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сучасні джерела розвитку української діаспори
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години)]:
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тяглість етнокультурних практик в умовах іншоетнічного 
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етнополітична поведінка вихідців з України у турбулентних ситуаціях
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науково-дослідницький доробок про українську діаспору (вітчизняний та 
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БАЗОВИЙ ТЕКСТ

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА
Поняття «українська діаспора» – від грецького слова «diaspora», що означає розсіяння,
перебування певної частини того чи іншого народу (етносу) поза межами країни свого
походження. Поняття «діаспора» тривалий час асоціювалося лише з євреями, котрі від часу
Вавілонського полону опинилися поза територією своєї первісної батьківщини й розселилися
по усьому світу. З часом зміст цього терміну розширився і діаспорою стали називати й
представників інших народів, як от, вірменів, греків, індійців, поляків, а згодом і українців.
Згідно з новітніми визначеннями, діаспора – це усталена сукупність людей одного й того ж
етнічного походження, які проживають в іноетнічному довкіллі за межами своєї історичної
батьківщини, або за межами ареалу розселення свого народу й утворили соціальні, культурні
( й, не виключено, політичні) інститути (організації) для збереження, відтворення,
функціонування та розвитку своєї спільноти як компонента етнонаціональної структури
суспільства проживання. Характерними ознаками сучасних діаспор є такі: 1) переважне
компактне поселення у країні входу, особливо, на початкових етапах формування;
2)налагодження стійких внутрішніх зв’язків; 3) вибудовування й наповнення інституційної
структури своєї спільноти, зазвичай, моноетнічної (наявність етнічних організацій, передусім,
соціального, етнокультурного, а подеколи й політичного, спрямування; шкіл з етнічними
мовами навчання; конструювання релігійних громад; засобів масової інформації та
комунікації етнічними мовами (газети, часописи, інші періодичні видання, радіо – та
телеканали чи програми, а останнім часом комп’ютерні технології); видання літератури
мовою етнічної батьківщини); 4) заснування й розвиток етнічного бізнесу, зазвичай, малого;
5) підтримання безпосередніх (на індивідуальному рівні через рідних, знайомих, земляків) і
опосередкованих (через ЗМІ, літературу тощо) контактів, зв’язків з країнами походження…



Витоки української діаспори. Предтечею процесу формування феномену
«українська діаспора» були такі джерела: населення українських етнічних земель на
захід від території сучасної України; вихідці з українських земель, які спорадично
або ж більш-менш організовано потрапляли до Оттоманської імперії (на територію
сучасної Туреччини, Румунії), Російської імперії та країн Західної Європи. Серед них
виділялися козаки, студенти, релігійні діячі, безземельні селяни, письменники,
митці, науковці, які час від часу з’являлися у європейських країнах у XIV- XVIII ст., чи
то тимчасово там проживали, а ще раніше - раби, полонені. Так, понад 600 молодих
людей з українських земель здобували освіту в Італії (в університетах міст Падуя та
Болонья, у Грецькій колегії у Римі), українські козаки брали участь у воєнних діях на
півночі Італії; в Австрії козаки на чолі з полковником Семеном Палієм брали участь у
визволенні Відня від турецької облоги; у Франції група козаків під проводом
Григорія Орлика служила у французькій армії; після поразки у Полтавській битві
1709 року частина українських козаків емігрувала до Швеції; у Туреччині в
основному перебували козаки, які потрапляли в полон під час російсько-турецьких
воєн, та частина козаків, які після поразки у битві під Полтавою переселилися до
Добруджі, що на той час перебувала у складі Оттоманської імперії, та на Волгу й за
Урал в Російській імперії після зруйнування (1775 р.) Катериною II Запорізької Січі та
вибудовування поселень у Транскарпатському регіоні (у другій половині XVIII-го ст.
кілька тисяч закарпатських українців утворили свої колонії в Угорщині). На 1880 рік
1.2 млн. українців (4.6 % від усієї їх кількості) оселилося поза межами українських
земель: 0.8 у Російській імперії (0.7 – у європейській її частині та 0.1 – в азійській),
0.2 – в Австро-Угорщині, 0.1 – у Сполучених Штатах)…



