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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В БРАЗИЛІЇ
Розглянуто характеристики етнічної ідентичності однієї з найбільших українських діаспор у світі – бразильської. Зазначено, що умовами до збереження української самобутності в Бразилії стали виклики та загрози, з якими зіткнулися переселенці з України, а також спільна територія, на якій мешкає найбільша кількість
бразилійських українців. Відзначено роль церкви, школи, громадських організацій,
засобів масової інформації тощо в підтриманні ідентичності етнічних українців.
Ключові слова: діаспора, українська діаспора, українська діаспора в Бразилії,
ідентичність, етнічна ідентичність, чинники збереження етнічної ідентичності.

Постановка проблеми. Вивчення феномену української діаспори останнім
часом набуває все більшої актуальності. Адже в глобальному світі це етнічне
утворення є джерелом поширення знань про Україну й інформації про особливості нашої культури і менталітету серед світової спільноти. Зазвичай
основним завданням українських мігрантів є успішна інтеграція в життя
країни свого нового поселення. Але досить часто при цьому в них з’являється
бажання зберегти свою етнічну ідентичність. Отже, головне питання, яке
мають вирішити етнічні українці, які знаходяться далеко за межами своєї історичної Батьківщини, – як успішно закріпитися в іноетнічному середовищі
і в той же час зберегти свою національну самобутність?
Українська діаспора в Бразилії є одним із найвіддаленіших етнічних утворень. Маючи складну історію еміграції, українці досить добре інтегрувалися
в життя цієї країни, але все ж змогли зберегти свою культуру, мову, традиції.
Дослідження даного феномену допоможе з’ясувати умови та чинники, які
дозволили бразилійським українцям не втратити ментальний зв’язок із першобатьківщиною і гідно представляти свою націю далеко за межами України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти феномену діаспори, а також її історії, місця і значення в соціально-економічному, культурному
та політичному житті вивчають такі дослідники: Б. Ажнюк [1], М. Алієва [2],
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М. Астварцатурова [3], М. Бауман [4], А. Василенко [5], В. Євтух, О. Ковальчук,
А. Попок і В. Трощинський [6], Г. Луцишин [7], У. Сафран [8], М. Федунків
[9], К. Чернова [10], Г. Шеффер [11] та ін. Питання бразильської діаспори розглядають: М. Бондаренко [12], О. Борушенко [13], М. Гримич [14], Я. Закревська [15], В. Зінько [16], Н. Пильгуна та В. Іванець [17], І. Сушинська [18] та ін.
Проблеми національної (етнічної) ідентичності є предметом пошуку таких
учених, як Л. Бєловецька [19], М. Вороніна [20], М. Каткова та В. Коротин [21],
В. Кремень і В. Ткаченко [22], С. Сидоренко [23], Е. Сміт [24] та ін.
Формулювання цілей. Метою статті є дослідження умов і чинників
збереження етнічної ідентичності представниками української діаспори в Бразилії, а також з’ясування ролі релігії, освіти, мови в її забезпеченні.
Виклад основного матеріалу. Поняття «діаспора» в сучасному його розумінні ввійшло в науковий обіг завдяки роботам американського дослідника
Р. Парка, який розглядав її як культурний феномен, як певну стійку й ізольовану спільноту, що мешкає на одній території і з тих або інших причин намагається знайти місце в чужому економічному та культурному устрої [25,
c. 154]. У той же час сам термін «діаспора» (з грец. διασπορά – «розсіяння»)
має біблійне походження, і до початку ХХ ст. він застосовувався виключно до
релігійних груп, які вимушено або добровільно проживали за межами території походження. Згодом у поняття діаспори почали вкладати і нерелігійний
сенс. Так, за твердженням І. Лошкарьова, прихильники ідеології панафриканізму застосовували його до чорношкірих жителів Північної Америки, вважаючи їх всупереч власній волі вивезеними з Африки. Таким чином, у даному
випадку категоріальним критерієм було загальне походження [26].
На сьогоднішній день діаспору можна визначити як етнічну спільноту, що
виникає за межами своєї батьківщини внаслідок різного роду міграцій і з причин небажання (або неможливості) повністю асимілюватися в іноетнічних
суспільствах зберігає свою етнічну ідентичність (культуру, мову, традиції
тощо) [27, с. 221–222]. Задля свого збереження, відтворення та розвитку діаспора створює певні інститути, які закріплюють її становище і забезпечують
взаємодію з країною проживання та країною-першобатьківщиною [28].
