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Цей довідник задумувався як скромна пам’ятка по людях, які зберігали Україну у своєму 
серці, перебуваючи за тисячі кілометрів від батьківщини, у такій дивній та екзотичній для 
українців країні, як Китай. Багато написано, особливо за останні роки, про історію української 
діяспори в Північній і Південній Америках, Австралії, Европі, але майже нічого невідомо про 
українців в Азії. Українське життя в Азії залишається суцільною terra incognita, абсолютною 
білою плямою… Отже, маємо на меті в цій книжці заповнити цю прогалину в українській 
історіографії, розповісти українському світові про українське громадське, політичне 
й культурне життя у Східній Азії, у Китаї, де воно досить активно розвивалося протягом першої 
половини ХХ ст. До речі, тоді представниками української еміграції широко вживалися й інші 
варіянти назви цієї країни в українській мові – Хіни або Хини. Ця країна досі залишається 
далекою й маловідомою для більшости українців. І зовсім мало хто з них знає, що вже 100 
років тому тут існувала чимала українська колонія, діяли українські організації, виходили 
українські газети й навіть українські радіопередачі… 

Українці, які потрапили до Китаю 100–120 років тому, відкривали його тоді не тільки 
для себе особисто, а й для цілого українського світу. Зокрема, тут у цей час мешкали перші 
українські синологи, знавці китайської культури та мови Ілля Доброловський, Андрій Болобан, 
Петро Тишенко, Федір Даниленко, Кость Андрущенко, Павло Гладкий, Іван Мозолевський, 
Дмитро Барченко, Олександр Божко, Василь Одинець, Валентина Коротенко-Корда. Хто тепер 
знає їх імена? Вони практично невідомі навіть фахівцям. На жаль, це перше відкриття Китаю 
для українського світу залишилося майже невідомим. І зараз ми знову відкриваємо для себе 
цю країну давньої й великої культури та величезних досягнень.

Зразком і прикладом для створення цього словника стала славетна «Енциклопедія 
українознавства», з якою автор познайомився в 1990-ті рр., а безпосереднім поштовхом  – 
ідея видання семитомної «Енциклопедії української діяспори», головним натхненником якої 
був славної пам’яти професор Василь Маркусь. Із цього проєкту в 1994 р. вийшов том  4, 
присвячений Австралії, країнам Азії та Африки, а пізніше  – том 1 про українську діяспору 
США (у 3 книгах). На жаль, історія українського громадського життя в Китаї була представлена 
в 4-му томі дуже скромно, відбиваючи наявний на той час рівень знань про нього.

Праця над довідником тривала понад 20 років. Знайомство автора із цією темою 
відбулося через роботи історика українського Далекого Сходу Івана Світа, що з ними він зміг 
познайомитися наприкінці 1991 р. завдяки українському журналісту Олександрові Неживому, 
який віднайшов їх у київських архівах. А далі було понад чверть століття копіткої праці, коли 
буквально по крихтах приходилося збирати інформацію про українські організації, окремі 
персоналії, факти з українського громадського й культурного життя в Китаї по бібліотеках та 
архівах Владивостока, Хабаровська, Москви, Києва, Львова. Роками приходилося тупцювати 
на місці, не маючи доступу до нових джерел… І ось, нарешті, зірки склалися як треба, кількість 
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перейшла у якість. Завдяки допомозі добрих людей було отримано більшість із джерел, про 
які раніш можна було тільки мріяти. Очевидно, що це не всі джерела із цієї теми, які існують 
у світі. Хоча приходиться визнати, що залишилося їх, на жаль, не так багато. Причина цього – 
ті бурхливі й трагічні обставини, у яких розвивалося та закінчувалося після Другої світової 
війни українське громадське життя в Китаї. Яким цінним джерелом стали би для історика 
оригінальні документи українських організацій у Харбіні, Шанхаї та інших містах! (А ми 
знаємо, що це діловодство досить ретельно велося свого часу.) Однак у Харбіні, найбільшому 
осередку українського життя в Китаї, частина архівів (найдавніших, що велися з початку 
ХХ ст., та найактивнішого періоду революції) розгубилася у 1920-х рр., коли українське життя 
переживало тут занепад під час заборон на українську діяльність, у період розчарування 
багатьох після поразки Визвольних змагань. Архіви українських організацій пізнішого часу – 
1920–1940-х рр. – були свідомо знищені за рішенням проводу Української Національної Колонії 
(спалені в печі центрального опалення Українського Національного Дому) напередодні вступу 
совєтського війська до Харбіну в серпні 1945 р. Може, це комусь і рятувало життя, але не всім…

