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діяльність зарубіжних громадських 
інституцій у напрямі розвитку та популяри-
зації наукових досліджень української куль-
тури, зокрема етнологічних, фольклорис-
тичних студій, на сьогодні незаслужено оми-
нається увагою і залишається недостатньо 
дослідженою в Україні. до таких об’єднань 
належить Інститут Тараса шевченка (далі – 
ІТш), створений у 1993  році. саме тоді в 
м.  оренбурзі (Російська Федерація) науко-
вець-літературознавець леонід Большаков 
(родом з чернігівщини) на зібранні 
оренбурзької української культурно-про-
світницької організації ім.  Т.  шевченка 
представив проект громадського об’єднання 
«Інститут Тараса шевченка». З  1995  року 
Інститут набув статусу структурного під-

розділу оренбурзького державного уні-
верситету, отримавши назву «Інститут 
шевченка  – центр енциклопедичних про-
ектів». л. Большаков став його директором, 
а  почесним президентом було обрано укра-
їнського письменника олеся Гончара.

Українські літературознавці, особливо 
шевченкознавці, добре обізнані з творчіс-
тю л. Большакова. його книги, присвячені 
Т.  шевченку, видавались в Україні, у  2-том-
ному «шевченківському словнику», що 
вийшов у 1977  році, уміщено понад 200 
його статей. Розвідка про підсумки деся-
тилітньої роботи Інституту була опубліко-
вана л.  Большаковим у науковому збірни-
ку «слобожанщина. літературний вимір» 
(луганськ, 2004  р.). Побіжно діяльність 

УДК  821.161.2Шев:82.09]:39(470.56=161.2)

IM
FE

www.etnolog.org.ua



8585

Га лина  Бондаренко

цієї установи висвітлювалась у публікаціях 
о. Галича [1], д. чернієнка [3], присвячених 
її керівнику. Відомості про Інститут можна 
віднайти і в одному з томів «шевченківської 
енциклопедії» [2].

шевченкознавчі студії та енциклопе-
дичні дослідження, заплановані як основні 
напрями наукової роботи ІТш, активізу-
вали регіональні краєзнавчі дослідження, 
сприяли розвитку україністики, зокре-
ма етнографічним обстеженням українців 
краю. У планах на майбутнє було створення 
при Інституті відділу української етногра-
фії, співробітники якого мали допомагати 
в організації та проведенні етнографічних, 
фольклорних експедицій в українські села. 
З кінця 1990-х років в оренбурзі проводять-
ся українознавчі конференції, пов’язані з іме-
нем, пам’ятними датами життя Т. шевченка 
та українською культурою краю: «Українці 
у оренбурзькому краї» (1997), «Пам’ятають 
степи співця України» (2000), «етнічна 
історія і духовна культура українців 
оренбуржжя: стан та перспективи розви-
тку» (2004), «шляхами кобзаря. Українці в 
Південноуральському регіоні» (2014).

окрім наукової діяльності, ІТш здій-
снювалася значна культурно-просвіт-
ницька робота, зокрема, організація 
«шевченківського березня» в регіоні, нада-
валася допомога в проведенні свят укра-
їнської культури в районах оренбурзької 
області. систематичність заходів, що від-
бувалися попри умови мінімального фінан-
сування, сприяла утвердженню української 
культурної традиції в культурно-інформа-
ційному просторі краю.

Після смерті л.  Большакова у 2004  році 
Інститут припинив своє існування, багато 
творчих планів так і залишилися нереалізо-
ваними. Зусиллями активістів українських 
громад оренбурзького краю, російських 
науковців-україністів продовжувалась тра-
диція «шевченківського березня», про-
водились наукові конференції. Матеріали, 
присвячені історії та культурі українців, дру-
кувалися і в збірнику «Мы  – оренбуржцы. 

