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W 2014 r. przypada 200. rocznica urodzin ukraińskiego poety, pi-
sarza i malarza Tarasa Szewczenki. Taras Szewczenko jest w kul-
turze ukraińskiej twórcą określanym mianem wieszcza, jak Adam 
Mickiewicz w kulturze polskiej. Współcześnie jego znaczenie dla 
Ukraińców jest jednak znacznie większe niż Mickiewicza dla Po-
laków, dlatego, że pozostaje on wciąż żywą figurą narodowego 
samookreślenia. Wykład poświęcony próbie nowego spojrzenia 
na Tarasa Szewczenkę wygłosi jedna z najwybitniejszych obecnie 
ukraińskich pisarek, Oksana Zabużko. 

Obchody 200. rocznicy urodzin Tarasa Szewczenki przypadły dla Ukrainy w szczególnym momencie 
historycznym – po zaistnieniu obywatelskiego protestu na kijowskim Majdanie w listopadzie ubie-
głego roku oraz gdy Ukraina stanęła w obliczu aneksji Krymu przez Rosję oraz działań terrorystycz-
nych na wschodzie Ukrainy. Obecnie na Ukrainie jest tysiące ofiar i rzeczywisty stan wojny wywo-
łany działaniami Rosji. Od początku 2014 r. Ukraina przechodzi trudną drogę wprowadzania wielu 
pozytywnych zmian w zakresie wzmacniania demokracji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 
tworzenia nowej tożsamości politycznego narodu ukraińskiego. Ukraińscy pisarze, filmowcy, przed-
stawiciele środowisk akademickich, intelektualiści, liderzy sektora organizacji społecznych zaanga-
żowali się bardzo aktywnie we wsparcie zarówno ruchu protestu społecznego, jak i działań na rzecz 
obrony praw człowieka, procesu integracji Ukrainy na poziomie społecznym i kulturowym. 

Oksana Zabużko znajduje się w tej grupie. Wykład poświęcony 
postaci Tarasa Szewczenki i jego twórczości wygłosiła ona także 
na Otwartym Uniwersytecie, jaki działał od grudnia do marca na 
kijowskim Majdanie. Podczas tego wykładu wskazywała szczegól-
nie na aktualność myśli i przesłania twórczości Tarasa Szewczen-
ki w kontekście ukraińskich wydarzeń. W ubiegłym roku Oksana 
Zabużko za powieść „Muzeum porzuconych sekretów”, uznaną 
na Ukrainie za najważniejszy utwór powieściowy niepodległej 
Ukrainy, otrzymała w Polsce Literacką Nagrodę Europy Środkowej  
ANGELUS 2013. 

Gospodarzem spotkania z Oksaną Zabużko będzie prof. Andrzej 
Mencwel, profesor w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Po-
lonistyki UW. 
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