Про долю архівів організацій у Шанхаї, Тяньцзіні, Ціндао нічого невідомо. Точніше, 
І. Світ писав на початку 1970-х рр., що, зокрема, архів Шанхайської Громади під час евакуації 
українців із Шанхаю в 1948–1949 рр. було вивезено до США та що він зберігається в архіві 
Української Вільної Академії Наук (УВАН) у Нью-Йорку. Самому авторові не довелося 
дістатися туди, і до недавнього часу віднайти його було неможливо через те, що ці фонди 
не були описані. І от буквально в останній мент завдяки п. Т. Скрипці автор дізнався, що 
протоколи українських організацій із Шанхаю та анкети їх членства таки зберігаються там… 
Може, комусь ще пощастить колись попрацювати із цими документами… Але без них наш 
довідник набагато бідніший стосовно історії українського життя в Шанхаї.

А ця книжка була написана на основі тих джерел, які авторові вдалося віднайти. 
Їх можна розділити на три групи. По-перше, це праці І. Світа, з яких, як уже зазначалося, 
усе й починалося. Вони є не тільки історичними дослідженнями, а й передусім дуже 
цінними історичними джерелами, бо сам І. Світ був активним учасником зазначених подій, 
одним із провідних діячів українських організацій у Китаї в першій половині ХХ ст. І він 
став першим дослідником українського життя в цій країні, почавши по крихтах збирати 
матеріяли ще в 1920-х рр. І якщо щось збереглося з тих часів, насамперед українська 
періодика, то це те, що було ним вивезене в 1949 р. до США та зберігається в тому ж архіві 
УВАН у Нью-Йорку.

Перш ніж говорити про праці І. Світа, треба згадати про те з його спадщини, що не було 
віднайдено. По-перше, йдеться про його щоденники, які він вів протягом усього свого життя. 
Можна собі уявити, яке б це було найцінніше джерело, у якому має бути щоденно відбито 
українське життя в Харбіні в 1922–1941 рр. та в Шанхаї в 1941–1949 рр. Однак, як повідомили 
авторові, в УВАН ніби зберігаються щоденники лише пізнішого періоду – 1950–1960-х рр. А де 
ж інші? Не може бути, щоб він їх не вивіз із Китаю. По-друге, І. Світ зібрав до тисячі нотаток про 
українське життя на Далекому Сході з місцевої преси, які також не було віднайдено. По-третє 
(і, напевно, головне), невідома доля рукопису його 3-томної праці «Історія українського життя 
в Азії, 1249–1949 рр.», над якою І. Світ почав працювати ще в 1930-х рр. та яку він закінчив, як 
сам про це писав, на початку 1970-х рр. В архіві УВАН зберігся тільки початок рукопису цієї 
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праці, що датований 1938 р. та в якому опис українського життя на Далекому Сході (у Китаї та 
на Зеленому Клині) уривається на 1918 р. І. Світ був членом УВАН, тому цілком природньо, 
що всі його архіви й рукописи мали б опинитися саме в її архіві. Може, проблема в тому, що 
архів І. Світа в УВАН до останнього часу не був описаний і сам автор не мав можливости з ним 
попрацювати. Отже, можливо, когось із дослідників там ще чекають відкриття.