Однією з ключових ознак у розумінні діаспори є етнічна ідентичність (від
лат. indenticus – «тотожний», «однаковий»), яку визначають як «ототожнення
індивідом себе з певною нацією, усвідомлення власної приналежності до тієї
чи іншої національної спільноти на ґрунті комплексу характеристик (територія, громадянство, мова, менталітет, темперамент, історія, культура, релігія,
спільні інтереси, прагнення, мета, ідеали, потреби тощо), що принципово
вирізняють цю націю з-поміж решти аналогічних груп» [23, с. 46]. Е. Сміт до
найважливіших ознак етнічної ідентичності відносить: власне ім’я (для ідентифікації спільноти); міф про спільне походження (що дає відчуття спорідне209
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ності); спільну історичну пам’ять; спільну культуру (релігію, мову, звичаї);
прив’язаність до Батьківщини; усвідомлення своєї єдності (солідарності) [24].
Етнічна ідентичність не є вродженою. На думку Л. Бєловецької, вона виникає
з набутого усвідомлення спільності культури, історії, мови, почуття належності до певної держави [19].
Усі зазначені характеристики притаманні одній із найвіддаленіших етнічних спільнот – українській діаспорі в Бразилії, яка до того ж є й однією з
найстаріших (бере свій початок з кінця ХІХ ст.) та досить численних (налічує
за різними даними від 600 000 до 1 000 000 осіб [29]).
Що ж допомагає бразилійським українцям не втратити, зберегти свою національну самобутність далеко за межами своєї історичної Батьківщини? Як
зазначають М. Каткова та В. Коротин, формування національної ідентичності детерміноване декількома чинниками [21]. По-перше, це просторові характеристики – кордони певної території; по‑друге, це рідна земля, тобто та, яка
породила даний народ; по‑третє, це зовнішні виклики та загрози, які є сильним
стимулом для об’єднання людей; по‑четверте, це мова та культура державоутворюючого народу [21, с. 282–284].
Ці чинники є визначальними і для бразилійських українців. Уся історія
української діаспори в Бразилії – це перш за все відповідь на виклики та загрози, які згуртовували переселенців з України. Еміграція до Бразилії має
декілька масових хвиль, кожна з яких зумовлена певними причинами й особ
ливостями. Перша хвиля відбулася з кінця ХІХ ст. до початку ХХ ст. Безробіття та погіршення рівня життя більшості українців під час індустріалізації
призвели до пошуку роботи навіть у найвіддаленіших куточках світу. У цей
час бразильський уряд пропонує постійне місце проживання українцям, щоб
найняти відносно дешеву робочу силу для освоєння нових територій і будівництва нової залізниці [30, с. 92]. Для перших переселенців з України до
Бразилії значним викликом стали тропічні хвороби, голод, вороже ставлення
місцевого населення. Однак ті, хто витримали, змогли організувати своє господарство і закріпитися на новому місці. Ця хвиля мала соціально-економічне підґрунтя. Завданням економічної еміграції зазвичай є інтеграція, якнайшвидше набуття статусу громадянина нової країни поселення. Свою культуру, мову, звичаї мігранти зберігають лише тому, що їм легше жити зі своїми
співвітчизниками [31, с. 250].
Наступна хвиля еміграції (Перша світова війна, жовтнева революція, громадянська війна) представлена більш широкими класами, аніж перша, – невдоволені новою владою військові, інтелігенція, інтелектуали [30]. Особливістю
емігрантів цієї хвилі стало те, що більшість із них мала намір повернутися до
України, коли вона стане незалежною. Друга хвиля була зумовлена політичними причинами. Політичні емігранти, перебуваючи в чужій країні, намагаються
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зберегти себе та своїх дітей у повному духовному зв’язку з Батьківщиною,
чекаючи сприятливих умов для повернення на Батьківщину й поступово входячи в життя країни поселення [31, с. 250].
Третя хвиля української еміграції (після закінчення Другої світової війни)
мала політичні й ідеологічні причини. Більшість переселенців – це ті, хто не
хотів жити за тоталітарного правління, а також військовополонені та військові злочинці, політичні втікачі, які не могли повернутися на Батьківщину.
Другою причиною, яка сприяла формуванню етнічної ідентичності бразилійських українців, стала територія їхнього компактного спільного проживання. Перші мігранти з України отримали від уряду Бразилії на поселення землі в південно-східній частині країни, які на той час складали дрімучі
ліси. Працьовитість і наполегливість українців дозволили їм впоратися з усіма перепонами й організувати своє господарство. Переселенці наступних
хвиль зазнають певних труднощів – мовних, культурних, економічних, з працевлаштуванням. Опинившися на чужині, вони шукають підтримки у своїх
співвітчизників, приєднуючись до них, і таким чином інтегруються в іноетнічне середовище. Так на території штату Парана утворилася певна територія – «Бразилійська Україна», яка за своїм демографічним складом має 80 %
етнічних українців.
