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Кожна журнальна чи монографiчна публiкацiя
Оксани Сапеляк вiдзначається оригiнальним пiдходом дослiдницi до використання фактологiчного
матерiалу для аналiзу i висвiтлення обраної наукової теми, свiжим баченням часто навiть тих
етнографiчних чи iсторичних явищ, про якi вже
писали її попередники. Переконливою iлюстрацiєю наукового методу дослiдницi є двi її працi, якi автору цiєї замiтки доводилося вивчати i
використовувати для написання навчальних посiбникiв. Мова йде про монографiї “Етнографiчнi студiї в Науковому Товариствi iм. Шевченка
(1898–1939 рр.) та “Українська спiльнота в Аргентинi: iсторико-етнологiчний аспект”.
Як вiдомо, дiяльнiсть НТШ була предметом
вивчення та наукової iнтерпретацiї багатьох авторiв. Писали про iсторичнi умови виникнення
i дiяльностi НТШ, його органiзацiйну структуру, тематичну спрямованiсть дослiджень, провiдних учених i органiзаторiв Товариства – Михайла
Грушевського, Iвана Франка, Володимира Гнатюка, Фiларета Колесси, Федора Вовка та iнших. Оксана Сапеляк зробила акцент на висвiтленнi ролi НТШ в обґрунтуваннi нацiональної
самобутностi та iдентичностi українцiв вiд Сiверщини до Слобожанщини на сходi до Закарпаття
i Сяну на заходi, привнесеннi нацiональної свiдомостi до розуму i почуттiв широкої народної
маси. Вона блискуче довела, що поряд iз надднiпрянцями українська етнологiя саме в рамках
НТШ виробила багато цiнних надбань в галузi
методологiї науки, а саме: визначеннi специфiчних завдань етнологiї як теорiї народознавства
та етнографiї, також конкретних наукових студiй окремих дiлянок народної культури народу.
Дослiдниця узагальнила досвiд НТШ в органi-
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зацiї наукових дослiджень, зокрема у виробленнi
програм i запитальникiв для збору етнографiчного матерiалу, використаннi експедицiйного методу як основного при дослiдженнi явищ народної
культури окремих етнографiчних районiв, важливих сфер народної культури всього народу, антропологiчних ознак населення, залученнi до наукових дослiджень i наукової творчостi широких
верств iнтелiгенцiї, в тому числi вчителiв, священикiв, службовцiв. Опора на периферiйнi iнтелiгентнi сили використовувалася як засiб пiдготовки етнографiв-професiоналiв. На високому науковому рiвнi авторка проаналiзувала органiзацiю
видавничої справи у НТШ, налагодження плiдних зв’язкiв з етнографiчними закладами зарубiжних країн, органiзацiю збору експонатiв з рiзних дiлянок народної культури i мистецтва, розвиток українського музейництва.
Треба пiдкреслити, що Оксана Сапеляк для
розв’язання всiх названих i пiднятих нею питань,
опрацювала широке коло джерел, що охоплюють
всi види документiв i матерiалiв, якi вiдклалися
в наукових i публiцистичних виданнях та архiвних фондах за наслiдками дiяльностi Товариства: статути органiзацiї i її пiдроздiлiв, програми
наукових дослiджень, друкованi працi, що виходили у виданнях НТШ, неопублiкованi рукописи, що зберiгаються в архiвних фондах, зокрема
у фондi 309 – НТШ Центрального державного
iсторичного архiву України у Львовi, рiзноманiтну звiтну iнформацiю, протоколи засiдань НТШ,
окремих “видiлiв” та секцiй, рiзноманiтну переписку. Вчена виразно i послiдовно охопила всi
важливi сторони дiяльностi Товариства. Роздiл
“Органiзацiя етнографiчної роботи в НТШ” присвячений мiсцю народознавства в контекстi всiх
наукових iнтересiв НТШ, створенню в структурi Товариства Етнографiчної комiсiї, визначенню
i формуванню її мети i завдань, органiзацiї Етнографiчною комiсiєю збору матерiалу. В роздiлi “Музейна та видавнича справа” простежується дiяльнiсть Етнографiчної комiсiї, спрямована
на створення етнографiчної збiрки музею НТШ,
висвiтлюється наукова та просвiтницько-наукова
робота музею, у хронологiчнiй послiдовностi та
за тематичними напрямами розглядається та аналiзується видавнича дiяльнiсть, особливостi публiкацiї аналiтичних праць, польового матерiалу,
наукової хронiки, рецензiй на працi вiтчизняних

512
i зарубiжних авторiв, iнформативного матерiалу
про стан науки в зарубiжних наукових центрах.