Тепер до того, що ми маємо з праць І. Світа. По-перше, це його книга «Українсько-
японські взаємини» (Нью-Йорк, 1972 р., 371 с.). Хоч її назва й виглядає досить вузькою та ніби 
не стосується Китаю, але насправді це дослідження можна вважати справжньою енциклопедією 
українського життя в Китаї 1920–1940-х рр., бо ці українсько-японські взаємини розвивалися 
майже виключно на терені Китаю. Нема на цей час більш докладного та повного описання 
українського громадсько-політичного життя в Китаї, ніж ця книга. Крім неї, треба згадати 
такі праці І. Світа, як «Український Національний Дім» (Харбін, 1936 р.) та «Украинский 
Дальний Восток» (Харбін, 1934 р.), а також його численні статті, які побачили світ переважно  
в 1950–1970-х рр. уже в США. Серед них вирізняється серія статей під назвою «Українці в Азії», 
які вийшли в американській «Свободі» протягом 1953 р.

Ще одним дуже цінним, навіть унікальним, фактично єдиним (якщо не брати до уваги 
праці І. Світа) джерелом мемуарного плану є спогади Григорія Купецького «Там, де сонце 
сходить», які були написані в 1950-х рр. та побачили світ у Торонто лише 1988 р. Г. Купецький, 
що був одним з активних учасників та провідним діячем українських організацій у Харбіні 
(1937–1945 рр.) і Шанхаї (1946–1948 рр.), наводить цікаві дані з організаційного та культурного 
життя українських колоній у Китаї, а також подає унікальні свідчення з повсякденного життя 
й побуту в цих містах у зазначений час. Він дає цікаву, хоча певною мірою і суб’єктивну, 
характеристику деяких українських діячів.

Друга група джерел з історії українського життя в Китаї  – це українська преса, яка 
виходила тут у 1917–1944 рр. Перелік цих видань сягає півтора десятка. Вони виходили 
переважно в Харбіні, а також у Шанхаї (4 видання) та в Ціндао (1 видання). І хоча більшість 
із них виходила дуже короткий час (нерідко 1–2 числа, іноді до десятка), і тільки газета 
«Маньджурський вістник», редагована І. Світом, з’являлася протягом 1932–1937 рр., 
українська преса з Китаю, за умови відсутности архівів самих українських організацій, є дуже 
цінним (фактично безцінним) джерелом з історії українського громадського життя в Китаї, 
без якого цей довідник був би набагато менш інформативним. Не можна не зазначити також 
як цінне джерело місцеву російськомовну пресу, доступ до якої, щоправда, дуже обмежений, 
бо вона розкидана по різних сховищах, до яких автор майже не мав доступу. І вже фактично 
в останній час видалася можливість переглянути практично повний комплект офіціозу 
Управління Китайсько-Східньої залізниці газети «Харбинский вестник» (1903–1917 рр.), 
а також далеко не повні окремі річники газет «Вестник Маньчжурии» (Харбін, 1918–1919 рр.), 
«Харбинское время» (1935–1938 рр.), «Наша заря» (Тяньцзінь, 1930, 1933, 1934, 1936–1938 рр.) 
та «Возрождение Азии» (Тяньцзінь, 1939–1938 рр.), що й загальмувало вихід книжки. Серед 
них найбільшу цінність являє собою «Харбинский вестник», який фактично є унікальним 
літописом початків українського громадського та культурного життя в Харбіні в 1903–1917 рр., 
що знайшло відбиток на його сторінках у великій кількости нотаток. На жаль, річник 1917 р. 
є далеко не повним і містить заледве чи половину чисел.
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І третя група джерел  – це особові справи емігрантів з так званого Бюра для справ 
російських емігрантів у Манджурії (БРЕМ), які зараз зберігаються у відповідному фонді 
Державного архіву Хабаровського краю (РФ). Цей фонд дав величезну кількість інформації, 
що стосується не лише біографій окремих діячів українського руху в Китаї, а й їх громадської 
діяльности та діяльности українських організацій у Харбіні. Як правило, справи містять 
анкету (нерідко навіть не одну, різних років) із зазначенням головних біографічних даних, 
а часто й світлини зазначених осіб. Інколи, коли йдеться про найвизначніших осіб, справи 
містять і так званий агентурний матеріял про громадську діяльність цих осіб та матеріяли, 
що характеризують саму особу (БРЕМ мало свою агентуру в українських організаціях). БРЕМ 
являло собою централю російської еміграції, що була створена у грудні 1934 р. в Харбіні за 
ініціятивою японської військової влади з метою забезпечити повний контроль за так званою 
російською еміграцією в Манджурії. Відповідно, у ньому мали реєструватися всі колишні піддані 
Російської імперії незалежно від національности, які перебували на становищі емігрантів 
(тобто не мали якогось іншого громадянства). Найсвідоміші українські діячі відмовлялися 
визнавати себе «російськими» емігрантами та принципово ухилялися від реєстрації в цій 
установі, домагаючись визнання української емігрантської централі в особі Української 
Національної Колонії в Маньджу-Ді-Го як рівної російському БРЕМ. Багато з них змушені 
були зареєструватися лише в 1942 р., коли з початком війни на Тихому океані (з грудня 
1941 р.) було введено нормоване постачання найважніших харчів. Умовою ж отримання 
продовольчих карток для емігрантів була реєстрація їх у БРЕМ та наявність відповідних 
посвідчень. Але й за цих умов та навіть під загрозою репресій деякі найстійкіші українські 
діячі не зареєструвалися в БРЕМ, через що (от парадокс історії!) ми не маємо докладнішої 
інформації про них, а нерідко не маємо і їхніх світлин.

