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їздив Україною, змальовував краєвиди та жанрові кар-
тини на історичні та етнографічні теми для альбому 
"Живописная Украина", самотужки створив історико-
етнографічний мистецький альбом "Україна і українці", 
що налічує 18 томів. З цією метою митець об'їздив всю 
Україну, взяв найхарактерніше з усіх історико-
етнографічних регіонів і зберіг, систематизував та про-
фесійно оформив в альбом. Під час цих подорожей він 
фіксував побачене і почуте, зібравши неповторні свід-
чення про народну культуру, які містяться у його що-
денниках. Однак, за те, що відмовився здати свою ко-
лекцію народних скарбів у державний музей, Івана Гон-
чар з тавром "буржуазного націоналіста" був фактично 
ізольований владою від суспільства. Саме в найкритич-
ніший період ізоляції на початку 1970 –х рр. робота над 
альбомом "Україна і українці" рятувала його від нестер-
пних провокацій, шантажу, погроз, які він мужньо ви-
тримував впродовж майже двох десятиліть пересліду-
вань. Як скульптор, Іван Гончар створив декілька обра-
зів Тараса Шевченка, зокрема, у 1950 р. на Всесоюзній 
художній виставці у Москві було експоновано мармуро-
ву статую "Молодий Тарас Шевченко", яку придбала 
Третьяковська галерея. На хвилі перебудови змінилося 
ставлення до подвижницької праці Івана Гончара, при-
йшло офіційне визнання його здобутків, життєвого по-
двигу. У 1989 р. Івану Гончару було присуджено Держа-
вну премію імені Тараса Шевченка. 

Таким чином, постать Тараса Шевченка в період ак-
тивізації громадської, просвітницької та творчої діяльно-
сті української інтелігенції породила нове актуальне часу 
сприйняття Великого Кобзаря. Це спричинило з боку 
влади перешкоди та переслідування, оскільки суперечи-
ло офіційному трактуванню постаті та творчості Тараса 
Шевченка як поета-революціонера – саме в такому роз-
різі його подавала радянська ідеологія. Тому боротьба за 
відтворення правдивого прочитання Тараса Шевченка 
стала однією з важливий ідей у діяльності української 
патріотичної інтелігенції ґенерації шестидесятників.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  

ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАХІДНОМУ СВІТІ 
 

У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції.  
Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. 
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Досліджуючи феномен українства, особливості його 

прояву у багатьох сферах буття зумовлює вивчення со-
ціокультурного життя, фольклорних надбань українців як 
в Україні, так і за межами історичної Батьківщини. Ціка-
вим постає той факт, що українська діаспора не тільки 
зберегла свою національну своєрідність, а й розвинула і 
примножила культурну спадщину української нації. Тому, 
у розробці концепції історичного розвитку української 
культури фундаментального значення набувають дослі-
дження життєдіяльності української діаспори в контексті 
загальнонаціонального культурного процесу. 

Сотні тисяч, а на загал мільйони українців прожива-
ють на теренах Росії, Казахстану, Молдови, Польщі та 

інших держав. На новому місці проживання, в іншомов-
ному середовищі облаштувавши свій побут, українські 
емігранти створили, здебільшого, досить міцні етнічні 
спільноти на землях Канади, США, Австралії. Значно 
меншою є українська діаспора у країнах Західної Євро-
пи – у Німеччині, Франці, Англії тощо. Але скрізь завдя-
ки присутності українських емігрантів двадцяте століття 
позначилося помітним економічним розвитком. Також, у 
ХХ столітті зростанням організованості й потужною ак-
тивізацією позначилося українське громадське та куль-
турне життя  в західному світі.  

Етнічні українці, які мешкають поза політичними ко-
рдонами своєї історичної Батьківщини, але не втратили 
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з нею духовний зв'язок, належать до тих емігрантів, 
яких в науковій літературі  позначають терміном україн-
ська діаспора. 

Українська еміграція відбувалася чотирма основни-
ми "хвилями". Перша хвиля – трудова, друга – інтелек-
туальна, третя – політична й четверта – економічна. Від 
початків формування й до сьогодення українська діас-
пора як соціокультурне явище стало об'єктом вивчення 
для багатьох дослідників. Вивченню різних аспектів 
української діаспори в усіх його виявах присвячена ве-
лика кількість наукових праць у зарубіжній та вітчизня-
ній історіографії. Однією з вагомих робіт про життя 
української діаспори є дослідження С. Наріжного "Укра-
їнська еміграція: Культурна праця української еміграції 
між двома війнами" [7]. Однак тривалий час це джерело 
інформації було "закритим". Також, лише після здобуття 
незалежності нашої держави з'явилися праці, що озна-
йомлюють читача з явищами і процесами громадсько-
культурного життя українців за кордоном [1; 9; 10; 11 ].  