Змiст третього роздiлу “Роль Етнографiчної комiсiї в розвитку i утвердженнi наукових засад народознавчої науки” чiтко передають назви його
параграфiв: “Питання теорiї народознавчої науки у працях Iвана Франка, Михайла Грушевського, Володимира Гнатюка”, “Забезпечення обiгу
наукової iнформацiї з питань народознавства” та
“Участь у мiжнародних народознавчих форумах”.
Окремим сюжетом монографiї є висвiтлення
ролi українських надднiпрянських дiячiв Є.Милорадович, О.Кониського, Д.Пильчикова, М.Жученка та iнших, якi матерiально i науково спричинилися до заснування ще в 1873 р. Лiтературного товариства iм. Шевченка, попередника НТШ,
своєю участю в дiяльностi НТШ змiцнювали духовну соборность українцiв. Дослiдниця звернула
увагу на роль Олександра Барвiнського у справi пiднесення Товариства до рангу наукового, на
подвижницьку працю провiдних дiячiв Товариства в його зоряний час Михайла Грушевського,
Володимира Охримовича, Володимира Шухевича,
Антона Онищука, Осипа Роздольського, Михайла Зубрицького, Зенона Кузелi та iнших.
В монографiї Оксани Сапеляк всебiчно i комплексно узагальнено розвиток i мiсце етнографiчної науки в структурi й дiяльностi НТШ. На основi багатого фактологiчного матерiалу показано,
що НТШ, починаючи вiд 1895 р., не тiльки очолила народознавчi студiї у всiх регiонах України,
але й пiднесла їх якiсть до мiжнародного рiвня,
зробила знання про український народ надбанням
свiтової науки. Величезне значення мають науковi висновки Оксани Сапеляк про методологiчнi
та методичнi засади етнографiчних дослiджень,
що їх дотримувалися вченi Товариства: пiдхiд до
вивчення явищ народної культури з позицiй досягнень свiтової науки; формування нових наукових узагальнень лише на основi фактологiчного
матерiалу; зосередження уваги на найменш дослiджених дiлянках духовної i матерiальної культури народу; розгляд явищ у дiахронних i синхронних зв’язках з урахуванням своєрiдностi їх виступання в окремих етнографiчних районах; iлюстрування явищ народної культури рисунками, фото,
схемами, тощо; досконале оформлення наукових
праць на основi загальноукраїнського правопису; поєднання об’єктивностi наукових положень
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iз завданням впливу науки на формування нацiональної свiдомостi українцiв.
Книга “Етнографiчнi студiї в Науковому Товариствi iм. Шевченка” вiдiграла i вiдiграє важливу
практичну роль. Її науковi висновки широко використовують викладачi, студенти, аспiранти на
iсторичних факультетах українських вишiв.
Друге ошатно видане монографiчне дослiдження Оксани Сапеляк “Українська спiльнота в Аргентинi. Iсторико-етнологiчний аспект” (Львiв,
2008) як пiд оглядом його джерельної та iсторiографiчної бази, так i за композицiєю та методикою викладу наукової iнформацiї є оригiнальною
i новаторською працею на фонi всього, що написане в Українi про українську дiаспору. Робота вiдзначається цiлiснiстю та логiчнiстю побудови, комплекснiстю пiдходу до вивчення теми. Тут
авторка розкриває складнi механiзми пристосування українцiв до нових природних i соцiальних
умов середовища, подолання труднощiв українськими iммiгрантами в процесi входження в “новий
свiт”, розв’язання ними задач, що стосувалися
їхнього активного функцiонування у суспiльствi. Чiтко формулюючи i виокремлюючи ключовi
питання проблеми, авторка простежує, як групи
українських осадникiв i поселенцiв перетворювалися iз замкненої у собi спiльноти у невiддiльну
вiд аргентинського суспiльства етнiчну групу, як
творилася нова культура аргентинцiв українського
походження, вiдмiнна вiд української i аргентинської культур. У роботi виявлено стан збереження
української мови (її дiалектiв) та культури сучасними аргентинцями українського походження, усвiдомлення ними своєї окремiшностi, а також визнання нових, невластивих їх предкам, цiнностей
i норм.
