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В статті досліджена історіографія об’єднань українських радянських емі-

грантів у Маньчжурії 1920-1945 рр. Усі емігрантські об’єднання розділені на 
політизовані й неполітизовані у відповідністі із соціально-політичними умо-
вами. Виділено кілька періодів в історіографії української еміграції: перший – 
1920-ті – перша половина 1950-х рр., другий – кінець 1950-1980-ті рр., тре-
тій – 1990-2000-і рр. Проаналізовано, що у публікаціях 1920-х рр. увага авто-
рів швидше приділялася свого роду пропаганді, ніж досягненням наукових цілей. 

Авторами досліджено, що у 1970-1980-х рр. вийшов ряд нових наукових 
робіт по темі української еміграції, написаних в цілому в рамках концепції, 
характерній для попереднього періоду. В роботах цього періоду українській 
радянській еміграції дана більш жорстка критична оцінка. Але в цілому ав-
тори представляли положення еміграції безвіхідним, малюючи картину внут-
рішньої боротьби і проваліних спроб об'єднання сил проти Радянської Росії. 

В статті наводиться інформація, що з кінця 1980-х рр. у зв'язку із загаль-
ними змінами в житті суспільства емігрантська тематика в роботах ра-
дянських дослідників стала особливо популярною. Коло проблем, пов'язаних з 
дослідженням української радянської еміграції, істотно розширилося. Діяль-
ність еміграції почала оцінюватися з позитивної сторони. Науковці зверну-
лися до раніше не досліджених питань побуту емігрантів, проблем соціаль-
ної адаптації, культури. Наведено, що у 1990-2000-х рр. з'явився цілих ряд 
робіт, звернених безпосередньо до діяльності політичних і громадських орга-
нізацій еміграції, в тому числі і молодіжних. 

Авторами виявлено, що серед зарубіжних дослідників до історії радянської 
еміграції зверталися і американські, і китайські історики. 

Ключові слова: еміграція, українці в Китаї, емігрантські організації, іс-
торіографія, Маньчжурія. 

 
Історія української еміграції в Китаї починається з монгольських часів. 

Найчисленніша українська діаспора була представлена в період Радянського 
Союзу. Українські емігранти створювали об’єднання, для покращення умов 
життя та праці на чужині. Але, нажаль, досі істориками не було проведено 
комплексного дослідження історіографії об’єдань українців періоду СРСР у 
Маньчжурії у 1920-1945 рр. Тому саме висвітлення цього питання й є метою 
даної статті.  

У відповідність із соціально-політичними умовами Маньчжурії 1920-
1945 рр. Усі емігрантські об’єднання розділені нами на політизовані й непо-
літизовані. До політизованих об'єднаннь віднесені емігрантські об'єднання, 
які прагнули реалізувати себе насамперед у політичній сфері, організації, що 
мали закріплені у статутних документах або декларовані їх лідерами ідеоло-
гічні позиції, прихильність до політичної течії і розповсюджували серед своїх 
членів відповідні політичні погляди. У свою чергу, в якості особливостей не-
політизованих об'єднань виділені відстороненість від політики і політичної 
діяльності, відсутність форм роботи, цілеспрямовано орієнтованих на полі-
тичне виховання своїх членів. 

У рамках історіографії історії української радянської еміграції в Китаї від-
сутні великі роботи, присвячені емігрантським об’єднанням. Причиною слаб-
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кої освітленості даної тематики є відносна бідність джерельної бази і відсут-

ність «яскравих» сюжетів. 
У вивченні української еміграції в історіографії можна виділити кілька пе-

ріодів: перший – 1920-ті – 1 половина 1950-х рр., другий – кінець 1950-х – 
1980-і рр., третій – 1990-2000-і рр. 

Уже на початку 1920-х рр. з'являються перші спроби вивчення українсь-
кої радянської еміграції. Однак роботи цього періоду мали сильний відбиток 
політичної кон'юнктури, що визначила цілі та зміст досліджень, присвячених 
еміграції. На їх сторінках вперше були сформульовані і збереглися протягом 
усього радянського періоду основні ідеологічні установки сприйняття емі-
грації як поплічника ворожого капіталістичного оточення. У публікаціях 
1920-х рр. увага авторів швидше приділялася свого роду пропаганді, ніж до-
сягненням наукових цілей [1]. 

