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ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (ШЕ)
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АВТОРИ ШЕ, ВИСУНУТІ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2017 р.:

1. БАРАБАШ ЮРІЙ ЯКОВИЧ – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту
світової літератури ім. О. М. Горького РАН
2. БОРОДІН ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник (посмертно)
3. БОРОНЬ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач
відділу Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
4. ДЗЮБА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ – академік НАН України, радник Президії НАН України
5. СМІЛЯНСЬКА ВАЛЕРІЯ ЛЕОНІДІВНА – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, пенсіонер
6. ХАРЧУК РОКСАНА БОРИСІВНА – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий
співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
7. ЧАМАТА НІНА ПАВЛІВНА – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, пенсіонер
8. ЮР МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, старший
науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Шевченківська енциклопедія: В 6 т. / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка;
редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, O. В. Боронь (відповідальний секретар),
С. А. Гальченко, П. Ю. Гриценко, І. М. Дзюба, Р. Я. Пилипчук, Г. А. Скрипник,
В. Л. Смілянська (заступник голови), Д. В. Стус, Н. П. Чамата.
 Т. 1: А–В. – К., 2012. – 744 с.: [693] іл.
 Т. 2: Г–З. – К., 2012. – 760 с.: [819] іл.
 Т. 3: I–Л. – К., 2013. – 888 с.: [1176] іл.
 Т. 4: M–Па. – К., 2013. – 808 с.: [953] іл.
 Т. 5: Пе–С. – К., 2015. – 1040 с.: [904] іл.
 Т. 6: Т–Я. – К., 2015. – 1120 с. : [802] іл.
В кожному томі – кольорова вклейка на 16 сторінок.
Енциклопедія доступна в Інтернеті на сайті Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України:
http://www.ilnan.gov.ua/index.php/shevchenkivska-entsiklopediya/category/2-shevchenkivska-entsiklopediya
а також на Порталі Шевченка: http://kobzar.ua/page/90

І. Історія видання «Шевченківської енциклопедії»
Поява «Шевченківської енциклопедії» стала наслідком дії кількох факторів, зокрема:
 загальної традиції європейського енциклопедизму, котрий в останній третині ХХ ст. мав такі
значні здобутки, як однотомні персональні довідники одного-двох авторів, а також кількатомні
ґрунтовні видання колективного авторства на зразок відомої шеститомної «Дантівської
енциклопедії» («Enciclopedia dantesca», 1970–1978; наступні вид. – 1984; 2005–2006), на яку і
взорувалася «Шевченківська енциклопедія»
 визволенням України з-під ідеологічного диктату «старшого брата». Загальновідомо, що стан
шевченкознавчої науки завжди був індикатором наукового рівня українського літературознавства,
і сучасне пожвавлення шевченкознавчих студій є безперечним фактом. Це благотворний наслідок
того, що наша наука одержала можливість вільного знайомства зі світовими літературознавчим та
культурологічним дискурсами і певною мірою – входження в них.
Кожна наука, аби визначити напрям свого розвитку, має періодично підбивати підсумки, оглядати
напрацьоване й об’єктивно оцінювати власні здобутки й вади, наявність лакун, перекручень і помилок.
Таку необхідність у середині 1960-х рр. відчув і відділ шевченкознавства Інституту літератури, обнадієний
тимчасовою ідеологічною відлигою, яка дещо полегшила об’єктивну оцінку шевченкознавчих праць, що
виходили за рамки тогочасного ідеологічного канону. У цьому керунку відділ шевченкознавства Інституту
літератури здійснив три паралельні проекти:
 колективні монографії «Шевченкознавство: підсумки й проблеми» (1975) та «Творчий метод і
поетика Шевченка» (1980), де зроблено докладний аналіз історії шевченкознавства від його
початків до кінця 1960-х рр., а також окремих аспектів цієї найбільш розвиненої галузі українського
літературознавства
 «Повне зібрання творів Тараса Шевченка» у шести томах (1963–1964), яке постало у результаті
значної текстологічної роботи

 «Шевченківський словник» – перша персональна енциклопедія в Україні та й загалом у
тодішньому СРСР (К., 1976–1977. Т. 1–2, 2-ге вид. – 1978).

Московська «Литературная газета» від
26 квітня 1967 р.

