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XXXVIII НАУКОВА ШЕВЧЕНКІВСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ У НЬЮ-ЙОРКУ

Наукове товариство ім. Шевченка в Америці, Українська вільна академія наук, Український науковий інститут 
Гарвардського університету 3 березня 2018 р. спільно провели 38-му наукову шевченківську конференцію у 
Нью-Йорку. Вступним словом її відкрила науковий секретар УВАН Анна Процик. Олександр Боронь (Інститут 
літератури ім. Т. Г. Шевченка) у доповіді “Шевченкове перебування на Пріорці у Києві 1859 року: факт наукової 
біографії чи легенда?” аргументовано заперечив достовірність спогадів С. Крапивіної, на яких тільки й ґрунтується 
версія про те, що поет нібито мешкав у В. Пашковської. Ольга Полюхович (Національний університет “Києво-
Могилянська академія”) виступ “Образ Петербурга у творах Юрія Косача і Тараса Шевченка: спільні та відмінні 
риси” присвятила порівняльному аналізу “петербурзького тексту” в доробку письменників, зазначивши окремі 
перегуки й розбіжності між ними. Валентина Хархун (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя) 
у доповіді “Сто років із Шевченком: радянська, пострадянська та майданна шевченкіани” розглянула сто років 
рецепції постаті Шевченка між двома ювілеями: століття від дня його народження 1914-го, яке царат заборонив 
святкувати, і двохсотріччя 2014-го, позначене революційними подіями. У межах цього періоду дослідниця 
вирізнила чотири рецептивні моделі: народницьку, радянську, пострадянську та майданну, з’ясувавши, як образ 
Шевченка – “батька”, центральної постаті українського національного канону – створювався, інтерпретувався 
і трансформувався. У завершальному слові президент НТШ в Америці Григорій Грабович підсумував роботу 
конференції, наголосивши на тяглості традиції шевченківських заходів у НТШ-А.

Виступи можна переглянути на youtube-каналі Товариства: shevchenko.org/news-events/youtube-channel.
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