ІДУ З ДИТИНСТВА ДО ТАРАСА
Ось уже третє століття привертає до себе людські серця один із мальовничих
куточків Канева – Тарасова гора. Адже тут знаходиться музей і могила великого сина
українського народу, велетня світової літератури і людської думки, геніального поета і
художника, безсмертного Тараса Григоровича Шевченка. Безмежна любов і повага до
пам’яті великого поета приводить сюди гірників і хліборобів, учених і дипломатів,
студентів і школярів, людей різних професій і різного віку. Тарас Шевченко став
дорогий, близький для всіх людей Землі, він – наш сучасник. Духовний дороговказ дав
великий мислитель сотням і тисячам борців за волю. Шевченкова переконаність у
святості прагнення відстояти рідну мову, культуру, свої духовні ідеали, урешті-решт,
своє ім’я українця на Землі, додає нам упевненості й сили. Бо для нас і для всього світу
Шевченко – це Україна. А Україна – це Шевченко.
Стало славною традицією щорічно вшановувати пам’ять і святкувати день
народження великого Кобзаря. У ці дні проводяться в школах лекції, бесіди, літературні
вечори, літературні вікторини, конкурси, свята рідної мові, екскурсії до пам’ятних місць,
пов’язаних із життям і літературною діяльністю поета.
Хто не знає його «Кобзаря», у якому вміщена найцінніша спадщина нашого
народу!? Хто не знає його «Катерину», «Заповіт», «Мені тринадцятий минало»!? Його
творчість цінується і буде цінуватися.
Шевченко в українській літературі небачено розвинув літературну мову свого
народу. У його творах українська мова вперше зазвучала з незвичайною силою. Наш
Кобзар своїм талантом розкрив невичерпні багатства народної мови. Він осягнув чарівну
музикальність українського слова. Велика простота його мови, точність, мужнє звучання
досі лишаються для письменників України невичерпним джерелом і зразком великої
роботи поета над словом.
Т. Шевченко розумів, що для пробудження в українському народі національної і
політичної свідомості потрібні освічені люди. Тільки їхня робота могла підняти й
згуртувати трудові маси на боротьбу проти кріпосницької системи, спрямувати їхню
громадянську енергію на відродження самостійної державності.
Постать Шевченка — це постать пророка, співця народного. Він є гнівним словом
цілого народу.
Ми вчимося у нього мудрості й любові до свого народу, рідного краю.
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