Цікавою роботою у сфері дослідження української 
діаспори є праця Ф. Заставного, де автор подає дані 
про мову, культуру, шкільництво, традиції та звичаї, 
мистецьку діяльність, літературу, громадсько-політичне 
і релігійне життя українців в США. Автор не обминає теми 
збереження українською діаспорою національних тради-
цій: "Певну роль у збереженні мови, звичаїв та інших куль-
турно-історичних надбань українського народу відіграє 
церква. Вона сприяла і сприяє консолідації емігрантів за 
релігійними та національно-етнічними ознаками" [5, с. 23-
24 ]. Важливим є те, що більшість дослідників вказують на 
високу національну свідомість і велике бажання в україн-
ських емігрантів зберегти свою національну ідентичність, 
мову, традиції й етнокультуру в чужій країні.  

Українці другої еміграційної хвилі відрізнялись від 
першої (кінця ХІХ століття), трудової, насамперед тим, 
що були в основному освіченими людьми, лише незна-
чна частина з них була неписьменною. Саме цим пояс-
нюється їх швидке пристосування до нових умов життя і 
праці, активна участь у громадському житті. Серед цих 
людей виховано найбільше лідерів громадсько-
політичних і культурно-освітніх організацій. Наприклад, 
"батьком" українського співу називають композитора, 
диригента і хормейстера Олександра Кошиця. Своєю 
творчістю О. Кошиць пропагував українську культуру за 
кордоном, знайомив з мистецтвом українського хорово-
го співу, що став своєрідним каталізатором у пожвав-
ленні діяльності мистецьких колективів у Північній Аме-
риці. У 1929 р. до США прибув Василь Авраменко, який 
згодом став засновником української народної хорео-
графії. За короткий період він створив понад 50 ансам-
блів, які діяли по всій країні. Він влаштовував виступи 
своїх вихованців у багатьох штатах Америки, прагнув 
до того, щоб з українським мистецтвом познайомилось 
якомога більше американців. У 1934 р. танцювальний 
ансамбль В. Авраменка виступив у Метрополітені Хоті-
лося б згадати і  складні умови розвитку української 
літератури на американському континенті, що привело 
літературознавців і письменників усієї діаспори до  
об'єднання творчих зусиль. 26 червня 1954 р. в Нью-
Йорку було засновано об'єднання українських письмен-
ників в еміграції "Слово". Поступово почали формува-
тися два осередки організованого культурного життя 
з друкарнями, часописами та журналами у Вінніпезі та 
Торонто. В Англії в повоєнний період почали виходити 
часописи "Українська думка", "Наша церква", "Наше 
слово", "Сурма", "Визвольний шлях". 

Варто зауважити, що духовна спадщина народу 
України включає надбання національної культури укра-
їнців, що створені як в Україні, так і за її межами (діас-

порна культура). Протягом десятиліть в українській діа-
спорі зібрано значний духовно-культурний потенціал, 
українцями створено наукові, літературні, мистецькі 
цінності. Далеко від рідної землі працювали і працюють 
багато видатних українських науковців, композиторів, 
артистів, художників, письменників. Очевидним є те, що 
мистецькі твори як відомих митців, так і простих людей 
за тематикою дуже різноманітні. Загалом в фольклор-
них текстах, в літературних творах, народних картинах, 
виробах народних майстрів, кінофільмах, п'єсах висвіт-
люються емігрантські будні українців на тлі загально-
людських цінностей та проблем, згадуються українські 
історичні події та національні герої.  

Таким чином, соціально-політична ситуація в Україні 
впродовж тривалого часу (починаючи з ХІХ ст.), спри-
чинивши чотири емігрантські хвилі, зумовила появу 
культурологічного феномену – мистецтва та фольклору 
української еміграції, себто діаспорної культури. 

Досліджуючи життєдіяльність й досягнення українців 
та їхніх нащадків, які поселились за тисячі кілометрів 
від рідної землі, можна впевнено заявити, що вони змо-
гли не лише зберегти національну мову й культуру, а й 
розвинули їх, вносячи свою вагому частку в розвиток 
світової культури.  