Серед робіт цих років можна виділити працю С. Бєлова «Белое похмелье. 
Русская эмиграция на распутье. Опыт исследования психологии, настроений 
и бытовых условий русской эмиграции в наше время», в якому автор на осно-
ві власних спостережень спробував дати огляд настроїв і умов життя радян-
ської еміграції [2]. Певний інтерес представляє праця А. Киржница «У порога 
Китая. Русские в полосе отчуждения КВЖД», в якому автор не обмежується 
поданням еміграції як єдиної маси, намагаючись виділити елементи емігрант-
ської соціальної структури [3]. Автори цього періоду не залишають еміграції 
жодних шансів, передрікаючи її швидку загибель і марність спроб політично-
активної «верхівки» еміграції продовжити боротьбу проти Радянської Росії. 

Надалі аж до середини 1950-х рр. роботи про еміграцію практично зника-
ють з радянської друку, а сама емігрантська тематика переходить в розряд 
фактично заборонених для вивчення і висвітлення проблем. 

З другої половини 1950-х рр. знову починають виходити праці, присвяче-
ні українській радянській еміграції. Спочатку основну масу публікацій скла-
дали не наукові дослідження, а роботи, засновані на особистих спогадах емі-
грантів, натхненних перемогою Радянського Союзу над фашизмом і які по-

вернулися в СРСР після закінчення Другої світової війни (С. Шульгін, Д. Мейс-
нер, Л. Любимов та ін.) [4]. Крім того, події хрущовської «відлиги» сприяли де-
якому ослабленню режиму спеціальних сховищ та зниження тиску цензури, 
що дало дослідникам новий матеріал для розробки теми української радян-
ської еміграції. 

У 1970-1980-х рр. вийшов ряд нових дослідних робіт по темі української 
еміграції, написаних в цілому в рамках концепції, характерній для поперед-
нього періоду. В роботах цього періоду українській радянській еміграції дана 
більш жорстка критична оцінка. Але в цілому автори представляли положен-
ня еміграції безвіхідним, малюючи картину внутрішньої боротьби і провалі-
них спроб об'єднання сил проти Радянської Росії. 

Наукові роботи 1970-1980-х рр. за змістом можна розділити на дві групи. 
Першу з них становили праці, присвячені діяльності емігрантських політич-
них (головним чином екстремістських організацій). Тут можна виділити 
спільну роботу Ю. Мухачева і К. Шкаренкова «Крах «новой тактики» контрре-
волюции после гражданской войны», присвячену антирадянській боротьбі 
монархічних підпільних організацій в СРСР, їх ролі в активізації сил внут-
рішньої контрреволюції [5]. Тут же слід відзначити працю Р. Іоффе «Крах рос-
сийской монархической революции», де приділено увагу емігрантським по-
літичним організаціям на Далекому Сході. Зокрема, зроблена спроба показа-
ти зв’язку радянських фашистів у Китаї з фашистами Італії та Німеччині [6]. 

До другої групи публікацій відносяться комплексні дослідження Зарубіж-
ної Росії, серед яких варто особливо відзначити монографію Л. Шкаренкова 
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«Агония белой эмиграции», у якій автором виявлено причини нездійсненності 
антирадянських планів, особливості розселення біженців і політики Радян-
ської держави по відношенню до емігрантів. Щодо далекосхідної еміграції 
найбільша увага дослідника зосереджена на діяльності організації радян-
ських фашистів у період 1930-х рр. [7] 

Чи не єдиною роботою, зверненої конкретно до історії української радян-
ської еміграції в Китаї, в 1980-і рр. став навчальний посібник «Крах белоэми-
грации в Китае», підготовлене С.С. Соніним. Дослідник показав безвихід-
ність положення рядових емігрантів, що зазнавали безліч матеріальних труд-
нощів, не мали ідеологічної опори, духовної підтримки та перспектив на 
майбутнє [8]. 