Це видання ініціювали шевченкознавці Ленінграда Петро Жур, Ієремія Айзеншток та інші, їхній
задум активно підтримали науковці в Україні. Однак з’ясувалося, що в СРСР ще не існує жодної
персональної енциклопедії. Шевченківська мала бути першою, тому за прямою вказівкою ЦК КПРС її
випустили під назвою словника. «Шевченківський словник» став сенсацією – настільки багатогранно було
висвітлено в ньому постать Шевченка. Видання репрезентувало найповніше на той час зведення
відомостей з усіх галузей шевченкознавства. Утім, на його змісті й доборі персоналій не міг не позначитися
тогочасний ідеологічний тиск.

За сприятливіших умов ідеологічної й
фактографічної розблокованості настало
усвідомлення необхідності по-новому
інтерпретувати погляди і твори Шевченка,
повернути у науковий обіг заборонені
протягом
тривалого
часу
імена
шевченкознавців.
Це
усвідомлення
сприяло рішенню підготувати нову
чотиритомну енциклопедію (яка в процесі
підготовки виросла до шести томів).

Редакційну підготовку і
виготовлення оригіналмакета усіх томів ШЕ
здійснили працівники
відділу
шевченкознавства
Інституту літератури.
Вони провадили не
тільки науково-дослідну
діяльність, пишучи
тексти й забезпечуючи
відповідний рівень
статей як наукові
редактори, а й
здійснювали всю
видавничу,
дополіграфічну
підготовку

Унаслідок понад двадцятирічної
праці
фактично
кількох
поколінь
шевченкознавців постав наймасштабніший
проект, здійснений за 90 років існування
Інституту літератури – «Шевченківська
енциклопедія» у 6 томах. Видання
з’явилося у 2012–2015 рр. (1 і 2-й томи –
2012 р., 3 і 4-й – 2013 р., 5 і 6-й – 2015 р.),
містить 6307 статей, 5800 ілюстрацій, його обсяг – 5360 сторінок або
646 обліково-видавничих аркушів.

ІІ. Зміст і унікальність «Шевченківської енциклопедії»
Видання є безпрецендентним дослідницьким і довідковим проектом, завдання якого – репрезентувати
світові постать творця нації, геніального українського поета й талановитого художника як неповторний
культурний феномен, показати його роль у становленні національної ментальності й культури.
Концепцію видання створено колективом науковців відділу шевченкознавства. Енциклопедія подає
системний огляд здобутків шевченкознавства в усьому світі за понад столітню його історію, висвітлює
зв’язки творчості Шевченка зі світовою культурою, дає українській інтелігенції надійну фактографічну й
інтерпретаційну основу для вивчення й популяризації спадщини Шевченка та утвердження української
національної ментальності.
У світі немає жодного видання, концептуально подібного до ШЕ. За форматом, новизною, кількістю
охопленого матеріалу з різних гуманітарних сфер ШЕ не поступається найкращій на сьогодні персональній
енциклопедії – «Дантівській».
Представлення у виданні біографії Шевченка
складається з розділів:
 Історія дослідження
 Загальні тематичні статті (не лише
життєпис, події життя, але й психологічні
аспекти особистості, світосприймання)
 Оточення
 Місця перебування.
Фрагмент статті про Петербург

Зовнішню біографію поета
репрезентують статті, що
розкривають окремі
періоди його життя, а також
ті, котрі характеризують
роль відповідних офіційних
установ і нелегальних та
напівлегальних
громадських організацій у
його житті.
Біографічно-психологічний
аспект постаті Шевченка
схарактеризовано у
статтях про його
зовнішність, антропологічні
риси і психотип, у
тематичному блоці «Побут
Шевченка», а також у
статтях про його ставлення
до дітей і жінок.
Тематичний розділ
«Оточення Шевченка»
містить документальну
інформацію про його
сучасників, з якими він
спілкувався впродовж
життя, зустрічався за тих
чи тих обставин.
У проекті ШЕ вміщено
статті про всі без винятку
населені пункти, в яких жив
чи перебував Шевченко.

Світогляд Шевченка, його релігійні погляди розкриваються у низці
ключових статей енциклопедії:




про національні типи в його літературній творчості
про проблеми естетики Шевченка-поета й Шевченка-митця
про його релігійну свідомість

Тематичне поле «Історія і Шевченко» обіймає статті про історичні події та
портрети історичних осіб різних періодів історії України, Росії та Європи загалом,
а також про суспільні інституції та організації різного типу, до яких був дотичний
поет.
Проблематика розділу розкривається в двох аспектах:

стан України за Шевченка (статті «Україна в середині 19 ст.», «Суспільні
стани», «Кріпацтво, кріпосне право», «Освіта», «Культура», «Історія формування
національної ідентичності»)

ставлення Шевченка до історичного знання, виявлене в його творчості
(«Барська конфедерація», «Берестейська церковна унія», «Варфоломієвська ніч»,
«Гайдамацький рух», «Гетьманщина» тощо, узагальнення у статті «Історизм
творчості Шевченка»).
Новаторським і ґрунтовним є вирішення в ШЕ проблеми взаємовідносин
фольклору і творчості Шевченка у таких аспектах:

Шевченко як фольклорист

фольклор в Шевченкових текстах на рівні структури, поетики і жанру
феномен Шевченка в українському фольклорі.