Завдання цієї книги  – увічнити пам’ять про українських патріотів, доля яких була 
пов’язана з Китаєм, стати, як уже зазначалося вище, першим пам’ятником українцям, які 
зберегли відданість українській ідеї та трепетну любов до далекої Батьківщини попри всі 
обставини, перебуваючи на терені іншої країни. Люди – це головне, що цікавило автора в його 
пошуках. На жаль, про багатьох не так багато інформації, часто тільки один рядок про членство 
в тій чи іншій українській організації. Але навіть сам факт членства в українській організації 
в Китаї, у ворожому оточенні російської шовіністичної еміграції,уже багато значить. Простіше 
було влитися в її ряди, не наголошувати на своїй українськости, зосередитися на здобуванні 
шматка хліба насущного, тим більше що ця проблема для всіх емігрантів стояла дуже гостро. 
І більшість українців у Китаї зробила, на жаль, саме такий вибір. 

Тим ціннішими є постаті тих одиниць, хто пішов проти течії. Скільки їх було? В одній із 
публікацій в українській газеті «Маньджурський вістник» у березні 1936 р. констатувалося, що 
«сьогодні українці Далекого Сходу начислюють понад 800 свідомих членів наших організацій». 
Авторові вдалося зібрати інформацію про набагато меншу кількість людей. При цьому треба 
зазначити, що за рівнем національної свідомости місцеві українці, навіть ті, хто був членом 
українських організацій, досить відрізнялися поміж собою. Серед них були як палкі патріоти 
України, свідомі самостійники й націоналісти, так і носії малоросійської ментальности, 
угодовці, прихильники співпраці з російською еміграцією. Однак особливо унікальним явищем 
є участь у місцевому українському громадському й політичному житті молодшого покоління 
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українських емігрантів, уже народжених тут, у Китаї, а також у Сибіру та на Зеленому Клині, 
які ніколи не бачили України та оволоділи українською мовою вже в українських молодіжних 
організаціях, але часто були більш свідомими українцями, радикальнішими українськими 
націоналістами, ніж їхні батьки… Деякі з них розплачувалися за це роками, проведеними 
в ув’язненні в совєтських таборах, а дехто навіть своїм життям. Треба сказати, що в Манджурії 
відомі цілі великі українські родини, які відіграли значну ролю в розбудові місцевого 
українського життя. Це насамперед родини Опадчих, Тоцьких, Заїк, Гайдуків тощо.

