
                       QUO  VADIS ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВО?  

             (Ювілейна Шевченківська конференція  НТШ в Торонто) 

22 березня в Торонто відбулася ювілейна конференція, присвячена 200-річчю 

народження великого українського поета Тараса Шевченка. Конференція була 

організована Науковим Товариством ім.Т.Шевченка і проходила в приміщенні Ґалерії 

КУМФ, що на вул.Блюр. За концепцією голови організаційного комітету проф.Максима 

Тарнавського, метою конференції було ознайомити з новими осягненнями в ділянці 

шевченкознавства. 

Безперечно, найголовнішою атракцією стала доповідь гості з Києва, видатного 

українського літературознавця Тамари Гундорової. Тамара Гундорова відома своїми 

надзвичайно цікавими книгами про український модернізм і постмодернізм, що 

захоплюють свіжими і несподіваними концепціями щодо літературних постатей, 

здавалося б, добре вивчених традиційним літературознавством. Отож, і на конференції 

вона взялася представити “іншого” Шевченка, яким він постає у його російськомовних 

повістях. Відомо, що 9 повістей Шевченка, написаних на засланні, за життя поета не 

друкувалися і на думку численних, навіть близьких Шевченкові критиків, вважалися не 

вартими його поетичного генія. Однак, вважає Т.Гундорова, вони є надзвичайно 

цікавими : з одного боку, це є енциклопедія пам’яті Шевченка, з іншого – це виклад 

його глибоких просвітницько-культурологічних та національно-цивілізаційних проєктів. 

Водночас, в повістях знаходимо Шевченка  зовсім іншого, відмінного від поета-

пророка, якого знаємо з його поетичної творчості. Тут він захоплюється 

інтелектуальною грою, часто містифікує читача, приміряючи різні маски, одна з яких – 

“кобзар Дармограй”, ‘бідний протеже поета’, що виступає то як персонаж, то як автор 

повістей.  

Cеред культурницьких концепцій Шевченка, які він пропонує на сторінках своїх 

повістей, центральне місце відводиться питанню емансипації жінки. Ідеалом для 

Шевченка стає тип освіченої жінки-хуторянки, українки, землячки, яка читає книжки, 

вивчає іноземні мови, а, проте, не цурається ні рідної мови, ні народного українського 

вбрання. Такий образ землячки Шевченко підносить до рівня божественної краси. 

Спеціальним цивілізаційним проєктом Шевченка стає ідея хуторянської культури, як 

культури середнього стану, освіченого, та все ж за традиціями та побутом близького до 

селянства. Тут, вважає Гундорова, варто б дослідити та порівняти концепції хуторянства 

у Шевченка і Куліша. Окремого дослідження вимагає мова повістей. На думку 

Т.Гундорової, Шевченко пише свою прозу своєрідним російським суржиком, що 

наскрізь пронизаний українськими мовними інтонаціями. Тому, вважає д-р Гундорова, 

повісті Шевченко адресував не російським читачам, а своїм землякам, освіченим 

дрібним поміщикам, в садибах яких він гостював під час своїх приїздів в Україну.  



Друга частина конференції розпочалася стислим повідомленням д-ра Марка-Роберта 

Стеха про нову шевченківську енциклопедію. З попередніх подібних видань, зазначив 

д-р Стех, відомий двотомний шевченківський словник, виданий ще за радянських 

часів. В 2000 році виникла ідея видати академічну шевченківську енциклопедію в 4 

томах. До сьогодні вийшли 3 томи планованого видання, що за концепцією нагадує 

розширений шевченківський словник. Нова шевченківська енциклопедія, опублікована 

в Харкові цього року, яку представив д-р Стех, це абсолютно інакша енциклопедія, 

несхожа на всі попередні видання. Вона  написана відомим дослідником українського 

бароко Леонідом Ушкаловим і недаремно називається “Моя шевченківська 

енциклопедія”, бо відбиває вже самим добором статей суб’єктивні уподобання автора. 

Як приклад, д-р Стех зачитав гасла під літерою “К” – кава, капелюх, кінець, квітка, 

ковбаса, козак, і зацитував статтю “Кава”, що в дотепній формі розповідає про традиції 

кавування в Україні за шевченківських часів. Енциклопедія такого незвичайного 

формату  вносить свіжий погляд на Шевченка та його добу і, без сумніву, притягне 

увагу нового читача до особи та спадщини поета. 