Вагомим показником збереження й розширення ку-
льтурно-освітніх надбань українців в еміграції є  функ-
ціонування та розвиток освіти українських дітей. Пер-
шою вищою школою став заснований на початку 
1921 р. у Відні Український вільний університет (УВУ). 
Його співзасновниками були професори І. Горбачовсь-
кий, С. Дністрянський і М. Грушевський. Після закінчен-
ня Другої світової війни УВУ відновив свою роботу у 
Мюнхені. За час існування УВУ видав близько 100 томів 
"Наукових записок", "Наукових збірників", монографій, 
мистецьких альбомів. В університеті проводяться нау-
кові конференції, захист дисертацій, стажування науко-
вців з України.  Вагомим здобутком української еміграції 
в сфері освіти й науки  став Український науковий ін-
ститут (УНІ) в Німеччині, створений у Берліні в листо-
паді 1926 р. заходами П. Скоропадського. У 1934 р. 
Інститут став державною інституцією, прикріпленою до 
Берлінського університету. При Інституті заснували біб-
ліотеку, архів преси і бюро наукової інформації. Тут 
працювали такі відомі особистості, як В. Липинський, 
С. Смаль-Стоцький, Д. Чижевський, Б. Лепкий та інші 
науковці. З кінця 1932 р. в інституті було започатковано 
серію українознавчих досліджень. 

Взірцем збереження української спадщини для укра-
їнської діаспори є багатогранна діяльність в Канаді ху-
дожніх колективів. "Про їх роль і популярність говорить 
хоча б той факт, що не буває жодного загально канад-
ського фестивалю чи святкового концерту , в якому б не 
взяли участь українські співаки, танцюристи, музиканти" 
[4, с. 200]. Прикладом емігрантського фольклору у ми-
нулому є пісні заробітчан – українців-емігрантів, пере-
важно із Західної України. Навіть у теперішній час, по-
при відстані й життєві негаразди, переселенці збира-
ються докупи з різних куточків країни задля проведення 
зібрань, народних свят, етнофестивалів, ярмарків то-
що. В такий спосіб з різнорегіональних компонентів 
утворюється нова, доволі мозаїчна фольклорно-
етногафічна єдність. Українці одягають національний 
одяг, виконують обрядодії під час проведення календа-
рних та родинних свят, співають народні пісні, готують 
національні страви, – і це не весь перелік показників, які 
презентують нашу фольклорну традицію в світі. 

В умовах еміграції осередком національно-
культурного життя була церква. Як соціальна інституція 
вона сприяла збереженню національної ідентичності, 
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подоланню меншовартості та об'єднанню українців, 
розсіяних по світу. Визначною постаттю українського 
православного руху за межами України став митропо-
лит Іларіон (Іван Огієнко). У 1951 р. він очолив Україн-
ську греко-православну церкву в Канаді, що виступала 
носієм української національної ідеї. Заслугою І. Огієнка 
стало створення першого автентичного (оригінального) 
перекладу Біблії українською мовою, духовне об'єднан-
ня українських православних церков у Канаді, Америці 
та інших країнах. Це сприяло організаційному оформ-
ленню української православної автокефалії, націона-
льно-мовній єдності українців діаспори й України, що 
забезпечувало цілісність українського культурного се-
редовища [6, с. 279 ].  

Велику заслугу в збереженні національних традицій 
та української ментальності мають громадські та мисте-
цькі  осередки українців в зарубіжжі.  Члени таких осере-
дків особливу увагу приділяють проблемам вивчення 
молодими поколіннями рідної мови, літератури та історії, 
що безумовно, є одним із головних напрямів виховання 
дітей українських родин  і прищеплення культурних тра-
дицій. У діаспорі постійно розвивається художня самоді-
яльність. Це підтверджується діяльністю хорів, танцюва-
льних ансамблів, аматорських колективів.  

Значним здобутком української діаспори стало відро-
дження діяльності Наукового товариства ім. Тараса Шев-
ченка (НТШ) як спадкоємця заснованої в 1873 р. у Львові 
дослідницької установи тієї самої назви. У 1947–1951 рр. 
президія НТШ перебувала у Мюнхені, а потім переїхала в 
Сарсель, поблизу Парижа, де знаходиться й тепер. Ще в 
мюнхенський період НТШ видало першу частину тритом-
ної "Енциклопедії українознавства" та 12 томів інших нау-
кових праць, а у 1954-1959 рр. вийшла десятитомна енци-
клопедія українознавства (словникова частина).  