Хочеться звернути увагу на те, що українське життя в Китаї було частиною цілого 
українського життя, українці в Китаї підтримували контакти зі співвітчизниками в цілому світі, 
вони гостро реагували на всі події як на рідних землях, що були під різними займанщинами, 
так і в різних країнах поселення. Не можна не зазначити й той факт, що українські громади 
в Китаї являли собою яскравий приклад утілення ідеї соборности України й української 
нації, яка була тут тоді не ідеєю, не гаслом, а доконаним фактом. Вони об’єднували вихідців із 
різних куточків України, з усіх українських земель – від Галичини та Холмщини до Східньої 
Слобожанщини, Донщини, Криму, Кубані включно, а також осіб, народжених уже на Зеленому 
Клині та в Манджурії. Цікаво, що серед осіб, місце народження яких відоме, за даними нашого 
довідника, переважають саме останні, особи, які народилися в Манджурії (40) та на Зеленому 
Клині (24). Далі можна назвати уродженців історичної Полтавщини (48), Києва та Київщини (26), 
Чернігівщини (24), Поділля (16), Галичини (15), Херсонщини (14), Харківщини (12), Волині (11), 
Катеринославщини (8), Кубані (6)1. По троє є вихідців із Таврійської, Курської губерній та 
Донщини, двоє – з Воронезької губернії (Східна Слобожанщина), двоє були народжені в Кореї, по 
одному – з Люблінської губернії та Забайкальщини. Яскравим утіленням соборности українських 
організацій у Китаї є так звана «чвірка»  – група провідних українських діячів у Манджурії  
в 1930-х рр., у складі якої були Дмитро Барченко (родом із Волині), Петро Марчишин (з Галичини), 
Іван Світ (зі Слобожанщини) та Павло Яхно (народжений на Зеленому Клині).

Долі всіх цих людей склалися по-різному. Хтось зміг виїхати у вільний світ, хтось був 
заарештований та примусово вивезений до СССР і загинув у таборах, хтось потім вийшов на 
волю й доживав свій вік у «країні Рад». Когось репресії обминули та їх просто депортували на 
«родіну» («репатріювали»). Нерідко це стосується людей, які були народжені в Китаї та ніколи 
не були підданими СССР.

Авторові пощастило особисто поспілкуватися в Москві в 1998 р. та 2001 р. саме з одним 
таким представником молодшого покоління харбінських українців, колишнім активним 
учасником харбінського СУМу, талановитим скрипалем Олександром Дзигарем. Доля його 
та родини гідна трагічного роману. Після арешту пана Олександра совєтами в 1945 р. його 
дружина залишилася з двома маленькими дітьми на руках і його мамою. Пізніше вони все 
ж змогли виїхати з Китаю, опинилися в Південній Африці, де молода жінка знову вийшла заміж 
за португальця, з яким виїхала до Бразилії, а зрештою опинилася в Сан-Франціско в Каліфорнії. 
Олександр Артамонович відбув майже 10 років у колимських таборах, де, працюючи на 
лісоповалі, пошкодив пальці, і був звільнений під час хрущовської відлиги. Після звільнення 
на 20 років залишився в Магадані, де викладав у музичній школі та музичному училищі,  

1 Наведені дані подаються за адміністративно-територіяльним поділом початку ХХ ст.
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був концертмейстером Магаданського музично-драматичного театру, став заслуженим 
артистом Росії. Тут він вдруге одружився з актрисою одного з московських театрів. Після 
виходу на пенсію в 1976 р. переїхав до Москви. Багато років він нічого не знав про долю своєї 
родини та зміг віднайти їх лише в 1970-х рр. А в 1990-х рр. зміг поїхати до Сан-Паулу у Бразилії, 
де жив син, і до Сан-Франціско, де жила дочка та де ще живою застав маму…

Пощастило авторові поспілкуватися з нащадками славної родини Заїк, які змогли виїхати 
до Сіднею в Австралії. З Наталею Миколаївною була змога побачитися особисто, з Миколою 
Миколайовичем – через листування. Вони – діти близького приятеля та соратника О. Дзигаря 
по СУМу Миколи Заїки, що помер у Сіднеї. І вони говорили, що пам’ятають, що їхні предки 
походили з України, та пишаються цим…

Долі ж більшости китайських чи манджурських українців, на жаль, залишаються 
невідомими. Хай усім їм земля буде пухом, де б вони не упокоїлися по світах, і вічная пам’ять! 
А ця книжка нехай стане нагадуванням нам і майбутнім поколінням про них. Бо нація – це 
неперервний ланцюг «і мертвих, і живих, і ненароджених»…

У книзі використано, хоч може й не завжди послідовно, так званий Харківський правопис 
1928 р., яким користувалася українська еміграція, зокрема й українці в Китаї, що про них 
ідеться в цій книзі, і яким (з певними змінами) досі користується стара українська діяспора. 
Цей правопис, на думку автора, найбільше відбиває властиві українській мові риси. Як уже 
згадувалося, прикладом для створення цього довідника стала «Енциклопедія українознавства», 
у якій також використовується згаданий правопис.

