Я написала на двух языках( на русском и на украинском) выбери какой нужен.
1.УКРАИНСКИЙ.Український і російський поет, прозаїк, художник, етнограф. Академік російської Імператорської Академії мистецтв (1860).
Поезія Шевченка багата релігійно-моральними мотівамі.Он писав прози такі як: (повісті, щоденник, багато листи), а також деякі вірші написані російською язике.Творчество Тараса Григоровича Оносов до української, також і до російської літератури.
Шевченко має двояке значення: як письменник і як художник. Його вірші, повісті та оповідання російською мовою унікально сильні в художньому відношенні.
Народність Шевченка, як і інших видатних поетів, складається з двох споріднених елементів - народності зовнішньої, запозичень, наслідувань, і народності внутрішньої, психічно спадковою. Визначення зовнішніх, запозичених елементів неважко; для цього достатньо ознайомитися з етнографією і підшукати прямі джерела в народних казках, повір'ях, піснях, обрядах.
Шевченко ненавидів самодержавний устрій Російської імперії, кріпак лад, зжив себе, але з великою симпатією ставився до простого російського народу, був другом російських революційних демократів, палко любив Україну і закликав українців усіх станів до об'єднання і до боротьби за визволення України, за звільнення від кріпацтва і процвітання українського народу.
Вивчення Шевченка як живописця представляється важкою справою, по розкиданості і малої доступності його творів, лише випадково і в дуже малому числі потрапляли на виставки. Велика частина малюнків Шевченка зберігається в Чернігові в музеї Тарновського. Видано дуже небагато і в уривчастої формі
2. РУССКИЙ.   Украинский и русский поэт, прозаик, художник, этнограф. Академик российской Императорской Академии художеств (1860).
Поэзия Шевченко богата религиозно-нравственными мотивами.Он писал прозы такие как : (повести, дневник, многие письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.Творчество Тараса Григорьевича оносят к украинской, также и к русской литературе.
Шевченко имеет двоякое значение: как писатель и как художник. Его стихи, повести и рассказы на русском языке уникально сильны в художественном отношении.
Народность Шевченко, как и других выдающихся поэтов, слагается из двух родственных элементов — народности внешней, заимствований, подражаний, и народности внутренней, психически наследственной. Определение внешних, заимствованных элементов нетрудно; для этого достаточно ознакомиться с этнографией и подыскать прямые источники в народных сказках, поверьях, песнях, обрядах.
Шевченко ненавидел самодержавное устройство Российской империи, крепостной строй, изживший себя, но с большой симпатией относился к простому русскому народу, был другом русских революционных демократов, горячо любил Украину и призывал украинцев всех сословий к объединению и к борьбе за освобождение Украины, за освобождение от крепостничества и процветание украинского народа.
Изучение Шевченко как живописца представляется трудным делом, по разбросанности и малой доступности его произведений, лишь случайно и в очень малом числе попадавших на выставки. Большая часть рисунков Шевченко хранится в Чернигове в музее Тарновского. Издано очень немногое и в отрывочной форме


