 

безмежний і мудрий світ геніїв минулого. Кожен із нас у книжках може 

прожити тисячі життів відразу та описана історія  повністю  поглинає тебе, 

ніби ти став безпосереднім учасником тих подій. 

 Книга для мене – це невід’ємна частина життя, адже які б пристрої не 

винаходити, я завжди повертаюся до справжніх сторінок.  Читаючи з 

Інтернету, не відчуваєш душі автора, повний спектр його почуттів, коли він 

це писав. 

Першу книгу я прочитала у 3 роки і тоді я не знала, що буду в 

майбутньому частим гостем у різних бібліотеках. Вдячна батькам, що в 

дитинстві замість гаджетів, вони дарували мені книжки із казками.  

А зараз мені 18, я читаю серйозні прозові та поетичні твори. Звісно, у 

мене багато фаворитів серед письменників та творів, але на сьогоднішній 

день – це «Щоденник» Тараса Григоровича Шевченка. По правді, я сильно 

боялась його читати, бо думала, що не зрозумію, але згодом, зрозуміла, що це 

шедевр і Кобзар відкрився для мене по-новому. 

Зацікавила мене книжка насамперед назвою. Опис справжніх буднів 

Тараса захопили мене своєю неординарністю в порівнянні із хронікою  життя 

сучасників. Вже в процесі читання були такі слова, які дають привід 

задуматись, наприклад: «Забвение прошедшему. Мир и любовь настоящему.» 

або: «Сначала уплачивается долг, потом удовлетворяется голодная нужда, а 

на остатки покупается удовольствие». 

 Лист Шевченка до Катерини Борисівни, який вона прочитала та 

зробила таке, що Тарас сказав: «Теперь я тебе не западню, а капкан 

поставлю», ця цитата «прямо в десятку». Після прочитання хочеться сказати, 

що «Все геніальне просто і все просте геніально!!!». 

Я вважаю, що цей твір має прочитати кожен, адже на деяких сторінках 

ловиш себе на думці, що щось подібне відбувається і зараз. Тарас Шевченко 

вмів пророкувати майбутнє свого рідного народу і тому «Щоденник» і на 

сьогоднішній день залишається актуальним. 
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