Причини української діаспори. Серед головних причин формування української
діаспори у різні історичні періоди виділяються такі: 1) економічні (вони характерні
для усіх періодів, але найбільш акцентовано вони впливали на еміграцію українців
для кінця XIX-го - початку XX-го століть. Саме у цей період безземельні й
малоземельні селяни та певною мірою низькооплачувані робітники покидали
Галичину, Буковину та Закарпаття, що на той час входили до складу Австро-
Угорщини; практично усі емігранти з українських земель, які входили до складу
Російської імперії, були малоземельними селянами. Економічні чинники були, якщо
не домінуючими, то, принаймні, помітними у виїзді українців після отримання
Україною незалежності; 2) соціальні (властиві для українців, які проживали на
землях, корті перебували певний час у складі інших держав, зокрема і у межах
колишнього Радянського Союзу. Негативна дія соціальних чинників виявлялася в
обмеженому доступові українців до системи охорони здоров’я, освіти, культури;
3)політичні (вони відчутно впливали на еміграцію українців у період між
жовтневою революцією 1917 року та Другою світовою війною, як також після
завершення Другої світової війни й до середини 1950-х років та частково у 1970-і
роки; 4) культурні стосувалися тих українців, котрі проживали у тодішньому
Радянському Союзі і пов’язані у більшості з його русифікаторською політикою;
5)етнічна дискримінація (вона щодо українців з особливою силою виявлялася у XX-
ому столітті на територіях, які входили до Польщі, Чехо-Словаччини, Румунії до їх
возз’єднання з Україною у 1939 -1945 рр. Передовсім йдеться про закони та
етнокультурні практики, спрямовані на знищення української етнічності на цих
територіях, як от заборона вживання української мови, обмеження користування
нею в освітніх, культурницьких закладах та у публічному житті…



Хвилі та вектори української еміграції. Історія творення української діаспори
пов’язана з чотирма хвилями еміграції: 1) перша хвиля охоплює період з останньої
чверті XIX ст. до початку Першої світової війни (1914 р.); 2) друга хвиля – між двома
світовими війнами (1918-1939 рр.); 3) третя хвиля припадає на час після Другої
світової війни (найбільш інтенсивною вона була відразу по закінченню війни); 4)
четверта хвиля – це поодинокі виїзди з території України її громадян у 1970-1980-ті
роки та більш чисельні у роки незалежності (починаючи з 1990-х років і до
нинішнього часу).

Найбільш помітні потоки емігрантів з українських земель, на базі котрих
формувалися осередки української діаспори, у різні періоди спрямовувалися у
таких напрямках: 1) на перших етапах, власне на етапах витоків (починаючи з XIV
ст.) українці, щоправда не масово, потрапляли до таких європейських країн, як
Австрія, Італія, Туреччина, Франція, Швеція; 2) наприкінці XIX-го – на початку XX-го
ст. чітко окреслюються два вектори еміграції українців – до країн Північної Америки
(США і Канада), частково до країн Південно-Східної Європи та до східних регіонів
Російської імперії. Певна частина українців добиралася також до країн Південної
Америки; 3) від часу жовтневої революції і по сьогоднішній день спектр напрямків
української еміграції охоплює країни Північної Америки, Західної (а згодом і Східної)
Європи, різних частин колишнього Радянського Союзу, країни Азії, Африки,
Південної Америки, Австралію…



Географічне розміщення української діаспори. Сьогодні вихідці із України та їхні
нащадки мешкають у понад ста країнах світу. За їх географічно-територіальним
розміщенням можна виділити три мегапростори: західний (країни на захід від
кордонів України, включаючи Східну і Західну Європу, країни Північної, Центральної
та Південної Америки, країни Балтії), східний (країни на схід від кордонів України –
Росія, країни колишнього Радянського Союзу - Азербайджан, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Казахстан, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан, - країни Південно-Східної
Азії) та південний (країни африканського континенту та Австралія, Океанія й Нова
Зеландія).

Перший мегапростір можна розділити на кілька регіональних просторів:
північноамериканський, південноамериканський, західноєвропейський,
північноєвропейський, південноєвропейський, східноєвропейський. Розвиваючись за
загальними для усіх частин діаспори закономірностями, кожна із них мала і свої
особливості. Об’єднавчими характеристиками для них були такі: вони значною
мірою формувалися внаслідок міграцій, принаймні, на початкових етапах; вони
прагнули поселятися компактно; тією чи іншою мірою вони намагалися зберігати
етнокультурні риси своєї етнічної батьківщини і розвивати їх у контексті взаємодії з
іншоетнічним довкіллям, не втрачаючи зв’язків з Україною. Особливості
формування діаспор у різних регіонах цього мегапростору були пов’язані з такого
роду обставинами: 1) особливостями соціально-економічного і етнокультурного
розвитку країн поселення українців і проживання їх та їхніх нащадків впродовж
тривалого часу; 2) формування діаспор за рахунок двох джерел – емігрантів та
автохтонного українського населення, які проживали на територіях, що певний час
входили до складу інших держав, зазвичай, це ті, які межують нині з Україною…