Українська діаспора поширює у світі українську куль-
туру, зокрема багатство народного мистецтва: пісні, тан-
ці, усну народну творчість, вишивку, писанкарство, різьбу 
по дереву тощо. Одночасно зі створенням українських 
релігійних, громадських, культурно-освітніх осередків 
організовуються мистецькі та фольклорні колективи, 
драматичні гуртки, танцювальні колективи. Причому зга-
дані колективи виникають майже скрізь, де компактно 
проживали й проживають українці. Народні, релігійне 
свята, видатні події в українській громаді завершуються 
виступами колективів художньої самодіяльності, органі-
зацією виставок вишивки, писанок, різьблення по дереву, 
виставкою-пригощанням національних страв. Зберегла-
ся традиція супроводжувати сімейні свята й урочистості 
народними піснями, танцями, розвагами. 

Відомий фольклорист та етнограф Олекса Воропай, 
який довгі роки прожив на еміграції, у своїй праці "Зви-
чаї нашого народу" зазначає: "Звичаї, а також мова – це 
ті найміцніші елементи, що об'єднують окремих людей 
в один народ, в одну націю. Усна народна творчість 
також може служити класичним прикладом єдності між 
усіма українськими землями. Ця спільність мови та зви-
чаїв завжди була тими вузлами, які зв'язували наш на-
род, коли він був штучно поділений державними кордо-
нами" [2, с. 5-6]. 

У східній українській діаспорі – в державах, що вини-
кли на теренах пострадянського простору – відродження 
культурно-національного життя українців почалося з шкі-
льництва. Такі громадські інститути, як Науковий центр 
україністики в Башкортостані та Товариство шануваль-
ників української культури "Кобзар", Українське товарис-
тво Киргизької Республіки "Берегиня", Товариство украї-
нської культури в республіці Молдова, Томський центр 
української культури "Джерело" та Український націона-
льно-культурний центр "Промінь" у Самарі свідчать про 

початки демократизації суспільств нових незалежних 
держав і про відродження етнічності українців східної 
діаспори. Стислу інформацію про українські церкви, гро-
мади, музеї, бібліотеки, художні колективи, українські 
школи поміщено у двотомнику "Українці в світі" [12]. 

Процес культуротворення, що тривав в українській 
діаспорі, став вагомою складовою українського культу-
рного простору. Його головною метою була духовна 
консолідація українців усього світу в інтересах відро-
дження, збереження й примноження національно-
культурних традицій власного народу. Це сприяло збе-
реженню цілісності української культури, а в умовах 
незалежності – активізації державотворчого потенціалу, 
зміцненню позицій українських організацій у країнах 
поселення, а України – у світовому співтоваристві. 

Народна культура передавалась від покоління до 
покоління. Це було важливим фактором єдності народу 
та показником етнічної, національної особливості й са-
мобутності серед інших культур і народів. Українська 
фольклорно-етнографічна традиція живе, поширюється 
й твориться як в середовищі українців на матерній зем-
лі, так і в діаспорі – Північній Америці, Канаді, Аргенти-
ні, Австралії, у європейських країнах, в країнах СНД та 
ін. Тому творчість української діаспори, фольклор діас-
пори є складовою загальноукраїнського фольклорного 
масиву й національної культури [8, с. 153].  

Отже, перебуваючи далеко від України, зарубіжні 
українці є носіями і творцями нашої культури, наших 
традицій і, звісно, цей набір відтворюють у своїй діяль-
ності. С. Грица припускає, що "багата система поетич-
них паралелізмів у фольклорі українців є виявом надчу-
тливої реакції на навколишнє середовище, "первісної" 
прив'язаності до нього, способом його персоніфікації" 
[3, с. 20]. Зрозуміло, що для дослідників етнографії, 
фольклору у сучасному українському зарубіжжі є ціка-
вою позиція збереження прадавніх, реліктових етноку-
льтурних явищ та  творення нових. 

Таким чином, українці за кордоном – це невід'ємна 
частина української нації, яка презентує та розширює 
українську культуру й мову у світі. На сучасному етапі 
розбудови нашої незалежної держави є очевидним не-
обхідність консолідації  спільних зусиль України і діас-
пори, залучення світового українства для утвердження 
позитивного іміджу нашої держави у світі. 
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Одним з найбільш значимих світоглядних уявлень у 

давніх культурах визначається еманація світла як "пер-
шовитоку" просторово-часового коду тих ціннісних іде-
алів, які проектуються на всі рівні світогляду в процесі 
пізнання світу людиною. Особливо важливим постає 
дослідження генези образу світла як можливості рекон-
струкції універсальної системи міфологічного та релі-
гійного (християнського) світоглядів. У контексті визна-
ченого вивчається проблема багатогранних рівнів вза-
ємодії духовного та мистецького світу у різних виявах 
давньоруського світорозуміння. 