Крім того, в 1980-і рр. вийшов цілий ряд досліджень, що стосуються істо-
рії Китаю та його окремих регіонів у 1920-1940-і рр. Незважаючи на те, що 
емігрантська проблематика в даних дослідженнях не піднімалася (або майже 
не піднімалася), їх значимість досить висока, оскільки дозволяє промальову-

вати соціально-політичний і економічний «фон», на якому розгорталася діяль-
ність української еміграції [9]. 

З кінця 1980-х рр. у зв'язку із загальними змінами в житті суспільства 
емігрантська тематика в роботах радянських дослідників стала особливо по-
пулярною. Коло проблем, пов'язаних з дослідженням української радянської 
еміграції, істотно розширилося. Діяльність еміграції почала оцінюватися з 
позитивної сторони. Науковці звернулися до раніше не досліджених питань 
побуту емігрантів, проблем соціальної адаптації, культури. 

Основна частина емігранознавчих робіт 1990-2000-х рр. традиційно при-
свячувалася західної гілці еміграції. Тим не менш, з часом вийшло досить ве-
лика кількість праць, присвячених далекосхіднії еміграції.  

Одна з перших спроб показати історію радянських емігрантів в Маньчжу-
рії, вільну від ідеологічних кліше, була зроблена Р. Меліховим. Серед дослід-
ницьких проблем, автором розглянуто багато громадських та військово-полі-
тичних організацій еміграції, що з'явилися в період існування на території 
Маньчжурії радянської діаспори [10]. 

Проблеми суспільно-політичної діяльності української радянської еміграції 
в Маньчжурії всебічно висвітлені в монографічних дослідженнях білорусь-
кого історика Н. Аблової [11]. Емігрантська громадськість на території Маньч-
журії представлена автором на тлі еволюції радянсько-китайських відносин, 
пов’язаних з Китайською Східною залізницею. 

Помітний внесок у висвітлення проблем діяльності окремих національних, 
соціальних, суспільно-політичних груп української радянської еміграції в гос-
подарсько-економічній, політико-ідеологічній та культурній сферах внесли 
роботи дослідниці H. Аблажей [12]. 

В сфері інтересів істориків Є. Аурилене і В. Потапової лежить проблемати-
ка історії радянської еміграції з моменту виникнення російської колонії. У 
центрі уваги дослідників перебуває, насамперед, діяльність Бюро у справах 
російських емігрантів в Маньчжурії [13]. 

Численні праці A. Хісамутдінова містять цінні відомості про культурне і 
політичне життя української радянської діаспори на території Далекого Сходу і, 
зокрема, Маньчжурії [14]. Наукові публікації C. Смірнова присвячені різним 
сферам діяльності радянської еміграції і дослідження відбувалися в емі-
грантськім середовищі [15]. Головним об'єктом уваги челябінського історика 
О. Худобородова є козача еміграція в Китаї, особливості протікання в козаць-
кому середовищі політичних, соціально-побутових, культурних процесів [16]. 

У історіографії 1990-2000-х рр. з’явився цілих ряд робіт, звернених безпо-
середньо до діяльності політичних і громадських організацій еміграції, в то-
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му числі і молодіжних. У дослідженнях A. Окорокова, присвячених молодіж-

ним емігрантським організаціям в Маньчжурії, містяться відомості про Союз 
мушкетерів, Дружинах Російської Сокола, Національної організації росій-
ських розвідників (НОРР) та ін. [17]. Проблемам створення і діяльності на те-
риторії Маньчжурії різних об'єднань радянської еміграції присвячені статті 
C. Онєгіної. Автором залучалися малодоступні дослідникам матеріали Цент-
рального архіву Федеральної служби безпеки. У своїх роботах C. Онєгіна на-
водить маловідомі факти, що стосуються організацій радянських фашистів у 
Маньчжурії та інших країнах [18]. 

Безпосередньо дослідженню аполітичних емігрантських об'єднань на Да-
лекому Сході присвячені роботи Р. Прозорової. В її працях, крім інших тем, 
досліджується емігрантський скаутський рух [19]. 

До цієї ж тематики звернені роботи В. Кудінова, О. Попової і О. Щуплен-
кова [20]. У публікаціях І. Царька представлена діяльність харбінського відді-
лу Християнського союзу молодих людей (XCMJI), деякі аспекти становлення 
молодіжних об'єднань і проблеми освіти стосовно радянської еміграції на Да-
лекому Сході [21]. 