историко-этнографические очерки» (2007). 
У  2013  році в оренбурзі на конференції, 
присвяченій 20-річчю з дня створення 
Інституту Тараса шевченка, науковцями 
було прийнято рішення про відновлення 
діяльності цього важливого наукового та 
культурно-просвітницького осередку. Тепер 
це Науково-просвітницький «Інститут 
Тараса шевченка», який об’єднує вчених 
Росії, казахстану, України. Був створений 
сайт установи (http://www.it-shevchenko.
ru), що за короткий термін став потужною 
науковою платформою з матеріалами регіо 
нальних українознавчих та шевченкознав-
чих досліджень. На сайті можна ознайоми-
тися з історією Інституту, його виданнями 
до 2003  року і сучасними надходженнями. 
основні напрями роботи визначені темати-
кою підрозділів зарубіжного, регіонального 
та російського шевченкознавства, а  також 
темою «Українці Південного Уралу». 

окремої уваги заслуговують постаті іні-
ціаторів проекту, відомих науковців  – істо-
риків, етнографів, україністів, громадських 
діячів, добре знаних і в Україні. це голов 
ний редактор сайту денис чернієнко (Нур-
султан, казахстан), Василь Бабенко (Уфа, 
Башкортостан), Ігор шульга (саратов), 
євгеній савенко (казань), Максим Пилипак 
(Уфа), Тетяна Большакова (оренбург). 
Завдяки їхнім науковим зацікавленням, 
організаційним зусиллям та відданості 
справі традиційні шевченківські читан-
ня набули статусу регулярної міжнародної 
конференції. З  часом співорганізаторами 
читань стали провідні наукові інституції 
казахстану  – євразійський національний 
університет ім.  л.  М.  Гумільова, Інститут 
літератури та мистецтва імені  М.  Ауезова 
Міністерства освіти і науки Республіки 
казахстан. Важливе значення для продо-
вження наукової традиції мала підтримка 
з боку співробітників українських дипло-
матичних установ  – Посольства України у 
Республіці казахстан, Генерального кон-
сульства України в м. Нижньому Новгороді, 
та самовіддана праця представників укра-

IM
FE

www.etnolog.org.ua



86

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 3/2 019 

86

I S S N 2 6 6 4 - 42 82 * Н а р од Н а т в ор ч іс т ь та е т НоЛоГ і я * 5/6 2 0 2 0 

їнських національно-культурних товариств 
оренбуржжя, Башкортостану, регіонів 
Поволжя, казахстану. 

Ідея проведення шевченківських читань 
у Республіці казахстан була висловлена 
уфимським етнологом, відомим громад-
ським діячем В.  Бабенком Надзвичайному і 
Повноважному Послу України в Республіці 
казахстан олегу дьоміну, з  допомо-
гою якого її вдалося зреалізувати. На базі 
євразійського національного університету 
у 2011 році був відкритий Український центр 
науки і культури (УцНк) при Посольстві 
України в Рк. співробітники цього центру 
й особливо його директор  – учений-соціо-
лог, радник Посольства України в Рк Петро 
Токар, відіграли визначальну роль в органі-
зації перших і всіх наступних читань. Значну 
допомогу у проведенні шевченківських 
читань в Астані (нині  – Нур-султан) нада-
ла Республіканська громадська організа-
ція «Рада українців казахстану», голова 
якої Ю.  Тимощенко є депутатом Мажилісу 
Республіки казахстан. 

станом на кінець 2019  року відбулося 
сім таких міжнародних конференцій, три 
з яких (2012, 2014 і 2018  рр.) пройшли в 
Астані, одна – в оренбурзі (2013) і три (2015, 
2016 та 2017  рр.)  – у  м.  каневі. У  розділі 
«Бібліотека» на сайті ІТш можна ознайо-
митися з електронними версіями матеріа-
лів усіх читань (http://www.it-shevchenko.ru/
index.php/biblioteka/2-%D1). Аналіз змісту 
видань, у  яких опубліковані розвідки нау-
ковців з України, Росії, казахстану, зокре-
ма і статті співробітників Інституту мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології, 
дозволяє визначити їхню актуальність та 
наукову цінність у контексті сучасних дослі-
джень культури української діаспори, про-
блем збереження нею ідентичності, питань 
міжкультурної взаємодії. У  матеріалах пер-
ших читань «Украинская восточная диас-
пора в контексте современных культурно-
исторических и общественно-политических 
процессов в постсоветских государствах» 
(Астана, 2012  р.) розглядаються також про-