У книзі використані фото та інформація зі сторінки
http://forum.vgd.ru/614/31743/ Русский Харбин. Дневник Gul

Дати до 1918 р. подаються переважно за старим стилем, дати народження в персоналіях  – 
переважно так, як вони зазначені в анкетах з особових справ БРЕМ.
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УКРАЇНЦІ В КИТАЇ
(перша половина ХХ ст.)

Китай (Хіни) у першій половині ХХ ст. став єдиною країною в Азії, в якій склалася досить 
чисельна українська колонія та велося активне українське культурне й громадсько-політичне 
життя. Місцем найбільш компактного українського поселення на терені Китаю в цей час стала 
Манджурія, де наприкінці ХІХ ст. Російська імперія отримала у концесію смугу землі під будів-
ництво Китайсько-Східньої залізниці, яка мала сполучити Сибір з тереном російського Далекого 
Сходу (Зеленим Клином). Відповідно, від 1898 р. на будівництво залізниці та м. Харбіну, що 
мав стати її адміністративним осередком, почали прибувати перші групи робітників-українців. 
Були українці й у складі російських державних службовців та військ Охоронної варти залізниці 
(згодом – Заамурського округу Окремого корпусу прикордонної варти). У складі російських військ 
вони брали участь у російсько-японській війні (1904–1905), що відбувалася на терені Манджурії. 
Багато з них після закінчення служби залишалися тут для праці на залізниці, займалися комер-
цією тощо. Після завершення будівництва Китайсько-Східньої залізниці (1903 р.) продовжу-
вався приплив українців до Манджурії, що їхали сюди у пошуках заробітку. Приблизно у цей 
час з’явилися українці й у деяких містах властивого Китаю – Шанхаю, Тяньцзіні, Ціндао, Ханькоу 
тощо. Вони перебували тут у складі російських дипломатичних, торгівельних та релігійних 
установ (зокрема у складі Пекінської Духовної місії ще від ХVIII ст.). Перебували у Пекіні та 
інших місцях Китаю й окремі українці – студенти Східнього інституту у Владивостоці, працюючи 
над вивченням китайської мови.

Суттєво збільшилася чисельність українців у Китаї під час та після закінчення громадян-
ської війни в Росії (1918–1922 рр.). Вони потрапили сюди у складі російських антибільшовицьких 
військ, що зазнали поразки у війні з большевиками та як цивільні втікачі. У цей час в Китаї, 
а зокрема в Манджурії, опинилася значна кількість активних діячів українського національного 
руху на Зеленому Клині та в Сибіру. Згодом, протягом 1920-х – початку 1930-х і, в меншій мірі, 
надалі сюди потрапляли окремі втікачі-українці з Сибіру, Зеленого Клину, України та Кубані, 
які рятувались від колективізації, голоду та репресій. Перед та з початком Другої світової війни 
до Манджурії втекло кілька десятків українців-червоноармійців з совєтських військ, розташо-
ваних на Зеленому Клині, які утримувалися в спеціяльному таборі недалеко від Харбіну. На жаль, 
достовірних даних щодо чисельности українців у Китаї в цей час немає, бо офіційною статис-
тикою, як російською, так і китайською (чи пізніше манджурською) вони включалися до складу 
російських підданих або т. зв. «росіян» й про їх чисельність можна судити лише у співвідно-
шенні до цієї категорії населення. За даними перепису українського населення Манджурії, який 
було переведено місцевими українськими організаціями на початку 1918 р., тут мешкало 22 тис. 
українців. У 1920–30-х рр. деякі місцеві українські діячі оцінювали чисельність українців у Китаю  
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в 35–50 тис., зокрема у Манджурії – в 30–45 тис., вважаючи, що вони складали тут до половини 
всього т. зв. російського населення. Наскільки ці оцінки відповідають дійсности судити важко. 
Ускладнює визначення точної чисельности українців у Китаї той факт, що вони відзначалися 
надзвичайно низьким рівнем національної свідомости й були переважно інтегровані в російську 
емігрантську спільноту.