Серйозна праця, присвячена скаутському руху в СРСР і за кордоном, 
створена B. Кучіним. На основі численних документів скаутського руху, свід-
чень очевидців і мемуарних джерел автором відтворена широка картина іс-
нування радянського скаутингу від його зародження до наших днів, як на 
території СРСР, Росії, так і в еміграції [22]. 

У роботах Т. Ясько, Н. Бєлозубової піднята проблема діяльності емігрант-
ських молодіжних літературно-мистецьких гуртків Харбіна кінця 1930-х – 1-ї 
пол. 1940-х рр. Автори звернулися до проблем появи і існування літературно-
мистецьких гуртків, показавши особливості їх створення і діяльності, а та-
кож значення цих гуртків для харбинской еміграції [23]. 

У деяких загальних і спеціальних працях з історії радянської еміграції в 
Китаї також розкривається тематика емігрантських об'єднань. У цьому від-
ношенні певний інтерес для нас представляють дослідження C. Смирнова, 
пов’язані, насамперед, з розробкою проблеми соціальної адаптації радянсь-
ких емігрантів в Маньчжурії. В одній зі своїх робіт автор наводить унікальні 
відомості про найвідоміші емігрантські організації, що стосуються їх заро-
дження і деяких етапів діяльності [24]. Р. Меліхов в цілому ряді своїх робіт 
зачіпає емігрантські об'єднання в Китаї. Зокрема, їм подаються деякі відо-
мості про організаційну структуру, чисельність та ідеології найбільш відомих 
емігрантських організацій 1920-1930-х рр. [25]. 

Тематика української радянської далекосхідної еміграції розроблялася й в 
дослідженнях зарубіжних істориків. Роботи цих дослідників можна розділити 
на дві групи: праці радянських істориків-емігрантів, що вийшли в різний 
час за кордоном, і роботи іноземних авторів. 

У ряді робіт дослідників-емігрантів в першу чергу слід відзначити працю 
П. Балакшина «Финал в Китае: возникновение, развитие и исчезновение бе-
лой эмиграции на Дальнем Востоке», що виявився важливою віхою зарубіж-
ної історіографії [26]. Центральним сюжетом роботи є боротьба емігрант-
ських політичних угруповань, які допомогали японцям і радянській розвідці. 
На жаль, наведені дослідником відомості не завжди підкріплені надійної кри-
тикою використаних джерел. 

Книга М. Раєва присвячена культурній діяльності еміграції, її досягнень та 
значення [27]. Даючи оцінку далекосхідної еміграції, автор зазначає, що ця 
діаспора не підтримувала тісних контактів із західною еміграцією і внаслі-
док цього не мала великого значення і впливу в середовищі українського за-
рубіжжя, а її внесок у загальну культурну скарбничку позначився лише після 
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переїзду всіх видатних діячів культури далекосхідної еміграції в Європу і 
Америку. 

Серед зарубіжних дослідників до історії радянської еміграції зверталися і 
американські, і китайські історики. Теми радянського фашизму присвячені 
праці Дж. Стефана і У. Лакера. Якщо в роботі У. Лакера фашистським орга-
нізаціям Далекого Сходу приділено порівняно не багато уваги [28], то робота 
Дж. Стефана присвячена, головним чином емігрантському фашизму в Китаї. 
У своїй монографії автор подав широку панораму діяльності далекосхідної 
фашистської організації, докладні відомості про діяльність її керівників, а 
також інформацію про окремі структури Російської фашистської партії 
(РФП), в тому числі дитячо-юнацькі [29]. 

Серед китайських дослідників певну популярність отримали роботи Сунь 
Фэн’юня, Чжан Сюланя і Го Яншуня. Під словом «русские» китайські автори 
зазвичай мають на увазі всі радянські групи, які проживали в Харбіні. Ви-
сновки, зроблені китайськими дослідниками даної проблематики, свідчать 
про те, що історія української радянської еміграції в Китаї являє собою складне 
явище, а її роль через неоднорідність соціального складу і різних політичних 
поглядів була доволі неоднозначною [30]. 