блеми сучасних імміграційних, етнодемо-
графічних процесів, до яких залучена укра-
їнська діаспора. Видання за підсумками тре-
тіх читань «шевченко  – символ духовной 
связи украинского и казахского народов» 
(Астана, 2014 р.) містить цікавий порівняль-
ний матеріал, що стосується культурних осо-
бливостей та побуту українців казахстану, 
Іркутська, оренбурзького краю, далекого 
сходу. Автори повідомлень досліджували 
фольклорні мотиви у творчості Т. шевченка, 
використання ним елементів української 
обрядовості. У збірнику «Творчество Тараса 
шевченко и народные традиции» за матері-
алами сьомих читань (Астана, 2018 р.) йдеть-
ся про вплив степової культури на твор-
чість Т.  шевченка, дослідження тюркських 
мотивів у його ліриці, проблеми перекладу 
поезій шевченка та Абая уйгурською мовою. 
окремий блок становлять публікації з порів-
няльним аналізом феномену народних спів-
ців у культурних традиціях народів євразії, 
розвідки, присвячені кобзарству та постатям 
деяких кобзарів.

Після розв’язання Росією військових дій 
на сході України «українське питання» в 
цілому і шевченківська тематика зокрема 
в цій країні стали сприйматися крізь призму 
ідеології, що ускладнило культурно-просвіт-
ницьку та науково-дослідну роботу. Тому 
впродовж 2015–2017  років шевченківські 
читання відбувалися в каневі на базі 
шевченківського національного заповідни-
ка за участі шевченкознавців, україністів з 
Росії та казахстану. 

окрім матеріалів читань, «Бібліотека 
ІТш» містить унікальні видання з регіональ-
ної історії та етнографії українства, сучас-
них проблем розвитку україністики в Росії. 
У рубриці «Українці на Південному Уралі» 
у вільному доступі монографія д. чернієнка 
«Україністика Південного Приуралля» 
(Іжевськ, 2013  р.), інші праці д.  чернієнка, 
В.  Бабенка, М.  Пилипака про українців 
Башкортостану, а  також спільне видання 
Інституту мистецтвознавства, фольклорис-
тики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського та 
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Уфимської філії Московського університету 
ім. М. шолохова «Українці Башкирії» (київ ; 
Уфа, 2011  р.). У  серії видань «слов’яни на 
Південному Уралі», три випуски якої можна 
побачити на сайті Інституту, зацікавлені 
читачі також знайдуть публікації, присвяче-
ні українцям краю. У розділі «Україністика» 
розміщена знакова праця  – матеріали 
наймасштабнішої в Росії новітнього часу 
конференції «Україністика в Росії: історія, 
стан, тенденції розвитку», що відбулась з 
ініціативи Міжнародної асоціації україніс-
тів, Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім.  М.  Т.  Рильського, 
Уфимської філії Московського університету 
ім.  М.  шолохова в Національному культур-
ному центрі України в Москві в листопа-
ді 2009  року. конференція зібрала значну 
кількість учасників, виявивши суспільний 
запит на українську тематику в культурно-
інформаційному просторі Росії. Проведення 
такого великого українознавчого форуму 
спричинило певні наслідки для його орга-
нізаторів та учасників, які отримали низку 

звинувачень на свою адресу через поширен-
ня українських студій. Після подій 2013–
2014 років україністичні дослідження за дея-
кими напрямами почали в Росії більш стрім-
ко згортатися і занепадати. Постійне напо-
внення сайту новинами про події культурно-
наукового життя, пов’язані з Т.  шевченком, 
регіональними дослідженнями з української 
історії, етнографії, оголошеннями про пре-
зентацію книг, концерти українських колек-
тивів вселяє надію, що українська культурна 
традиція тут не зникне остаточно, а  про-
довжиться і надалі. Безперечно, усі зібра-
ні співробітниками Інституту матеріали  – 
й  опубліковані, і  ті, що ще побачать світ, 
употужнюють джерельну базу історичних, 
етнографічних студій української культури 
за межами нашої країни. І  Великий кобзар, 
чий внесок у світову культуру продовжують 
досліджувати учасники актуального міжна-
родного проекту – Науково-просвітницький 
«Інститут Тараса шевченка», тепер, як і 
завжди, на передньому краї оборони рідної 
культури.
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