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Українська дiаспора в Аргентинi, як i iнших
країн поселення, є одним з живих джерел збере-
ження українських традицiй та духовностi, про-
довжує залишатися своєрiдним мостом мiж Укра-
їною та Аргентиною, сприяючи поглибленню дво-
стороннiх вiдносин, а також утвердженню пози-
тивного образу України за кордоном. Українцi-
емiгранти пережили складний у їхньому життi
час, але вони зумiли знайти затишок для бага-
тостраждальної душi, яка була вiдiрвана вiд рiд-
ної оселi пiд тиском обставин. Їй вдалося зберег-
ти рiдну мову та культурнi традицiї iсторичної
Батькiвщини. Цим i зумовлена актуальнiсть до-
слiдження Оксани Сапеляк, присвяченого iсторiї
української спiльноти в Аргентинi – країнi, яка
стала для українцiв другою Вiтчизною.
Праця “Українська спiльнота в Аргентинi:

iсторико-етнологiчний аспект” складається iз пе-
редмови, вступу, п’яти роздiлiв, списку викорис-
таних джерел та лiтератури, додаткiв. Загальне
враження вiд книги: бiльш, нiж позитивне. Ав-
торка глибоко та сумлiнно опрацювала ряд спецi-
альних джерел та фактологiчних матерiалiв, спро-
моглася максимально заглибитися у нелегкi проб-
лемнi питання обраної теми. Оксана Сапеляк у
своїй працi простежує етапи та виявляє форми,
яких набув процес культурної адаптацiї україн-
ських емiгрантiв кiнця ХIХ – першої половини
ХХ ст. В роботi аналiзуються проблеми входже-
ння українцiв у аргентинське суспiльство, змiни
самоiдентифiкацiї українцiв, занурених у iноет-
нiчне середовище. Висвiтлюються питання функ-

цiонування етнiчних груп в полiетнiчному соцi-
умi, соцiально-психологiчнi механiзми емiграцiї,
сучасний стан зв’язкiв мiж аргентинцями україн-
ського походження та Україною.
Проте найвагомiшим результатом дослiдження

є науково обґрунтований внесок до повернення iс-
торичної справедливостi, що сприятиме оздоров-
ленню єдностi українськостi в свiтi.
У монографiї “Українська спiльнота в Арген-

тинi” висловлено чимало свiжих суджень, цiкавих
теоретичних узагальнень, наприклад, вiдображен-
ня питань консолiдацiї української етнiчної групи
в процесi її iнтеграцiї в нове середовище. Однiєю
iз найважливiших проблем, висвiтлених в роботi,
– це асимiляцiйнi процеси: наскiльки об’єктивнi
чи суб’єктивнi їх причини, як довго етнiчна гру-
па вiдчуває себе окремiшнiстю тощо. При цьо-
му авторка опирається на фактологiчний матерi-
ал, зiбраний нею пiд час наукового вiдрядження
до Аргентини.
Монографiчна праця Оксани Сапеляк має важ-

ливе значення для iсторiї Прикарпаття, адже пер-
ша хвиля трудової української емiграцiї розпоча-
лася з Рожнятiвщини. Наприкiнцi ХIХ ст. ви-
хiдцi зi Снятинщини та Городенкiвщини одни-
ми з перших ступили на Пiвденноамериканський
континент. Тому ця книга цiнна не тiльки для
науковцiв, але й для широкого загалу поцiнува-
чiв української культури. Немаловажно й те, що
члени родин емiгрантiв, якi залишилися на Бать-
кiвщинi, завдяки цьому твору вiдкривають для
себе незнанi сторiнки життя родичiв за океаном.
Загалом, робота Оксани Сапеляк – джерело

знань як для етнологiв, iсторикiв, полiтикiв, ви-
кладачiв та студентiв вишiв, так i для учнiв за-
гальноосвiтнiх шкiл, якi вивчають iсторiю укра-
їнської дiаспори (культуру етнiчних груп україн-
ського походження). Хочу зазначити: надзвичай-
но велике значення мають свiтлини з рiзних сфер
життя, якi вдалося зiбрати авторцi й наситити ро-
боту так, що читач має можливiсть глибше усвi-
домити викладений iнформативний i теоретичний
матерiал. Хочу порекомендувати своїм колегам –
педагогам використовувати цю наукову роботу в
практичнiй освiтянськiй працi.