Осердя енциклопедії становлять статті про творчість Шевченка. Відповідно до корпусу літературної
частини «Повного зібрання творів Т. Шевченка» у 12 томах (К., 2001–2003), в енциклопедії в окремих
статтях розглядаються усі літературні твори Шевченка:

235 поетичних творів

9 відомих на сьогодні повістей, а також відому із
плану повість «Из ничего почти барин»

драми «Назар Стодоля», «Невеста», трагедію
«Никита Гайдай», згадані у листах Шевченка драми
«Данило Рева» та «Слепая красавица», тексти яких
нині не відомі

Щоденник

Автобіографія

листи

археологічні нотатки

«Букварь южнорусский»

записи народної творчості

незнайдені твори Шевченка

твори літературні і фольклорні, приписувані
Шевченку
Змістове наповнення розділу «Теорія літератури.
Поетика. Мова» ідентифікує та виявляє сутнісні ознаки
художньої манери Шевченка-письменника як у проблемнотематичній сфері його творчості, так і у сфері побудови
Сторінка ШЕ з фрагментом статті про Щоденник

творів. Цей розділ ШЕ переконливо засвідчує високий науковий рівень української філології. Серед інших
можна назвати такі вагомі тематичні блоки:
 Теми і мотиви поезії Шевченка (17 статей, 25 друк. арк.): «Смерть», «Час», «Родина»,
«Самотність», «Добро і зло», «Шлях» та ін.
 Образи-концепти поетичної творчості Шевченка (9 статей, 10 друк. арк.): «Сад», «Кобзар»,
«Покритка», «Сльози», «Хата», «Чужі люди» та ін.
Тематичний розділ ШЕ «Малярські твори Шевченка» містить
статті про близько 850 творів: оригінали, частково гравюри на металі
й дереві, копії, виконані художниками за життя митця. Доповнюють
мистецьку спадщину відомості про не знайдені графічні, живописні
роботи, скульптуру (близько 300).
Розділ «Теорія образотворчого мистецтва» представлено
статтями, в яких розкрито особливості художньої творчості Шевченка
у різних жанрах і видах мистецтва, наприклад:







«Автопортрети Шевченка»

«Акварелі Шевченка»,
«Альбоми Шевченка»,
«Офорт у творчості Шевченка»
«Іконографія Шевченка»
«Історичний жанр у мистецькій творчості Шевченка»

Насиченість поетичних та прозових творів Шевченка
міфологічними персонажами виявляє низка статей ШЕ, зокрема
«Античність у творчості Шевченка».

Графічні та живописні роботи
Шевченка зберігаються у
Національному музеї Тараса
Шевченка, Будинку-музеї
Т. Г. Шевченка у Києві,
Шевченківському національному
заповіднику, Національному
художньому музеї України,
Національному музеї у Львові
ім. Андрея Шептицького,
Харківському художньому музеї,
Державній Третьяковській галереї,
Державному музеї образотворчих
мистецтв ім. О. С. Пушкіна,
Державному літературному музеї
(усі три – Москва), Російському музеї
(Санкт-Петербург), Казахській
державній художній галереї
ім. Т. Г. Шевченка (Алмати), відділі
рукописних фондів і текстології
Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Особливо прикметним з огляду на вагу досліджуваного явища в творчості поета є блок розвідок,
присвячених біблійній та агіологічній тематиці (близько 90 статей), зокрема три загальні статті:




«Біблія і Шевченко»
«Біблійні теми і мотиви у літературній творчості Шевченка»
«Агіографія християнська у літературній творчості Шевченка».