Важливим чинником у формуванні та збереженні етнічної ідентичності
українців у Бразилії є церква. Як зазначає І. Сушинська, історично українська
громада Бразилії об’єднувалася саме навколо церкви, яка своєю діяльністю
підтримувала переселенців і змогла зберегти та виховати всі нові покоління
в релігійному й національному дусі [18, с. 78]. На сьогоднішній день 95 %
бразилійських українців об’єднані навколо 26 парафій Української греко-католицької церкви, а 5 % – навколо 16 парафій Української православної церкви. При церквах діють суботні школи з вивчення катехізису українською мовою.
Незаперечна роль у збереженні української самобутності належить рідній
школі в Бразилії. Українські поселенці з перших років почали дбати про місце, де їхні діти могли б здобути хоча б початкову освіту. І хоч ті освітні осередки ніколи не були повністю забезпечені відповідними кадрами вчителів,
однак змогли вплинути на певний рівень грамотності, який вирізняє українців
серед інших етнічних груп. На сьогоднішній день у Бразилії діє мережа недільних і суботніх шкіл при церквах, а також існують українські школи різних
форм власності.
Показником етнічної ідентичності є мова [32, c. 239]. Сучасна українська
діаспора в Бразилії – це переважно друге, третє, четверте покоління колишніх
українських емігрантів. В окремих штатах, де проживає декілька поколінь
українців, рідну мову знають представники всіх вікових груп, але користуються нею здебільшого в побуті, громадському і церковному житті. Але, як
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зазначає І. Сушинська, спілкується українською в основному старше покоління, молодші мають незначний словниковий запас, переважно – із соціальнопобутової лексики [18, c. 78]. Разом із тим у Бразилії сприятлива політика для
вивчення української мови та літератури: діють курси української мови та
літератури; створені умови для вільного викладання української мови як іноземної в державних школах, які знаходяться в місцях компактного проживання етнічних українців.
Значну роль у збереженні української самобутності в Бразилії відіграє
низка культурно-громадських товариств, які з’явилися ще наприкінці XIX ст.
Одним з перших таких об’єднань стало товариство «Просвіта» імені Тараса
Шевченка, головною метою якого було і є проведення культурно-просвітницької роботи серед українців з орієнтацією на Україну [15]. Згодом почали
з’являтися й інші об’єднання, які функціонують у Бразилії донині. Це Український союз (нині має назву «Український союз Бразилії»), який опікується
загальногромадянською, культурно-освітньою і господарською організацією
українців у Бразилії; Товариство прихильників української культури, яке організує культурні заходи, тематичні вечори, присвячені історії, культурі, літературі України; Українсько-бразильська центральна репрезентація як представницький орган різних українських організацій в Бразилії при Всесвітній
організації українців та ін.
У Бразилії активно розвиваються україномовні засоби масової інформації.
Преса українською (або переважно українською) представлена такими друкованими виданнями, як «Зоря», «Прапор», «Праця», «Хлібороб»; функціонують українські радіостанції – Radio Zabava і Copas Verdes FM та ін. І. Сушинська відзначає наявність інтернет-ресурсів (Portal ucraniano, Українці
Бразилії тощо), на яких бразильці українського походження популяризують і
пропагують українську культуру [18, с. 79].
Важливим способом формування і підтримання національно-культурної
ідентичності українців у Бразилії є свята, пов’язані з історією країни, з її
традиціями, а також культивація українського народного мистецтва (українські
народні пісні і танці, писанкарство, вишивка та ін.).
Висновки. Історія і сучасність української еміграції в Бразилії доводить,
що українці досить успішно інтегрувалися в країні свого нового поселення,
посівши гідне місце в соціально-економічному і громадсько-політичному
житті Бразилії, але в той же час вони змогли зберегти свою національну самобутність. Створенню доволі численної та авторитетної української діаспори
в Бразилії, яка характеризується своєю етнічною ідентичністю, сприяли певні чинники. Це, по‑перше, виклики та загрози, які супроводжували процес
переселення українців та їхню інтеграцію в нове суспільство; по‑друге, це
згуртування переселенців переважно на одній території. У справі збереження
ідентичності українських мігрантів значну роль відіграють церква, яка під212
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тримує їх і дає духовні настанови; школа, яка забезпечує освіту та виховання
нових поколінь; створені громадсько-політичні та культурні об’єднання, які
допомагають соціалізуватися в іноетнічному суспільстві і в той же час культивувати свої національні традиції.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
УКРАИНСКОЙ ДИАСПОРЫ В БРАЗИЛИИ
Рассмотрены характеристики этнической идентичности одной из самых больших украинских диаспор в мире – бразильской. Отмечено, что условиями сохранения
украинской самобытности в Бразилии стали вызовы и угрозы, с которыми столкнулись переселенцы из Украины, а также общность территории, на которой проживает наибольшее количество бразильских украинцев. Акцентируется внимание
на роли церкви, школы, общественных организаций, средств массовой информации
в сохранении идентичности этнических украинцев.

