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РОЛЬ ДІАСПОРИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

«Нашого цвіту – по всьому світу». Мабуть, краще, ніж це прислів’я, 
не скажеш про українську діаспору, що об’єднує понад 20 мільйонів 
людей, які коренями своїми – з Карпат і Поділля, Полісся і 
Причорномор’я, усіх куточків України.  

Серед науковців, які досліджували проблеми національно-
культурного розвитку українців у світі, слід назвати С. Кульчицького та 
В. Ідзьо, які аналізували демографічні зміни в українській діаспорі, стан 
задоволення культурних, освітніх і релігійних потреб українців. До 
проблем національно-культурного розвитку української діаспори 
звертались А. Абліцов, Я. Балабан, В. Трощинський, І. Дзюба [1]. Мета 
роботи – дослідити роль діаспори у розвитку української культури.  

Історію української еміграції прийнято ділити на чотири хвилі: 
перша – з останньої чверті ХІХ ст. до початку Першої світової війни; друга 
– період між двома світовими війнами; третя – період після Другої світової 
війни; четверта – з часу проголошення незалежності України у 1991 р. 
Проте умови існування еміграцій фундаментально відрізняються: перші 
три хвилі українські емігранти жили, творили у країнах поселення в 
умовах бездержавності (за виключенням періоду існування УНР),а так 
звана четверта хвиля еміграції, навпаки, має уже свою суверенну державу 
– Україну. Цей факт є надзвичайно важливим для дослідження та аналізу 
історичної ролі діаспори у становленні незалежної України, примноженні 
загальнолюдських цінностей у царині культури, науки, освіти, а також 
проблем і завдань новітньої діаспори як потужного чинника розбудови й 
утвердження модерної європейської держави України [2, с. 59]. 

Світовий досвід свідчить, що необхідною передумовою 
інтелектуального прогресу нації є її національна ідентифікація людей, яка 
неможлива без урахування та використання історико-культурної 
спадщини. В умовах незалежної держави відмова від ідеологічних догм 
тоталітарної системи, визнання плюралізму в духовній сфері зумовили 
більш демократичний і лояльний підхід до визначення духовної спадщини, 
а також, що не менш важливо, інше ставлення до неї. Відповідно до 
сучасних реалій, духовна спадщина народу України включає надбання 
національної культури українського народу, що створені як в Україні, так і 
за її межами, в діаспорі, всюди, де твориться українська культура. 
Пріоритет у цьому, безумовно, має духовний потенціал, що нагромадився в 
Україні. Критерієм духовної спадщини українського народу є 
відповідність культурного доробку загальнолюдським цінностям, тобто 
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визнання того, що духовні надбання нації набувають загальнолюдського 
визнання. 

Крилатий вислів Джорджа Сантаяна «ті, хто не пам’ятають історії, не 
знатимуть майбутнього» підкреслює головну роль української діаспори 
попередніх періодів – збереження історичної пам’яті українського народу, 
а значить, його майбутнього, його незалежності [3, с. 98]. 

Розвиток культурного життя українців діаспори відбувався 
здебільшого за активної участі українських національно-культурних 
організацій, які сприяли розбудові культурних традицій, але роль держави 
в цьому процесі була значно обмеженою. Протягом досліджуваного 
періоду еміграційні вливання українців проходили здебільшого по лінії 
трудової міграції, тому вони не сприяли посиленню позицій української 
культури й мови, а швидше призводили до асиміляції емігрантів [4, с. 76]. 

Діаспора самим своїм буттям урізноманітнює та збагачує українську 
присутність у світі, надає та буде надавати, виходячи зі своєї духовної 
потреби, своїх почуттів і сентиментів до «старого краю», посильну 
допомогу Україні. Налагодження, розширення й усіляке зміцнення зв’язків 
з українською діаспорою не тільки є певним моральним обов’язком 
України як історичної батьківщини всіх зарубіжних українців, а й має на 
меті досягнення певних національних, політичних та економічних цілей. 
Зокрема, це стосується використання інтелектуального, політичного та 
економічного потенціалу діаспори для встановлення дружніх і тісних 
взаємин України з державами проживання зарубіжних українців, 
посилення ролі, яку відіграє Україна у світовому співтоваристві. 

Таким чином, процес культуротворення, що триває в українській 
діаспорі, став вагомою складовою українського культурного простору. 
Його головною метою є духовна консолідація українців усього світу в 
інтересах відродження, збереження й примноження національно-
культурних традицій власного народу. Це сприяє збереженню цілісності 
української культури, а в умовах незалежності – активізації 
державотворного потенціалу, зміцненню позицій українських організацій у 
країнах поселення, а Української держави – у світовому співтоваристві. 
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