У проекті ШЕ вперше з такою повною і всебічністю проаналізовано зв’язки Шевченкової творчості з
давньою і новою українською літературою. Досліджено, зокрема, вплив традицій давньоукраїнського
літописання на художню концепцію окремих історичних поем Шевченка, його обізнаність із творами
давньоукраїнського письменства тощо. Кількість гасел про постаті давнього і нового українського
письменства сягає понад двохсот. Учасники проекту ШЕ по-новому представили читачеві діячів
української літератури, залучаючи маловідомі матеріали та документи.
Низку гасел ШЕ відведено персоналіям, у яких досліджено проблеми літературних традицій
Шевченка в письменстві новітньої доби – від радянського періоду і до сучасності. Вміщені у ШЕ студії
над малознаною шевченкіаною – прозовою, драматургічною та ліро-епічною – з’ясовують шерег спірних
питань функціонування та особливостей творення української історично-документальної літератури ХХ–
ХХІ ст.
Блок статей «Російська література і Шевченко» містить:
 понад 400 персоналій російських письменників та перекладачів (найґрунтовніші присвячено
М. Гоголю, М. Лермонтову, О. Пушкіну, О. Герцену, В. Жуковському, М. Некрасову, І. Тургенєву,
В. Бєлінському)
 понад 30 окремих статей про російські періодичні видання
 велику загальну статтю цієї ж назви, у якій проблему розглянуто у площинах контактногенетичних впливів і типологічних збігів, а також рецепції творчості й постаті Шевченка в Росії у
різні історичні періоди.

Усі статті, присвячені функціонуванню творчості
Шевченка в інших літературах світу, зокрема і
слов’янських, мають таку саму схему, як і для російської
літератури. Це зокрема матеріали про зв’язки з
білоруським, французьким, англійським, німецьким,
польським, чеським, болгарським, грузинським,
вірменським, казахським письменством. Конкретні
підсумки аналізу фактографії стосовно окремих
літератур знайшли узагальнення у статті «Світова
література і Шевченко». Усього у ШЕ репрезентовано
понад дві тисячі персоналій літераторів різних країн.
Постать Шевченка, його творчість була орієнтиром
для творчості художників різних галузей мистецтва.
Образотворчу шевченкіану представлено у статтях ШЕ:
 «Шевченко в образотворчому мистецтві»
 «Гончарство і Шевченко»
 «Народна декоративна творчість і Шевченко».
Цей тематичний напрямок видання доповнюють
персоналії про 548 художників, які засобами живопису,
графіки,
скульптури,
декоративно-прикладного
мистецтва розкривали біографічні сторінки Шевченка у
портретах і тематичних композиціях.
Сторінка ШЕ з фрагментом статті «Французька
література і Шевченко»

Уперше так
масштабно в одному
виданні осмислено
театральну шевченкіану
від зародження до
сучасності. Шевченківську
тематику в репертуарі всіх
обласних драматичних
театрів розглянуто у
відповідних статтях про
кожен із театрів. Так само
окремі гасла присвячено
авторам, режисерам,
головним акторам
шевченківських вистав.
Сторінка ШЕ з фрагментом статті «Шевченко у театральному мистецтві»

В окремих статтях ШЕ висвітлено шевченківський доробок усіх українських кінорежисерів та
провідних акторів. Узагальнювальною щодо цих статей є новаторська розвідка «Кіно і Шевченко», в якій
підбито підсумки дослідження образу Шевченка в кіно та особливостей екранізації його творів.
У висвітленні теми «Шевченко в музичному мистецтві» в ШЕ запропоновано не лише акцентування
на фольклоризмі Шевченка, але також інтерпретацію професійними композиторами його доробку.
Шевченко тут представлено як глибокого знавця класичної світової музичної спадщини.

Сторінки ШЕ з
фрагментом
статті
«Філокартія
Шевченківська»

У статтях тематичної рубрики «Вшанування пам’яті Шевченка, музеї, колекціонування»
узагальнено відомості про різноманітні форми вшанування пам’яті поета, вміщено статті про всі музеї
Шевченка, дано характеристику експозиції кожного з них. Також описано колекціонування шевченкіани –
систематизоване збирання літературно-мистецької спадщини Шевченка, особистих речей митця,
матеріалів, документів і літератури про нього.
Завданням масштабної статті «Шевченкознавство» є аналіз історії українського й еміграційного
шевченкознавства в плині дослідження певної проблематики, відстеження еволюції бачення постаті
Шевченка, появи різних концепцій внутрішнього становлення й розвитку письменника. Текст поділено на
13 підрозділів за хронологічним принципом: прижиттєва критика; 1860-ті рр., 1870-ті рр. і т. д. – відповідно
до внутрішньої історії розвитку науки у контексті історії країни.
Як показує історія шевченкознавчих публікацій, що починалася з прижиттєвих критичних відгуків на Шевченкові поетичні й
мистецькі твори, саме в них випрацьовувалися різні оцінні підходи, завдяки яким відбувалася легалізація української мови й
літератури, а Шевченкова творчість вписувалася у літературний контекст – український та світовий.
У такий спосіб вироблявся канон української літератури з визначенням місця в ньому Шевченка-поета.