Соціально-демографічні характеристики української діаспори. Щодо соціально-
демографічного складу, то кожна із хвиль еміграції, а, відповідно, і різні складові діаспори
мала свої особливості. Так, серед першої хвилі з демографічного погляду переважали люди
середнього і старшого поколінь, другої – люди працездатного віку й досвідчена за віком
інтелігенція; у повоєнній (після 1945 р.) еміграції значну частину складали українці середньої
вікової категорії, а серед останньої хвилі – представники найбільш продуктивного віку (18-55
років). Що стосується професійного складу, то тут сформувалося така картина. Перша хвиля
вихідців із України - це, передусім, «сільськогосподарська» еміграція (малоземельне і
безземельне селянство Буковини, Галичини, Закарпаття та українських земель, які
перебували у складі Російської імперії), переважно без спеціальної професійної підготовки.
Тому у країнах входу та територіях поселення вони займали найнижчі щаблі у структурі
зайнятості – вони практикували сільськогосподарські роботи, скажімо, у канадських
провінціях, на просторах Сибіру і Далекого Сходу, або ж працювали на низькооплачуваних
місцях на копальнях вугільної промисловості Пенсильванії, на підприємствах металургійної та
металообробної галузей, а також у ткацькій і швейній промисловостях, на будівництві (США).
Структура зайнятості визначала соціальне становище українських іммігрантів та переселенців
першої хвилі таким чином: вони перебували внизу соціальної драбини, за рідкими винятками
(заснування власних фермерських господарств у Канаді) характер їх зайнятості не дозволяв
відразу підніматися по ній угору. У цей період, принаймні у північноамериканських країнах,
представники першого покоління української діаспори формували соціальний капітал своєї
спільноти, що дозволило стимулювати соціальну мобільність наступних поколінь. Друга і
третя хвилі значною мірою складалася з українців з досить високим рівнем загальної й
професійної освіти, а, відповідно, з більш високим соціальним статусом. Відомо, що серед
емігрантів цих хвиль відчутною була частка представників освітньої, інженерної галузі, діячів
науки і культури, котрі, не сприйнявши радянської ідеології, залишили етнічну батьківщину.
Висока професійна підготовка, достатній рівень освіченості дозволяє значній частині новітніх
українських іммігрантів успішно інтегруватися у соціальну матрицю країн поселення.
Щоправда, і сьогодні у таких країнах, як Велика Британія, Греція, Іспанія, Італія, Польща,
Португалія певний контингент українців залишається у статусі заробітчанської імміграції…



Культурницько-громадські активності української діаспори. Українська діаспора з самого
початку формувалася як соціокультурний феномен. Умови його формування та його
життєздатності в іншоетнічному довкіллі, його взаємодії з останнім, зокрема інтеграції його
представників у соціальний та етнокультурний простір країн поселення, зумовлювалися
кількома чинниками: 1) кількісним складом вихідців із українських земель; 2) географією їх
походження; 3) поселенською структурою у країнах проживання; 3) політикою урядів країн та
місцевої влади до чинника імміграції як основного мобілізатора формування діаспори; 4)
рівнем толерантності/інтолерантності у міжетнічних відносинах на національному,
регіональному і, особливо, на локальному рівнях.

Для функціонування такого феномена як діаспора необхідне, передусім, певне його кількісне
наповнення, тобто сукупність осіб українського походження, здатне відтворювати себе у
соціальному й етнокультурному плані як структурну спільноту країни проживання. Для
процесів відтворення і розгортання етнокультурних активностей важливо, щоби у країнах
проживання були етнічні ареали компактного розселення українців. Такі сьогодні зі значною
кількістю носіїв українськості фіксуються в Австралії, в Аргентині, у Бразилії, у Казахстані, у
Канаді, у Молдові, у Польщі, у Румунії, у Сполучених Штатах Америки, в окремих регіонах
Російської Федерації. Менш потужні, але помітні компактні поселення осіб українського
походження знаходяться у Великій Британії, Латвії, Словаччині.