Поза межами Манджурії найбільша українська колонія утворилася на початку ХХ  ст. 
в Шанхаї. Приплив українців на південь, до власне Китаю, головно до Шанхаю, суттєво збіль-
шується після захоплення Манджурії японцями (1931) та продажу СССР Китайсько-Східньої 
залізниці уряду Маньджу-Ді-Го (1935). В 1930-х рр. чисельність українського населення Шанхаю 
деякими сучасниками оцінювалася в 5 тис. осіб, однак ця цифра очевидно є перебільшеною. Тим 
не менше, можна з певністю вважати, що в цей час у Шанхаї мешкало декілька тисяч українців. 
По декілька сотень та декілька десятків українців перебувало в цей час і в інших містах Китаю, 
зокрема Тяньцзіні, Ціндао, Ханькоу. Окремі особи мешкали в Даляні (Дайрені), Гонконзі (Сянгані), 
Мукдені (Шеньяні), Чаньчуні (Сіньцзіні) тощо. 

Українські колонії в Китаї припинили існування після Другої світової війни. Більшість 
українсь кого населення, як Манджурії, так і власне Китаю, в 1945–1960 рр. було вивезено («репа-
трійовано») декількома хвилями до СССР, менша частина змогла виїхати у країни вільного світу – 
переважно до США, Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Парагвай) та Австралії. 

Разом з тим, унікальним історичним явищем стало виникнення у Китаї у цей час досить 
активного українського культурного та громадського життя. Його зародження пов’язується 
з гастролями тут на початку ХХ ст. української трупи К. Мирославського, яка з великим успіхом 
виступала з виставами по всій Манджурії від Харбіну до Порт-Артуру (див. Театр). Перші 
її гастролі тут занотовано в 1903 р. Вони сколихнули місцеве українство та дали поштовх до 
заснування аматорських українських театральних гуртків. Одним із перших навесні 1903 р. 
виник український гурток на ст. Ляоян – на південній ліні залізниці, організаторами якого були 
Ф. Тоцький, С. Ольховий та І. Бородиня. В 1904 р. розпочав свою працю гурток на ст. Бухеду, серед 
засновників та керівників якого були вояк Т. Лісовенко, машиніст паротягу та актор-аматор 
М. Григор, начальник станції Мирошниченко, Г. Бородиня, Я. Бланкман. 21 лютого 1907 р. гуртком 
вперше в Манджурії було влаштовано Шевченківський вечір (див. Шевченківська свята), увесь 
прибуток з якого був призначений на пам’ятник Т. Шевченкові у Києві. В 1905 р. було засновано 
український аматорський гурток на ст. Ханьдаохецзи, організаторами якого стали машиніст депо 
М. М’ясників, родич Т. Шевченка по матері М. Красицький, канцелярист В. Шнабель. В 1906 р. 
було створено аматорський гурток на ст. Імяньпо. У 1906 р. трупа К. Мирославського розпалась 
і окремі її артисти – П. Українцев, С. Морозенко, М. Каганець, К. Слоновська стали організаторами 
аматорських театральних гуртків, які продовжили українську театральну діяльність на терені 
Манджурії. Такі аматорські гуртки виникають пізніше на багатьох станціях Китайсько-Східньої 
залізниці – Погранична, Мулін, Аньда, Цицикар, Чжаланьтунь, Хайлар, Маньчжурія. Побіч аматор-
ської театральної праці, невід’ємною частиною українського культурного життя в Китаї протягом 
всієї його історії стає й хорова діяльність (див. Хори). Українські хори утворюються практично 
при всіх таких гуртках, або самі стають основою для виникнення нових гуртків.