217

ISSN 2075-7190. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2021. № 4 (51)

Ключевые слова: диаспора, украинская диаспора, украинская диаспора в Бразилии, идентичность, этническая идентичность, факторы сохранения этнической
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Pidkurkova Iryna Valeriivna, PhD in Sociology, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Sociology and Political Sciences of
Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
THE PROBLEM OF PRESERVING THE ETHNIC IDENTITY OF THE
UKRAINIAN DIASPORA IN BRAZIL
Problem setting. The Ukrainian diaspora in Brazil is one of the most remoted ethnic
entity. Having a difficult history of emigration, Ukrainians have integrated quite well into
the life of this country, but still managed to preserve its culture, language and traditions.
The study of this phenomenon will help to clarify the conditions and factors that allowed
Brazilian Ukrainians not to lose its mental connection with their homeland and to represent
its nation with dignity outside Ukraine.
Recent research and publications analysis. Various aspects of the phenomenon of the
diaspora, as well as its history, place and significance in socio-economic, cultural and
political life are studied by the following researchers: M. Astvartatsurova, V. Yevtukh,
W. Safran, G. Sheffer and others. Issues of the Brazilian diaspora are considered by:
O. Borushenko, I. Zakrevs’ka, I. Sushinska and others. Problems of national (ethnic) identity
are the subject of search of such scientists as L. Bielovetska, M. Voronina, S. Sidorenko,
E. Smith and others.
Paper object. The aim of the article is to study the conditions and factors of preserving
the ethnic identity of the Ukrainian diaspora in Brazil, as well as to clarify the role of
religion, education, language in its provision.
Paper main body. Today, the diaspora can be defined as an ethnic community that
arises outside their homeland due to various migrations, and, due to unwillingness (or
impossibility) to fully assimilate in non-ethnic societies, retains its ethnic identity (culture,
language, traditions, etc.). In order to preserve, reproduce and develop, the diaspora creates
certain institutions that consolidate its position and ensure interaction with the country of
residence and the country of origin.
One of the key features in understanding the diaspora is ethnic identity, which is defined
as an individual’s identification with a particular nation, awareness of their belonging to
a national community based on a set of characteristics (territory, citizenship, language,
mentality, temperament, history, culture, religion, common interests, aspirations, goals,
ideals, needs, etc.), which fundamentally distinguish this nation from other similar groups.
All these characteristics are inherent in one of the most remoted ethnic communities – the
Ukrainian diaspora in Brazil, which is also one of the oldest (dates back to the late
nineteenth century). And quite numerous (according to various estimates from 600,000 to
1,000,000 people).
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What helps Brazilian Ukrainians not to lose, to preserve their national identity far
beyond its historical homeland?
Factors that determined the formation of the ethnic identity of the Ukrainian diaspora
in Brazil are, first of all, the challenges and threats that united immigrants from Ukraine,
and secondly, the territory of their compact coexistence (southeastern Brazil). An important
factor in the formation and preservation of ethnic identity in Brazil is the church, that
historically unites Ukrainian community. An indisputable role in preserving Ukrainian
identity belongs to the native school in Brazil. From the first years, Ukrainian settlers
began to take care of a place where their children could get at least primary education.
Today, Brazil has a network of Sunday and Saturday schools, as well as private Ukrainian
schools. An indicator of ethnic identity is the language for the study of which a favorable
policy has been introduced in Brazil: there are courses in the Ukrainian language and
literature; created conditions for free teaching of the Ukrainian language as a foreign
language in public schools located in places of compact residence of ethnic Ukrainians.
A number of cultural and public societies, which appeared at the end of the 19th century,
play a significant role in preserving Ukrainian identity in Brazil and they are still
functioning. Brazil is actively developing Ukrainian-language media, including Internet
resources, on which Brazilians of Ukrainian origin promote and propagate Ukrainian
culture.
Conclusions of the research. Ukrainians have been quite successful in integrating in
Brazil, taking a worthy place in its socio-economic and socio-political life, but at the same
time they have been able to preserve their national identity. Certain factors contributed to
the creation of a fairly large and authoritative Ukrainian diaspora in Brazil, which is
characterized by its ethnic identity. The church, which supports and provides spiritual
guidance, plays a significant role in preserving the identity of Ukrainian migrants; a school
that provides education and upbringing of new generations; created socio-political and
cultural associations that help to socialize in a non-ethnic society and at the same time
cultivate their national traditions.
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