Власне, проблемі “Шевченко і його читачі”, була присвячена доповідь професора 

Торонтського університету Тараса Кознарського. Почавши від з’ясування питання, що 

таке читання, проф. Кознарський зазначив, що воно (читання) може бути надзвичайно 

різним. Розрізняємо читання як задоволення культурних і духовних потреб; читання як 

втіху і приємність (подібно до ласування смачним кавуном); читання як емоційне 

співпереживання і катарсис; читання як одкровення і бунт; читання як спосіб 

самоусвідомлення; читання як культурну критику; врешті, читання як писання і писання 

як читання. Останнє було особливо характерним  для шевченківської доби: книжки тоді 

були дуже дорогі, наклади малі, і тому читачі переписували улюблені книжки і 

розповсюджували серед однодумців. Проф. Кознарський підкреслив, що для 

сучасників Шевченка читання його творів стало чимсь набагато більшим, ніж просто 

задоволенням. Воно спонукало його співвітчизників, розпорошених у неозорій 

Російській імперії, до самоусвідомлення як українців. В окремих випадках таке 

самоусвідомлення призводило до духовного катарсису і бунту. “Страх охопив мене, - 

писав М.Костомаров, - Шевченкова муза відкрила підземний склеп”. Чи залишається 

таким Шевченко для сучасного читача? Безумовно, вважає проф.Кознарський. Про це 

свідчить і документальний фільм, випущений нещодавно Сергієм Проскурнею, де 365 

осіб читають “свого” Шевченка, і постійна духовна присутність поета на Майдані 

впродовж драматичних подій минулої зими у Києві, і намагання дискредитувати 

постать поета російськими ЗМІ, що продовжують бачити в ньому серйозну загрозу як 

каталізатора спротиву. Та як би вони не старалися, завершив свою доповідь 

Т.Кознарський, Шевченко від цього аж ніяк не постраждає.  

У доповіді “150 років музичної шевченкіяни” д-р Даґмара Турчин-Дувірак простежила, 

як мінялася музична інтерпретація Шевченка-поета впродовж різних перодів 

української історії. Канон встановив Микола Лисенко у другій половині ХІХ століття: у 



його безпрецендентній “Музиці до “Кобзаря” Шевченка”, що налічує біля 90 творів, він 

представив Шевченка  як поета справді народного і національного, поета пророка і 

будівничого української нації. У 1920-х роках композитори Радянської України 

акцентували в поезії Шевченка в першу чергу соціальні та революційні мотиви. В роки 

другої світової війни, з метою повернути лояльність українців, Шевченко як 

національний поет був частково реабілітований комуністичною владою. У новаторські 

1960-ті молоді композитори Мирослав Скорик і Леся Дичко модернізують Шевченка 

гостро сучасними композиційними засобами. У рефлективних 70-80-тих Шевченко стає 

поетом інтимного “читання для себе” у творчості Валентина Сильвестрова. У 90-тих 

українські рок-гурти підіймають Шевченка як гнівного  поета молодіжного бунту. 

Нарешті, трагічні події Майдану зими 2013-14 року були знову ж таки осмислені 

Шевченковим словом у музичному прочитанні Сильвестрова – його “І вам слава” 

пам’яті Сергія Ніґояна. 

У заключній доповіді конференції проф. Максим Тарнавський зробив огляд сучасної 

англомовної шевченкіяни. На превеликий жаль, ствердив проф.Тарнавський, стан її є 

невтішним. Наукових статей, присвячених Шевченку, в останні роки з’явилось небагато. 

Курси про Шевченка на університетах поза Україною, фактично, вмирають, і головна 

причина цьому – незадовільні переклади його віршів англійською мовою. Щождо 

перекладів – то вина у цьому не лише перекладачів. Справді, поезія Шевченка є 

настільки примхливою, має стільки неповторної музичності та несподіваної зміни 

ритміки, що передати її своєрідність іншою мовою є надзвичайно важко. Як доказ, 

проф. Тарнавський порівняв кілька англійських перекладів відомого уривку з поеми 

Шевченка “Причинна” (Реве та стогне Дніпр широкий”). Кожен з наведених перекладів 

має свої достоїнства і вади, а проте жоден не здатен передати всю чарівність 

Шевченкового слова. 

Доповіді викликали безліч питань та вилилися у жваву дискусію, яка ще раз 

переконала: Шевченко і у 21-му столітті залишається надзвичайно актуальним для 

українців, а його творчість вимагає найпильнішої уваги сучасних та майбутніх 

шевченкознавців. 

Даґмара Турчин-Дувірак, 

пресовий референт НТШ.  

 


