
 Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж
ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія
отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т.
Г. Шевченко – 137 кілометрів. 1384 пам’ятники
Кобзареві встановлено на території від Бразилії до
Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території
України, майже півтори сотні розмістились у 35
країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі
на честь Тараса Шевченка.
 Український майстер Микола Сядристий створив
найменшу у світі книжку "Кобзар", розміром трохи
більше половини квадратного міліметра. Це майже
у 19 разів менше від найменшої японської книги.
Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна
лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу
павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки
безсмертника.
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ 
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, графіка, етнографа та громадського діяча
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10 ФРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,
ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ

БОРОТИСЯ ЗА УКРАЇНУ

 

Боріться — поборете, Вам Бог допомагає!
За вас правда, за вас слава, І воля святая!
Вчіться, читайте, І чужому вчитеся, І
свого не цурайтеся.
Вогонь запеклих не палить.
Наша дума, наша пісня, Не помре, не
загине. Ось де, люди, наша слава, слава
України!
Дісталася Україна до самого краю. Гірше
за ляха діти її розпинають.
Поховайте і вставайте, Окови порвіть і
ворожою злою кров’ю Волю окропіть.
Любіться, чорнобриві, Але не з
москалями, Бо москалі — чужі люди,
Роблять лихо з вами.
Якби ви вчилися так, як треба, то й
мудрість була б своєю.
Засумувала Україна — така її доля!
Свою Україну любіть, любіть її… Во время
люте, в останню тяжкую минуту за неї
Господа моліть

 Слова «мир», «любов», «земля», «воля»,
«Україна» зігрівають душу кожного українця.
Сьогодні, як ніколи раніше, звучать ці слова
в серцях людей, народжених у вишиванках.
Пишаємося своєю країною й людьми, які
живуть у ній. Пишаємося тим, що українці. 
  За своє коротке життя, а прожив він
чимало, 47 років і один день, Шевченко
сповна наситився стражданнями, серед яких
були і результати власних помилок, але він
не міг не жадати того, до чого прагнемо всі
ми - життя і свобода, самореалізація і
благополуччя, мир і повага, прості людські
цінності. Його творчість це його душа, в
ньому він був чесний і добрий, ярий і
нескінченно багатий. З Днем народження
Тараса Григоровича Шевченка!