У ШЕ представлено сукупність періодичних видань (журналів, газет, часописів, річників, альманахів
тощо), у яких з’являлися публікації, присвячені Шевченкові. У відповідних статтях ШЕ ці матеріали
структуровано (залежно від головних принципів їх прочитання та викладу) за такими напрямами:
 аналітичний (що включає літературознавчо-біографічний, мистецтвознавчий та художній
дискурси)
 метаінтерпретаційний
 інформативно-оглядовий.
Велику увагу в ШЕ приділено
візуально-ілюстративному
супроводу статей. Загалом до
енциклопедії увійшло 5800
ілюстрацій, 453 – на кольоровий
вклейках. На підготовчій стадії
проекту була розроблена концепція
ілюстрування, на основі якої
необхідним виявилося залучення
різноманітних візуальних матеріалів
задля підвищення інформативності
та унаочнення текстів. Ілюстровано
більшість статей ШЕ, обов’язково
уміщені репродукції живописних та
графічних творів Шевченка – як
Фрагмент кольорової вклейки у 4 томі ШЕ
завершених композицій, так і ескізів, етюдів, начерків. Поетичні твори Шевченка супроводжуються
репродукціями образотворчої шевченкіани, а персоналії передбачають портрет автора та зображення його
творів на шевченківську тему.

ІІІ. Нові дослідження, інспіровані «Шевченківською енциклопедією», перспективи проекту
Проект ШЕ стимулював низку нових досліджень, авторами яких виступили як україністи країни, так
і вчені академій колишніх союзних республік, науковці із США, Канади, Польщі, Румунії, Чехії,
Словаччини, Словенії тощо. Слід назвати видання, що вийшли друком уже в цьому столітті, зокрема такі
праці:
 Ю. Барабаша «“Коли забуду тебе, Єрусалиме...”. Гоголь і Шевченко.
Порівняльно-типологічні студії» (2001), «Тарас Шевченко: імператив
України. Історіо- й націософська парадигма» (2004) та «Просторінь
Шевченкового слова: текст – контекст, семантика – структура» (2011)
 В. Смілянської та Н. Чамати «Структура і смисл:
Спроба наукової інтерпретації поетичних текстів
Тараса Шевченка» (2000), а також збірник
наукових праць В. Смілянської «Шевченкознавчі
розмисли» (2005)
 С. Росовецького
«Фольклорно-літературні
зв’язки: компаративний аспект» (2001) і «Тарас
Шевченко і фольклор» (2011)
 В. Русанівського «У слові – вічність (Мова
творів Т. Г. Шевченка)» (2002)
 В. Яцюка «Малярство і графіка Т. Шевченка»
(2003)
 В. Пахаренка «Незбагнений апостол» (1994, 1999) та «Шевченко як геній:
Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніальности поета»» (2013)
 Вал. Шевчука «Personae verbum (Слово іпостасне)» (2001)

 серія монографій В. Мельниченка про перебування Шевченка в Москві,
підсумовані «авторською енциклопедією-хроноскопом» «Шевченківська
Москва» (2009)
 Є. Лебідь «Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література:
давня і нова доба» (К., 2012)
 багато ілюстрований збірник статей «Тарас Шевченко в приватному житті»
(К., 2014), упорядкований Н. Чаматою за участю авторів статей – М. Моклиці,
С. Сегеди, І. Марцінковського, Н. Наумової, Н. Орлової, Н. Оробченко,
Н. Єрмоленко
 Є. Нахліка «Доля – Los – Судьба: Шевченко і польські та російські
романтики» (2003) і «“І мертвим, і живим, і ненарожденним“, і самому собі:
Шевченкове ословлення минулого, сучасного
й майбутнього та власної екзистенції» (2014)
 Н. Чамати «Лiрика Тараса Шевченка.
Аналiзи й iнтерпретацiї» (2014).
Шеститомна «Шевченківська енциклопедія» вже набула широкого
розголосу завдяки приступності її текстів у Інтернеті, презентаціям,
великій спільноті її авторів. Безумовно, дальший розвиток українського
літературознавства стає у пряму залежність від постійного спілкування з
нею професіоналів – науковців, викладачів, студентів.
Задля ширшого представлення здобутків ШЕ, на базі її тексту видано
том «Шевченківська енциклопедія. Літературні твори» (2016). Також
підготовлено до друку том «Тарас Шевченко і його сучасники», в роботі
ще два томи – «Шевченківська енциклопедія. Місця перебування» та
«Шевченківська енциклопедія. Теорія літератури, поетика і мова».

