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Проблема, яка розглядається, є дотичною до статті Па-
триції Тжешчинської «Українці з Польщі в Канаді: між 
українською і польською діаспорою». Відзначаючи акту-
альність проведеної авторкою студії, можна звернути увагу 
на деяку звуженість наукового дискурсу в питаннях історич-
ної і культурної пам’яті. Використана дослідницею методо-
логія соціокультурної антропології (інтерв’ювання та «вклю-
ченого спостереження») дає змогу отримати фрагментарний 
(а не цілісний) репрезентативний зріз самоідентифікації ка-
надських українців, які в різних еміграційних хвилях поли-
шили Польщу і сьогодні проживають в українських спіль-
нотах Канади. Відповідно до цього й набір прикладів, а вже 
згодом й аналітика з висновками, не можуть охопити широ-
кого джерельного тла, а в ньому різних чинників, які тією 
чи іншою мірою впливали на суспільну свідомість носіїв ет-
нічної ідентичності. 

Наші спостереження покликані дещо доповнити прога-
лини, яких не вдалося уникнути Патриції Тжешчинській в 
спробі відстежити «силові поля» пам’яті, яка зберігається в 
родинах українців, що переїхали до Канади з Польщі. Наго-
да побувати у Торонто навесні 2017 р. з приводу відкриття 
авторської виставки малярства сприяла можливості спілку-
ватися з окремими родинами, історія яких теж є дотичною до 
цієї групи еміграції. Відповідно, в цих родинних середовищах 
історична та культурна пам’ять має дещо відмінні ціннісно-
смислові конфігурації, що дозволяє їм більш виразно арти-
кулювати свої генетичні етнонаціональні корені. 

Ключові слова: Канада, українська діаспора, україн-
ці з Польщі, історична і культурна пам’ять, етнічна і наці-
ональна самоідентифікація, культурна свідомість, культур-
ні інституції. 
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The problem under consideration is related to the article by Pa-
tricia Teszczyńska «Ukrainians from Poland in Canada: between 
the Ukrainian and Polish Diaspora». While appraising the rele-
vance of the author's studio, the attention should be drawn to some 
kind of narrowing of the academic discourse on issues of historical 
and cultural memory. The methodology for socio-cultural anthro-
pology used by the researcher (interviewing and «included obser-
vation») allows a fragmentary (rather than a holistic) representa-
tive sample of self-identification by Canadian Ukrainians who left 
Poland in different emigration waves and today live in the Ukrai-
nian communities of Canada. Accordingly, a set of examples, and 
later analytics with conclusions can not cover a broad background 
and various factors within it that have, to some extent, influenced 
the public consciousness of the carriers of ethnic identity.

Our observations are intended to fill some of the gaps, Patri-
cia Teszczyńska failed to avoid, in an attempt to track the «pow-
er fields» of the memory stored in the families of Ukrainians who 
moved to Canada from Poland. The opportunity to visit Toron-
to in the spring of 2017 on the opening of the author’s exhibition 
of painting helped to communicate with individual families, whose 
history is also connected with this group of emigration. Accord-
ingly, in these family environments, historical and cultural memory 
has somewhat different value-semantic configurations which allows 
them to more clearly articulate their genetic ethnic roots.

The subject of the study is the family traditions and behavioral 
patterns of a group of Canadians of Ukrainian origin who are ac-
tive in the socio-cultural processes of modern Canadian cities and 
identify themselves as Ukrainians. The subject of the study is his-
torical and cultural memory, which manifests itself at various lev-
els of socio-cultural life in the complex of their signs. The meth-
odological basis of the research is the cultural-anthropological ap-
proach, with the involvement of ethnopsychological studies and 
author's interpretation of behavioral models of the selected typo-
logical group.

The purpose of the study is an attempt to deepen the scien-
tific discourse, initiated by the researcher of this topic Patricia 
Teszczyńska. An indispensable condition for the correctness of 
the conclusions regarding the nature of historical, cultural and emo-
tional memory is the implementation of the typology of identity car-
riers — both according to the social, tribal, and family-household 
scale. The basis of the work is the material collected by the author 
during his stay in the community of the Ukrainian diaspora of Can-
ada (Toronto and Ottawa) in the spring of 2017.

Keywords: Canada, Ukrainian diaspora, Ukrainians from 
Poland, historical and cultural memory, ethnic and national iden-
tity, cultural consciousness, cultural institutions.
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Вступ. Польська дослідниця свою статтею «Укра-
їнці з Польщі в Канаді: між українською і поль-

ською діаспорою» здійснила цікаву спробу систе-
матизації «структур пам’яті» як рушіїв самоіденти-
фікації частини канадців українського походження, 
які були народжені або провели частину свого жит-
тя у Польщі. При цьому Патриція Тжешчинська 
найбільшу увагу звертає на ті родини, які переїха-
ли з Польської Народної Республіки орієнтовно 
від 1980-х рр. під різними приводами (приміром, 
церковне паломництво або екскурсії в капіталістич-
ні країни), з пізнішим набуттям статусу політичних 
емігрантів. Визначивши категоріальні групи цих 
еміграційних хвиль, авторка проектує їх взаємодії з 
транснаціональними спільнотами нової Батьківщи-
ни, а вже через ці зв’язки уважніше вдивляється в 
складну семантичну природу їх історичної пам’яті. 
Полишаючи дальші спостереження, аргументи і ви-
сновки дослідниці як її індивідуальний погляд на ці 
складні проблеми, спробуємо подивитися на деякі з 
порушених питань за іншою науковою стратегією, 
на базі власних спостережень. 

