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Мета презентації: 
  

•Продемонструвати багатогранність творчої 

особистості Юрія Шевельова.  

•Проаналізувати його здобутки у суспільно-

політичній сфері. 

•Дійти висновків щодо думки Юрія Шевельова про 

ситуацію в Україні ХVI-XX ст. на прикладі його 

праць. 

•Сформулювати позицію митця щодо виходу з 

ситуації, яка склалася в ті часи радянського 

лихоліття та продовжується сьогодні. 



Юрій Шевельов – один з найвищих 

авторитетів української гуманітарної науки, 

український лінгвіст і літературознавець із 

США. 

Крім усього вищезгаданого, 

Шевельов був талановитим 

аналітиком своєї доби, 

політичним мислителем. 



Володіючи основними західноєвропейськими і майже всіма 

слов’янськими мовами, Шевельов мав ґрунтовні знання з різних 

галузей світової культури, що давало йому змогу застосовувати 

до інтерпретації літературних і, ширше, культурних явищ 

універсальний підхід, аналізувати їх у комплексі, вводити в 

контекст позалітературної діяльності – історичної і сучасної.  

Як зазначав сам Юрій Володимирович, 

він завжди намагався «знаходити поза 

поверхнею безлічі подій і замірів 

спільний знаменник, узагальнення, 

історичні пов’язання та історичний сенс». 



Шевельов вважав важливим завдання 

вестернізації української культури, повернення 

України до європейського цивілізаційного простору, 

частиною якого вона колись була. Це мало здолати 

провінційний стан українства, на який його звели 

століття московського панування. Відомим гаслом 

Юрія Володимировича, до якого він неодноразово 

повертався, було «Картагена нашої провінційності 

мусить бути зруйнована!». 



У поняття провінційності учений вкладав багато 

факторів, котрі вразили українську спільноту після 

провалу амбітних планів її інтелігенції, спрямованих 

на культурне завоювання Москви. 
Аналізові української інтелектуальної експансії в 

Московську державу в XVI – XVII ст., що зазнала 

поразки через комплекс зрадництва – кочубеївщину, 

присвячено розвідку Шевельова «Москва, 

Маросєйка», написану в 1954 році. 



«Три страшні вороги 

українського відродження – Москва, 

український провінціалізм і 

комплекс Кочубеївщини – живуть і 

сьогодні. – писав Шевельов у той 

час, коли в СССР помпезно 

святкували 300-річчя 

Переяславської ради. – Запекла 

ненависть Михайла Драгоманова не 

знищила українського 

провінціалізму. Запекла ненависть 

Дмитра Донцова не знищила 

Москви. Запекла ненависть 

В’ячеслава Липинського не знищила 

комплексу Кочубеївщини. Сьогодні 

вони панують, і вони урочисто 

справляють ювілей Переяслава». 



У відсутності в інтелектуальній традиції українців 

державницької програми вчений вбачав одну з 

головних причин поразки у визвольних змаганнях. Не 

вдалося, на його думку, модернізувати літературно-

словесний образ України й Донцову, програма якого 

була «тільки іншим убранням все тієї самої мовно-

літературної України». 



«Не мистецтво і наука побудують Україну – а 

зброя і труд, політика і зброя, – наголошував він. – 

Але поки політика і зброя спрямовані на ідеали 

провінційності, вони означають тільки марні загибелі 

кращих людей. І тому слово сьогодні належить 

мистецтву і науці». 



ВИСНОВКИ 

Отже, здійснення великої культурницької праці з 

метою подолання колективного комплексу 

провінційності Шевельов вважав необхідною 

передумовою реалізації наступної державницької 

політичної програми. І зараз, як ніколи, почувається 

актуальність міркувань Юрія Шевельова. Треба нам 

усім прислухатися до його поглядів, ідей. І тоді, 

можливо, з плином часу, як його бачив творець, 

з’явиться світле майбутнє. 
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