
У шевченківській дослідницькій бібліотеці музею зібрано велику кількість книжок 
поезії і прози, понад 120 видань безсмертного “Заповіту”, а також численних ака-
демічних нарисів, коментарів, статей та рецензій. Бібліотека має відділ старовинної 
шевченкіани, де є прижиттєві видання поезій Шевченка, а також перший нецензу-
рований «Кобзар», що вийшов у Празі 1876 року, і розкішне видання «Гайдамаків» 
з ілюстраціями Опанаса Сластьона, надруковане накладом української книгарні у 
Вінніпезі на початку минулого сторіччя.

Серед унікальних експонатів музею, за кожним з яких - історія, є посмертна маска 
Шевченка, бронзова скульптура поета роботи славетного Івана Гончара, фунда-
ментальна колекція “Шевченко у філателії”, рекламна афіша святкування дня на-
родження поета у Київському драматичному театрі ім. І.Франка 1937 року, програ-
ма концерту, присвяченого Шевченку в Великому залі Московської консерваторії у 
1909 році, портрет Шевченка, вигравіюваний на граніті, і багато іншого. Особливе 
місце в музейних колекціях займає голова найпершого в західному світі пам’ятника 
Тарасу Шевченку (скульптори Макар Вронський та Олекса Олійник), що був 1951 
року встановлений у північному Оквіллі та який зруйнували вандали 2006 року. 

В експозиції «Шевченко-художник» представлені численні акварелі, гравюри і 
олійні роботи Тараса Шевченка - це високохудожні копії з оригіналів, зроблені ви-
датними українськими мистцями. Спеціальна виставка присвячена десятирічному 
засланню Тараса Шевченка рядовим солдатом у далеку околицю царської Росій-
ської імперії як покарання за антимонархічну поезію. 

Також у музеї відображено історію першої української імміграції до Канади (1891-
1914): демонструються ручний сільськогосподарський та побутовий інвентар, 
зроблений першими іммігрантами, інструменти шахтарів, документи та світлини 
перших переселенців, вишивки, декоративні вироби ручної роботи, виготовлений 
у Манітобі традиційний український бамбетель (софа-ліжко). Одна з експозицій 
знайомить відвідувачів з традиційним українським декоративним мистецтвом. У 
музеї розміщена поважна колекція картин українських і канадських мистців.

Єдиний на американській землі 
українсько-канадський музей Тара-
са Шевченка в Торонто шанобливо 
зберігає, вивчає та популяризує як 
літературно-мистецьку спадщину, 
так і незламну постать, надихаюче 
життя великого сина України Тараса 
Шевченка - генія, поета, художни-
ка, гуманіста, засновника сучасної 
української мови і літератури, бор-
ця за права та національну гідність 
свого народу. Він, що народився 
кріпаком і рано осиротів, який за 47 
років свого життя зазнав принижен-
ня і переслідування, пройшов че-
рез рекрутчину і заслання, став по-
етом-пророком, духовним вчителем 
української нації. Організація ЮНЕС-
КО двічі відмічала Шевченка як сві-
тового культурного діяча. Музей Та-
раса Шевченка, картинна галерея та 
бібліотека (вулиця Bloor, між метро 
Dundas West i Keele) заслужив ви-
соку оцінку відвідувачів з Канади, 
Америки, України, Великобританії, 
Австралії, Німеччини, Польщі, Куби, 
Китаю, Росії, Філіппін та інших країн 
світу.

ПЕРЛИНА КУЛЬТУРИ ТА ІСТОРІЇ

ФЕДІР ЛИТВИНОВ
Портрет Тараса Шевченка у профіль
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МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА в Торонто

Медіа-група РАЗОМ



Подорож галереями музею - це хвилюю-
ча розповідь про тернистий шлях, яким 
пройшов, не схиливши голову, великий 
Шевченко; розповідь про те, як його «Коб-
зар», привезений першими українськими 
іммігрантами на канадську землю, допо-
магав їм у щоденній боротьбі відстояти 
себе, будувати і збудувати краще майбутнє 
для своїх дітей. 

10 лютого (2:30 год. пополудні) в музеї 
Шевченка відкриється документальна ви-
ставка «Листи кохання з минулого», що 
повідає відвідувачам про те, як залицяли-
ся, зустрічалися та одружувалися українці 
в Канаді. Створена вона Центром україн-
ського та канадського фольклору ім. Петра 
і Дорис Кулів при Альбертському Універ-
ситеті і діятиме в музеї до 29 березня.

Двері Музею Тараса Шевченка в Торонто 
(адреса: 1614 Bloor Street West), відкрито 
для відвідування з понеділка до п’ятниці 
від 10 год. ранку до 4 год. пополудні, по 
четвергах - від 12 до 7 години, у вихідні - 
за домовленістю. Музейні тури проводять-
ся англійською та українською мовами. 

Із запитаннями звертайтесь: 
416-534-8662

www.infoukes.com/shevchenkomuseum 

Музей Тараса Шевченка 
ласкаво запрошує вас!

Великі поети - завжди 
сучасники. У їхніх тво-

рах кожне покоління зна-
ходить щось нове, співз-
вучне своєму часу. Сьогодні 
Шевченко, для якого ВОЛЯ 
і ПРАВДА були найвищими 
життєвими цінностями, з 
новою силою закликає нас 
усвідомити себе українця-
ми, господарями своєї долі, 
своєї землі, своєї держави.

- Людмила Погорєлова, 
директор Музею Тараса Шевченка 

в Торонто

Бронзова скульптура Т. Шевченка роботи І. 
Гончара. 1950-і роки. Персональний дару-
нок скульптора Музею.

Катерина. Олія. 1842 р.

Вишитий шовком на полотні портрет Т. Шевченка 
роботи Н. Марченко.

Тарас Шевченко. 
Автопортрет. Олія. 1840 р.

Голова пам’ятника Тарасу Шевченку, 
встановленого в північному Оквилі в 
1951 році і зруйнованого вандала-
ми в 2006 році. Це був найперший в 
західному світі пам’ятник великому 
поету (скульптори: М. Вронський та 
О.Олійник).

Посмертна маска Шевченка. 
Бронза