Українці, з якими нам довелося спілкуватися в ко-
роткий період весни 2017 р., належать до кіл інте-
лектуальної еліти. На сьогодні це вже старше по-
коління, дитячі роки якого проходили в часи Другої 
світової війни або в таборах для переміщених осіб 
повоєнної Німеччини (Displaced Persons). Пам’ять 
у людей з таким травматичним синдромом, як пра-
вило, вкрай гостро резонує в свідомості, часто по-
вертаючи її до споминів. Поза сумнівом, що з та-
кою біографією українці з західних теренів України 
(Львова, Перемишля та містечок етнічного пору-
біжжя) зберігають чимало гострих деталей зі склад-
них міжетнічних і міжнаціональних взаємин відпо-
відного історичного періоду. Родини окремих із 
моїх співрозмовників продовжують жити в Стрию, 
Львові, Перемишлі, на колишніх теренах Холмщи-
ни і Лемківщини. Про сумнозвісні події з насиль-
ствами і депортаціями вони зберігають пряму гене-
тичну пам’ять, до книг очевидців про ці події вони 
могли б додати чимало живого емоційного, а з ним і 
документального матеріалу. Це та категорія канад-
ських українців, яка нічого не може сказати про со-
ціалістичний лад вже повоєнної Польщі, натомість у 
них затрималися на все життя найбільш гострі сто-
рінки історії 1940-х років. 

Як типологічно означувати таку категорію носі-
їв історичної пам’яті з позиції соціокультурної ан-
тропології? Українці цього кола зростали у Кана-
ді в спільних товариських середовищах, які були 
об’єднані навколо національних культурних симво-
лів і духових цінностей. Вони не лише приятелюва-
ли родинами, допомагаючи одна одній в адаптації 
до нових обставин життя, але й самоорганізовува-
лися навколо національно-ідеологічних питань. Зо-
крема, брали участь у політичних маніфестаціях у 
великих канадських містах супроти хвилі арештів в 
Україні представників дисидентських рухів, спеці-
ально делегували своїх представників для акцій про-
тесту в Нью-Йорку і Вашингтоні (США). Належ-
ні до транснаціональних родинних середовищ періо-
ду зламу різних політико-адміністративних систем, 
вони без вагань ідентифікували себе за маркерами 
культури (мова, релігія, традиції) та історії (Русь-
Україна, Мазепа, Українські Січові Стрільці, Со-
борність українських земель, Голодомор як геноцид 
українського народу, Українська Повстанська Ар-
мія). Вони за жодних обставин не «розмивалися» в 
якійсь аморфній позанаціональній масі, в якій окре-
мі полікультурні елементи щоденного життя могли їх 
перехоплювати в інші, неукраїнські, спільноти Кана-
ди. Хоча їх ставлення до польських чи інших куль-
турних середовищ є абсолютно позитивним, і то не 
просто за парадигмою державної політики багато-
культурності, а за морально-етичними критеріями, 
які вони сповідують. 

Розрізняючи такі родини за їх соціальним ста-
тусом і ролевою участю в житті сучасної Канади, 
можна визначити і спільні для них культурні за-
пити. Зазвичай такі родини проявляють великий 
інтерес до артефактів різних світових культур, що 
підтверджується їх домашніми колекціями. Крім 
базових  — національних, а саме українських  — 
культурних ідентифікатів, в їх збірках чимало тво-
рів сучасного світового образотворчого мистецтва 
(модерністів та постмодерністів), предметів народ-
ної творчості канадських ескімосів, а також (в різ-
них пропорціях) предметів етнічної старовини з ек-
зотичних країн. Усе це є частиною духового світу 
цих українських родин, які, хоч і ведуть між со-
бою зацікавлені дискусії політичного змісту (в пер-
шу чергу про сучасну Україну), ніколи не зами-
каються в «національному гетто». Історичне ми-
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нуле для них у згустках емоційної або культурної 
пам’яті не стоїть на заваді їх широкого ціннісного 
світогляду, виробленого вже в умовах нового ро-
динного життя.

Звичайно, усі ці зазначені, науково непаспортизо-
вані, характеристики носіїв української ідентичнос-
ті не можуть мати науково репрезентативного ста-
тусу. На час перебування в Торонто та Оттаві ав-
тор не ставив собі за мету здійснювати такого роду 
документацію для спеціальних публікацій. Разом з 
тим, при охопленні повноти історичної та культур-

ної пам’яті української діаспори в Канаді (чи то в 
інших місцях осілості українців) необхідно врахову-
вати різні (соціальні, професійні та вікові) категорії 
родин, в яких культивуються розмаїті комбінації цін-
нісних пріоритетів, при наявності базових — етніч-
них і національних — маркерів свідомості, що є ви-
значальними в їх світовідчуванні. Порушені Патри-
цією Тжешчинською аспекти є перспективними для 
подальших наукових студій над питаннями структу-
ри і типології пам’яті в полікультурних середовищах 
«українського світу».