Таким чином, за останні півтора десятиліття дослідники зробили серйоз-
ний прорив у вивченні далекосхідної радянської еміграції. Проте в рамках 
тематики далекосхідної еміграції досі залишається ряд напрямків, які отри-
мали досить поверхове висвітлення. Однією з таких слабо розроблених проб-
лем є тема емігрантських організацій. 
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Гарнагина С.А., Коваленок С.С. Объединение украинских советских эми-

грантов в Маньчжурии в 1920-1945 гг.: историография проблемы 
В статье исследована историография объединений украинских советских эми-

грантов в Маньчжурии 1920-1945 гг. Все эмигрантские объединения разделены на 
политизированные и неполитизированные в соответствие с социально-политичес-
кими условиями времени. Выделено несколько периодов в историографии украинской 
эмиграции: первый – 1920-е – первая половина 1950 х гг., второй – конец 1950-х – 
1980-е гг., третий – 1990-2000-е гг. Проанализировано, что в публикациях 1920-х гг. 
внимание авторов скорее уделялось своего рода пропаганде, чем достижением 
научных целей. 

Авторами исследовано, что в 1970-1980-х гг. вышел ряд новых научных работ по 
теме украинской эмиграции, написанных в целом в рамках концепции, характерной 
для предыдущего периода. В работах этого периода украинской советской эмиграции 
дана более жесткая критическая оценка. Но в целом авторы представляли положе-
ние эмиграции безвыходным, рисуя картину внутренней борьбы и провальных попы-
ток объединения сил против Советской России. 

В статье приводится информация, что с конца 1980-х гг. в связи с общими изме-
нениями в жизни общества эмигрантская тематика в работах советских исследо-
вателей стала особенно популярной. Круг проблем, связанных с исследованием укра-
инской советской эмиграции, существенно расширился. Деятельность эмиграции 
начала оцениваться с положительной стороны. Ученые обратились к ранее не ис-
следованным вопросам быта эмигрантов, проблем социальной адаптации, культу-

ры. Авторами показано, что в 1990-2000-х гг. появился целых ряд работ, обращен-
ных непосредственно к деятельности политических и общественных организаций 
эмиграции, в том числе и молодежным. 

Авторами выявлено, что среди зарубежных исследователей к истории советской 
эмиграции обращались и американские, и китайские историки. 

Ключевые слова: эмиграция, украинцы в Китае, эмигрантские организации, ис-
ториография, Маньчжурия. 
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Harnahina S.A., Kovalonok S.S. The association of Ukrainian Soviet emigrants 

in Manchuria in 1920-1945 years: historiography of the problem 
The Ukrainian Soviet historiography of the associations of emigrants in Manchuria 1920-

1945 years is examined in the article. All emigrant associations are divided into politicized 
and nonpoliticized in accordance with the socio political conditions. Several periods in the 
historiography of Ukrainian emigration are highlighted: the first – 1920 s – the first half of 
the 1950 s, the second – the end of the 1950 s – 1980-ies, the third – 1990 s – 2000 s. It’s 
analyzed that in the publications of the 1920s authors’ attention was paid to a kind of 
propaganda than to achievements of scientific goals. The authors investigated that in 1970-
1980 s, the number of new research papers on the topic of Ukrainian emigration was 
released, written as a whole within the concept characteristic for previous period. In the 
works of this period Ukrainian Soviet emigration is given a tough critical assessment. But in 
general the authors represented the hopeless position of emigration, painting a picture of 
internal struggle and failed attempts to join forces against Soviet Russia. 

In the article the information that from the end of the 1980 s due to general changes in 
society’s life emigrant topics in the works of Soviet researchers became especially popular 
is reproduced. The range of issues related to the study of Ukrainian Soviet emigration 
increased significantly. The activity of the emigration began to be evaluated with the 
positive side. The scientists turned to the previously unexplored issues of the emigrants’ 
mode of life, problems of social adaptation and culture. It’s shown that in 1990-2000 s the 
whole number of works was appeared addressed directly to the activity of political and 
public organizations of the emigration including youthful. 

The authors found that among foreign researchers both American and Chinese 
historians appealed to the history of Soviet emigration. 

Key words: emigration, Ukrainian in China, emigrant organizations, historiography, 
Manchuria. 

 
 
 
 
 
 