Одною з перших українських організацій на терені Китаю стала Українська Громада, створена 
1905 р. у Шанхаї. Її засновниками були українці – службовці російських державних та приватних 
установ у цьому місті. Відомо, що в 1905 р. вона надіслала до Петербургу 400 руб. на видавництво 
Євангелії українською мовою та на українську пресу, а в 1908 (1910?) р. – таку ж суму на будів-
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ництво пам’ятника Т. Шевченкові у Києві. Однак перша Громада у Шанхаї проіснувала нетри-
валий час. Першою українською статутовою організацією на терені Ман джу рії став Український 
клюб в Харбіні, створений 7 грудня 1907 р. До його заснування долу чилися колишні члени гуртку 
з Ляояну, які були евакуйовані 1904 р. до Харбіну під час російсько-японської війни. Наприкінці 
1906 р. під проводом артиста С. Морозенка ними та місцевими українцями в Харбіні було ство-
рено український аматорський гурток, на основі якого й виник Український клюб. Офіційне його 
відкриття відбулося 20 січня 1908 р. після реєстрації російською владою. Клюб проіснував до 
1927 р. й відіграв значну ролю у становленні та розвитку українського громадського життя на 
терені Китаю. З його створенням українське життя в Харбіні набуло організованих форм та регу-
лярного характеру. Діяльність клюбу но сила виключно культурно-просвітній характер й мала 
за мету збереження національної само бутности та розвиток національної свідомости місцевих 
українців шляхом популяризації української історії, літератури, музики, а також надання матері-
яльної допомоги своїм членам. При клюбі продовжив діяти український аматорський театральний 
гурток, який спочатку очо лював П. Українцев, а згодом – К. Слоновська. В 1913 р. на його основі 
С. Кукурузою було засно вано артистичний музично-драматичний гурток «Бандура», що проіс-
нував близько 10 років. 

У зазначений період на терені російської смуги відчуження в Манджурії склались сприятли-
віші умови для українського культурного та громадського життя порівняно з власне територією 
Російської імперії. Значною мірою причиною цього було прихильне ставлення до українців 
генерала Д. Хорвата, який очолював російську адміністрацію Китайсько-Східньої залізниці. 
Прихильність до українського життя виявляли також заступник генерала Д. Хорвата з адмі-
ністративної частини генерал М. Афанасьєв, командуючий військами охорони залізниці генерал 
М. Переверзєв, начальник штабу Заамурської залізничної бригади полковник А. Івашкевич, які 
походили з України. В цей час у місцевій російській газеті «Харбин» існував постійний відділ 
«Украинская жизнь» (1909), звідомлення з українського життя вміщувала також місцева газета 
«Новый край» (1910). Редактором обох цих газет був українець С. Полетика. Влітку 1912 р. на 
Далекий Схід прибуває професійна українська трупа К. Кармелюка-Каменського, яка від цих пір 
регулярно гастролювала в Харбіні та на станціях залізниці. Влітку 1916 р. після гастролів у Японії 
вона здійснила поїздку до Шанхаю, де виступала на Французькій концесії та на Вей-сайді. 

В 1914 р. Українським клюбом у Харбіні було організоване урочисте святкування 100-річчя 
Т. Шевченка. З початком Першої світової війни він розгорнув активну діяльність з метою збору 
коштів для шпиталів та допомоги цивільному населенню України, постраждалому від війни. 
Напередодні революції 1917 р. клюб мав уже понад 400 членів. Найважливішим досягненням 
цього періоду стало створення восени 1916 р. за сприянням адміністрації залізниці першої на 
Далекому Сході української початкової школи (див. Шкільництво).

Повалення царату в Росії у березні 1917 р. сприяло значному піднесенню політичної 
активности українського населення Манджурії. 12 березня 1917 р. за ініціятивою правління 
Українського клюбу в Харбіні відбулося перше українське віче за участи бл. 200 осіб, на якому 
було обрано Тимчасове Українське бюро (голова  – П. Соболєв, секретар  – С. Кукуруза, члени  – 
Г. Пештич, П. Машин, I. Павловський, кандидати в члени – А. Радiонов, А. Юрченко, М. Соболєв). 
На нього було покладено завдання виробити проект програму дiяльности українцiв у Манджурiї, 
ввiйти в зносини з українськими органiзацiями в Росiї та інформувати місцеве українське грома-
дянство про розвиток українського національного руху в Україні. 19 березня 1917 р. бюро було 
перетворено на Українську Раду в м. Харбіні (голова – П. Соболєв, секретар – С. Кукуруза, члени – 