Універсальну систему міфологічних уявлень вивча-
ли О. Афанасьєв, М. Драгоманов, В. Іванов, М. Косто-
маров, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Строс, М. Попович, 
Н. Толстой, В. Топоров, О. Фамінцин та ін. Семантика 
світлонайменувань у системі кольоровизначень мовної 
картини світу давньоруської традиції досліджувалася в 
працях Е. Губенка, І. Кулікової, Е. Мішенькіної та ін. 
Особливу увагу дослідженням концептуальних питань 
християнського світогляду у формуванні уявлень ема-
наційної моделі світла давньоруської культури приділя-
ли В. Горський, В. Овсійчук,  О. Пономаренко, 
Т. Голіченко, П. Білоус, А. Виговська та ін.  

Міфологічний світогляд, за Л. Леві-Брюлем, являє 
собою систему гармонійно обумовлених протиріч, су-
перечностей, колізій. У своїй праці "Структура міфів" 
К. Леві-Строс виділяє систему опозицій у міфологічному 
мисленні. Представники російської школи структураліз-
му (Н. Арутюнова, В. Топоров, Б. Успенський та ін.) ви-
сунули ідею творення міфологічної картини світу згідно 
взаємодії бінарних опозицій [20, c. 7-10]. Тому міфоло-
гічний світогляд у своїй основі формується на дуально-
му осмисленні світу – просторових (світло/темрява, 
білий/чорний, верх/низ, схід/захід, зло/добро та ін.), 
часових та інших світоглядних рівнів. 
Більшість вчених відзначає, що завдяки впливу христи-
янських ідей на міфологічний світогляд особливо загос-
трюється дуальне розуміння світу, в основі якого відбу-
вається конкретизація божественного позитивного на-
чала з концептуалізацією есхатологічної картини світу. 

Основоположні ідеї єдності світу функціонують у сві-
тоглядній системі, яку визначає ідея еманації світла як 

сутність єдності космогонічних уявлень про божествен-
не начало світотворення. Поняття еманації світла (від. 
лат. emanation – витікання) визначає онтологічну сут-
ність першоджерела божественного світла в проекції на 
різні світоглядні сфери культурних універсалій – пізнан-
ня трансцедентного світу, софійності, любомудрія, осві-
ти, блага та ін. Псевдо-Діонісій Ареопагіт розробляв 
метафізику світла у візантійській теорії кольору. "Світло 
– як чуттєво-сприйняте, так і духовно – в першу чергу 
пов'язане з Благом, яке є життєдайною якістю Бога", 
відмінність світла від прекрасного богослов вбачає у 
здатності світла "прикрашати неприкрашене" та "нада-
вати вигляд не маючого його". Відповідно, світло ви-
значається в системі Ареопагіта більше як дія, причому 
дія, спрямована на удосконалення, що повністю зістав-
лене з Благом, одним із проявів єдності духовної до-
сконалості – Істини, Добра та Краси. Саме таке розу-
міння світла у значенні дії, що проявляється із-зовні і 
спрямована на досягнення духовного ідеалу, пізніше 
буде сприйнята Руссю, співзвучна з візантійським розу-
мінням спасіння у якості постійної дії" [21]. У праці 
"Первозданна сутність" О. Лосєв визначає першою та 
виразною особливістю метафізики світла категорію 
білого світла як світла первозданної міфологічної сут-
ності та категорію кольору – як явище вторинне після 
світла, загострюючи увагу на єдності світлового потоку 
та "матерії" категорії кольору. 

Проблему еманації світла у якості фундаментальної 
ідеї слов'янської культури, яка підносить єдність Істини, 
Добра та Краси, досліджує О. Солдатенкова. Формо-
творчий аспект ідеї світла та темряви як "статусу клю-
чової ідеї" культурно-значимої інформації в мовній кар-
тині світу аналізується у праці Ж. Полєжаєвої [16]. 
Є. Мостепаненко особливу увагу приділяє вивченню 
світоглядно-філософського підґрунтя універсальних 
моделей єдності світла та темряви. У дослідженнях 
колористичної картини світу давньоруської культури 
вагоме значення посідає світоглядна конкретизація 
еманаційної моделі світла. 

Онтологічний та гносеологічний аспекти колористич-
них характеристик у контексті світоглядних уявлень під-
креслює Е. Гмизіна у дослідженні "Колір в культурі Давньої 
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