Використання широкої джерельної бази насамперед аргентинського походження дало можливiсть авторцi подати такi сюжети з життя українських iммiгрантiв: природна адаптацiя до нових умов працi, соцiальна адаптацiя до мiсцевого
права i звичаїв, формування специфiчної матерiальної культури побуту, пiдтримання земляцьких
зв’язкiв i взаємодопомоги в чужому соцiальному середовищi, творення громадських iнституцiй
i Церкви, життя родини як осередку етнiчного
самозбереження, розвиток традицiйного українського мистецтва. Разом з тим чи не вперше теоретично обґрунтовано й розкрито соцiальнi та пси-
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хологiчнi чинники, що викликають неминучу асимiляцiю етнiчної групи в чужому етносоцiальному середовищi, серед яких: соцiальна iнтеграцiя
молодi в iнонацiональнi групи; втрата зв’язку з
Україною, мiшанi шлюби, користування iспанською мовою, iспаномовна iнформацiйна сфера i так
далi.

Праця побудована на ґрунтовнiй джерельнiй
базi. Це рiзновидовi матерiали: зiбранi шляхом
польових обстежень в провiнцiях Мiсiонес, Чако, Мендоза; почерпнута неординарна iнформацiя з архiвiв Української Греко-Католицької Церкви м. Апостолес (провiнцiя Мендоза), особового
о. Василя Винничука у м. Бовен (провiнцiя Мендоза), та особового єпископа Андрiя Сапеляка,
який 36 рокiв працював у Аргентинi; також оригiнальнi вiдомостi з україномовної та iспаномовної перiодики Аргентини ХХ ст.; з наукових видань аргентинських та польських авторiв. Своєю
унiкальною працею Оксана Сапеляк впровадила в
українську етнологiчну iсторiографiю великий обсяг фактологiчного матерiалу, який досi в Українi
не був вiдомим узагалi.
Заслуговують на увагу науковцiв теоретичнi
положення, викладенi у цiй об’ємнiй за розмiрами i змiстом працi. Маємо на увазi, зокрема,
проблему асимiляцiї етнiчної групи. Це питання
Оксана Сапеляк висвiтлює на основi широких i
ґрунтовних порiвнянь української етнiчної групи
з польською у Данiї та грецькою в Нiмеччинi.
Переконливими є й висновки стосовно питань
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народної релiгiйностi. Науково цiкавим, новим є
потрактування усних оповiдей у родинах українського походження. Авторка торкнулася також
таких досi незачеплених тем, як вплив комунiстичних iдей в середовищi українцiв поза межами
України та дiяльнiсть комунiстичної партiї серед
української емiграцiї; репатрiацiя та її наслiдки
тощо.
Звичайно ж, вагомими не тiльки для науки, а
й широкого загалу є статтi Оксани Сапеляк, в
яких вона опрацьовує теоретичнi засади традицiйної культури, важливостi її збереження i використання в сучасному нацiональному життi. Для
прикладу, в статтi “Традицiйна культура як фундамент у сучасному вихованнi молодi” (Минуле
i сучасне Волинi й Полiсся: Народне мистецтво i духовнiсть. Матерiали Другої Волинської обласної науково-етнографiчної конференцiї, Луцьк,
2005) здiйснено вагоме уточнення щодо дефiнiцiї
“традицiя”, з якою пов’язанi прояви специфiчно
людської, адаптацiйної, акумулятивної творчостi
та iнновацiйної креативностi. Авторка окреслила
серйознi труднощi сучасної України у справi творення українського середовища не лише на ґрунтi
спадку народної культури, але й, на жаль, радянських традицiй. Загалом Оксана Сапеляк чимало
уваги придiляє утвердженню сучасного розумiння етнологiчних дефiнiцiй, чимало з яких i досi
наповненi радянським змiстом (“релiгiя”, “вiра”,
“природне i надприродне”, “магiя” тощо)1 .
Науковою новизною вiдзначаються її статтi,
виданi окремими брошурами, що фактично стали посiбниками в освiтнiх закладах: “Нацiональна
iдея – напрям розвитку держави” (Львiв, 2006);
“Деякi проблеми молодi у свiтлi традицiй європейської культури” (Iвано-Франкiвськ, 2007);
“Мiцна сiм’я – запорука здоров’я” (Львiв, 2008).
Близько 70 статей Оксани Сапеляк помiщено у
“Малiй енциклопедiї українського народознавства” (Львiв, 2007), чимало дефiнiцiй в них одержали новi визначення, зокрема тi, якi в радянський перiод iнтерпретувалися з позицiй атеїстичної iдеологiї (“Грiховнiсть”, “Забобони”, “Молитва християнська”, “Обрядовiсть церковна”, “Причастя”, “Сповiдь” та iншi).
1
Трансформацiя смислiв деяких ключових термiнiв етнологiчної науки // Етнокультурнi процеси в українському
урбанiзованому середовищi ХХ столiття: Збiрник науковотеоретичних статей. 150-рiччю Iвана Франка присвячено.–
Iвано-Франкiвськ, 2006.

