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“ЦЕ МАНДРУВАННЯ ДУХУ...”

Natalia PLETENCHUK. “This is a Spirit’s Trip”.

Сапеляк О. Українська спiльнота в Аргентинi:
iсторико-етнологiчний аспект.– Львiв, 2008.

Вiдновлення та розбудова державностi України зу-
мовили необхiднiсть об’єктивного дослiдження найрiз-
номанiтнiших аспектiв iсторiї. Серед її “бiлих плям”
– i життя української дiаспори як суспiльного фено-
мена, багатоаспектне явище, вивчення якого потребує
комплексного пiдходу в системi низки наук iсторiї, ет-
нологiї, соцiологiї, полiтологiї, (етно)психологiї, куль-
турологiї, лiтературознавства тощо. Зрештою, сам фе-
номен екзистенцiйностi української дiаспори не лише
оприявнює, але й урiзноманiтнює, збагачує українську
присутнiсть у свiтовому спiвтовариствi, сприяє збере-
женню її нацiональної самоiдентичностi – мови, ку-
льтури, традицiй, звичаїв, духовностi – та iнтеграцiї
українства в свiтовий культурний простiр.
Про українську дiаспору iснує низка окремiшнiх

iсторико-теоретичних студiй в зарубiжному й матери-
ковому комплексi гуманiтарних та соцiальних наук, де
вiдбивається висока нацiональна свiдомiсть i прагнен-
ня зберегти свою iдентичнiсть у чужому свiтi. Все ж
суттєвим є введення до наукового обiгу унiкальних ет-
нографiчних джерел як необхiдної умови об’єктивного
висвiтлення ролi та мiсця української дiаспори країн
Латинської Америки в становленнi та розбудовi мо-
лодої незалежної Української держави, зосiбна одного
з її найбiльш виразних, але малодослiджених куль-
турних ареалiв – Аргентини. Одним iз таких фунда-
ментально вагомих дослiджень є монографiя Оксани
Сапеляк “Українська спiльнота в Аргентинi: iсторико-
етнологiчний аспект” (Львiв, 2008).
Наукова новизна i теоретичне значення працi по-

лягає в тому, що в нiй, по-сутi, вперше зроблена
спроба системно-комплексного дослiдження життя i
побуту аргентинцiв українського походження як ок-
ремої етнiчної групи в країнах Латинської Америки
в ґрунтовному iсторико-етнологiчному ракурсi на ос-
новi багатющого джерельного та фактологiчного мате-
рiалу, що свiдчить про високу наукову достовiрнiсть

iнформативних даних. Насамперед впадає у вiчi сер-
йозна етнографiчна база, без якої неможливий глибо-
кий етнологiчний аналiз, науково-проблемний дискурс
i врештi наукова систематизацiя та узагальнення.
Окремо хочеться вiдмiтити проведену авторкою ва-

гому експедицiйну роботу, в результатi якої нею бу-
ло рiзноманiтно обстежено мiсця найкомпактнiшого i
найчисельнiшого проживання української спiльноти в
Аргентинi, зокрема трьох провiнцiй – Мiсiонес, Ча-
ко та Мендози та зiбрано потужний етнографiчно-
польовий матерiал. Такий розмаїтий пошуковий ма-
терiал дав можливiсть дослiдницi якомога глибше й
ширше з’ясувати основнi етапи адаптацiйного процесу
українських емiгрантiв першої хвилi, себто кiн. XIX
– поч. XX ст., iнтеграцiї українських першопоселен-
цiв в Новий свiт загалом та особливостi входження
українцiв в аргентинське суспiльне середовище зокре-
ма, вагомий внесок українцiв та їх нащадкiв у розви-
ток рiльництва, промисловостi й торгiвлi Аргентини,
а також у сфери полiтики, шкiльництва та культури
цiєї країни. Причому авторка не лише рiзносторон-
ньо й достовiрно з’ясувала традицiйнi форми i спосо-
би збереження самоiдентичностi української спiльноти
в Аргентинi, але й окреслила модернi (тут – сучаснi)
проблеми її екзистенцiї, а саме – механiзми мiжпо-
колiннєвої трансмiсiї традицiй української культури,
iнституцiйнi та неформальнi шляхи передачi українсь-
костi, функцiонування етнiчних груп у полiетнiчному
соцiумi, соцiально-психологiчнi механiзми емiграцiї та
репатрiацiї, врештi проблема дистанцiювання вiд тра-
дицiйної української культури в контекстi загальноар-
гентинських вартостей та поведiнкових норм.
Структура (роздiли та пiдроздiли) працi ло-

гiчно вмотивованi специфiкою об’єкта дослiдження
(iсторико-етнологiчний аспект), пiдпорядкованi основ-
ним аспектам висвiтлення: “Життєве середовище Ар-
гентини”, “Iммiграцiя українцiв”, “Адаптацiя україн-
цiв до нових умов життя”, “Консолiдацiя українсь-
кої спiльноти в процесi iнтеграцiї в нове середовище”,
“Асимiляцiйнi процеси”. Доцiльним i цiкавим є iлюс-
тративний матерiал (фото авторки, респондентiв, кар-
ти, схеми тощо), виїмки з родинних архiвiв, додатки
до видання, що мiстять спогади аргентинцiв україн-
ського походження, завдяки чому в читача складаєть-
ся повне враження про багатогранну iсторiю, життя i
побут українства в екзотичнiй країнi Аргентина, що
стала для них другою Батькiвщиною.
Вважаю, що книга Оксани Сапеляк є вагомим внес-

ком в царину української науки та культури, а особ-
ливо є цiнною для iсторикiв, полiтологiв й етнологiв.