Сприятливі умови функціонування феномена у контексті його кількісного виміру існують в
етнічних ареалах, етнічних анклавах українців, зокрема міські агломерації Дітройта, Нью
Йорка, Чикага (США); у Канаді провінції Альберта, Манітоба, Саскачеван (Канада); Аделаїда,
Мельбурн, Сідней (Австралія); у Казахстані – це північні райони країни, Алмати; в Росії -
Алтай, Далекий Схід, Західний та Східний Сибір, Краснодарський край, Магаданська область,
Москва, Поволжя, Санкт-Петербург, Ставропольський край, Якутія; в Польщі прикордонні з
Україною землі; в Румунії – це Бухарест, прикордонні землі), у Словаччині – словацько-
українське пограниччя тощо…



…Могутнім об’єднавчим чинником усього закордонного українства і творення його
іміджу як цілісного історичного й соціального феномена є ініціація кількох великих
й потужних за своїм потенційним впливом проектів та діяльність парасолькових
організацій. Зокрема, такими є спільний проект материкових та діаспорних
науковців і громадських діячів «Енциклопедія Української Діаспори» у семи томах
(сьогодні видрукованими маємо дві книги першого тому про українців у США,
четвертий том про українців в Австралії, Азії, Африці та матеріали до сьомого тому
про українців на пострадянському просторі); просвітницький проект Петра Ющенка
– портретна галерея із кількох тисяч одиниць «Українці у світі»; організації:
Українська всесвітня координаційна рада (УВКР) – спілка громадських організацій,
до якої входять організації з України й поза її меж, мета котрих обстоювання та
захист мовних, освітніх, соціальних, культурних інтересів українців у всьому світі;
Світовий Конгрес Українців (СКУ), який об’єднує українські крайові центральні
репрезентації 28 країн Північної та Південної Америки, Європи, колишніх республік
Радянського Союзу, Австралії; Європейський конгрес українців (ЄКУ), котрий
концентрує увагу на вирішення питань українців, які мешкають у європейських
країнах. До них можна додати Світову федерацію українських лікарських товариств,
Асоціацію діячів української культури. Важливим моментом у діяльності цих та
інших українських організацій є розбудова зв’язків з Україною на національному,
регіональному та локальному рівнях з метою сприяння зміцнення ролі української
етнічності у сучасному світі. Йдеться про всесвітні конгреси українців, про чисельні
акції підтримки «Майдану», про координацію акцій протестів на захист України від
агресії Росії, про проведення культурницько-мистецьких фестивалів, конкурсів,
виставок з української тематики у різних країнах світу…



…У нинішніх умовах стрімкої інтернетизації й технологізації процесів комунікацій між різними
частинами одного й того ж феномена, яким є українська діаспора, а ще ширше зарубіжне
українство, великої ваги набирають соціальні мережі та інструменти віртуального поєднання
українців в усьому світі та підтримки зв’язків з Україною. Серед них, зокрема, Медіапортал
української діаспори «VIDIA», який розміщує інформацію, що свідчить про живучість
українських етнічних традицій у різних частинах світу й стимулює до її збереження та розвою,
поширюючи її по усіх континентах й який пов’язує у єдиний феномен діаспорне українство;
українсько-американська веб-платформа для створення блогів «UA Modna»; портал
електронна бібліотека «DIASPORIANA» - проект із збереження інтелектуальної спадщини
української еміграції, започаткований науковою бібліотекою Національного університету
«Києво-Могилянська академія», котрий дає можливість вибудовувати міцний фундамент
феномена «зарубіжне українство»; інтернет-архів «Українці в Америці». Важливим чинником
розвою стосунків представників української діаспори з етнічною батьківщиною стало
проведення у Києві Всесвітніх форумів українців, останній (VI) з яких відбувся у 2016 році.

Українська діаспора зробила помітний вклад у політичну, соціальну, економічну, науково-
освітню та культурну сфери життєдіяльності країн проживання: тут свого часу були засновані
такі наукові установи, як Український Вільний Університет (Австрія-Німеччина), Український
Соціологічний Інститут у Відні, Український Робітничий Університет у Празі. Українська
діаспора збагатила історію цих країн великими іменами: Роман Гнатишин, генерал-
губернатор Канади у 1990-1995 рр., Едвард Стельмах, прем’єр-міністр канадської провінції
Альберта, сенатор Павло Юзик, меценат Петро Яцик, диригент Віктор Мішалов, художній
керівник знаменитої української капели бандуристів, художник Вільям Курилик, лінгвіст
Ярослав Рудницький, відомий хокеїст Вейн Грецкі (Канада); авіаконструктор Ігор Сікорський,
співачка Квітка Цисик, літературознавець Дмитро Штогрин, мовознавець Юрій Шевельов,
історик Омелян Пріцак, художник Яків Гніздовський, юрист Богдан Футей, головний редактор
Енциклопедії Української Діаспори Василь Маркусь (США), член Палати депутатів провінції
Чако Оскар Пабло Дудик, підприємець Рамон Гренюк (Аргентина); директорка української
школи у м. Рига Лідія Кравченко.


