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ПРАЦІ М. КУРОПАСЯ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ
У статті зроблено спробу охарактеризувати рецензії на праці дослідника, присвячені
різним аспектам життя української громади Америки. Автором проаналізовано погляди
науковців щодо висвітлення М. Куропасем процесу міграції українців до США, створення
ними інституцій, що вплинули на процес етнонаціонального становлення української громади в США. Проаналізовані рецензії, що були опубліковані провідними експертами в галузі
етнічних, політичних та історичних досліджень, дозволили виявити та дослідити допущені М. Куропасем неточності під час написання праць.
Ключові слова: М. Куропась, рецензії, українська громада Америки, етнонаціональне
становлення.

Українська діаспора є важливою інтегральною частиною українського народу, яка протягом
багатьох років зберігала й примножувала українську духовну спадщину, поширювала знання
як про минуле України, так і про важливі та актуальні проблеми політичного, соціально-економічного, релігійного, наукового та культурно-громадського життя українців. Сучасні українські дослідники заповнили чимало білих плям з історії української діаспори, вивчаючи причини та передумови переселення українців на інші території, організацію ними політичного
та громадсько-культурного життя, діяльність різного роду організацій та установ. Різні аспекти діяльності української громади вивчали А. Атаманенко [1], В. Євтух [3], В. Трощинський,
А. Шевченко [9], К. Чернова [11] та ін. Але значна частина наукових проблем дотепер залишається недослідженою. До таких, серед інших, належить проблема рецепції поглядів, висловлених ученими українського походження, на проблеми українського етносу в США. Це визначає
актуальність запропонованої теми дослідження. Метою статті є дослідження оцінок у рецензіях
творчості американського вченого та громадського діяча українського походження Мирона Богдана Куропася. Завданням розвідки є спроба проаналізувати віднайдені рецензії, огляди, бібліографічні нотатки, що були присвячені аналізу та огляду праць М. Куропася.
Українська еміграція до США із Закарпаття, Галичини та Буковини розпочалася ще в останній чверті ХІХ століття, набравши масового характеру в період 1890-их років і до початку Першої світової війни. Вона тривала і в міжвоєнний період, хоча і в значно менших масштабах.
Після Другої світової війни до США переїхало близько 100 тисяч переселенців із України [22,
с. 15]. За даними МЗС України, тепер кількість українців та осіб українського походження становить близько 900 тис. осіб [51]. Переважна більшість із них народилася вже в США і тільки
близько 20% становлять безпосередні емігранти.
Одним із відомих представників української громади в США, що своєю діяльністю сприяв розвитку різноманітних сфер життя американських українців, популяризації інформації про
Україну та українців у світі є Мирон Богдан Куропась. Мирон Богдан Куропась народився
15.11.1932 р. в м. Чикаго в родині українських емігрантів. Його батько, Степан Куропась, у
минулому військовий Української Галицької армії – прибув до США 1927 р. й одразу ж включився в тамтешнє українське життя; у 1937–1961 рр. був головним контролером Українського
народного союзу (далі УНС), багато років був одним із провідних діячів Організації державного
відродження України. М. Куропась у 1953 р. отримав науковий ступінь бакалавра в університеті
Лойола (Loyola University of Chicago), у 1955 р. – диплом магістра в університеті ім. Рузвельта.
Від 1960 до 1972 р. був головним радним, а з 1972 до 1992 р. – віце-президентом Українського
народного союзу.
У науковому доробку М. Куропася є монографії, присвячені історії України [21], мігрантам з
українських земель [20; 22; 23; 25], створенню та розвитку Українського Народного Союзу [24];
спогади [26] та статті в періодичних виданнях. На окремі монографічні дослідження М. Куропася, що стосуються української громади США, з’явились відгуки як в українській пресі Америки,
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так і в американських наукових виданнях. Серед них зустрічаються бібліографічні (рецензійні)
нотатки та огляди, що були поміщені в часописах («Свобода», «The Ukrainian Weekly») та рецензії, що публікувались на сторінках фахових журналів США та Канади.
Коротко описано зміст книги М. Куропася «Ukraіnians in America» (поряд із довідкою про
нього) у статті «Kuropas authors book on Ukrainians in Americа» (опублікованій у газеті «Свобода» 1972 р.) [27, p. 1]. Працю М. Куропася «To preserve a heritage: The Story of the Ukrainian
Immigration in the United States» (1984 р., Нью Йорк) проаналізував канадський літературознавець
українського походження В. Жилa в газеті «The Ukrainian Weekly» [34, p. 8]. Він погоджується із твердженням автора книги про те, що для багатьох українських мігрантів США стали не
«плавильним котлом», а школою для розвитку їх етнонаціональної ідентичності, вважаючи що
воно надає цій роботі неабияку соціополітичну важливість [35, р. 81]. Р. Хом’як у статті «Book
review: Kuropas book is our story», опублікованій на сторінках англомовного видання УНС «The
Ukrainian Weekly» наголошував на простій манері написання праці, що робить зміст дослідження
доступним читачеві. Рецензент зауважив, що, не дивлячись на простоту подачі матеріалу, робота
М. Куропася містить багато фактичних даних з історії переселень українців до США [16, p. 4].
Низку рецензій у пресі та деяких наукових американських виданнях викликала поява в
1991 р. праці М. Куропася «The Ukrainian Americans. Roots and Aspirations 1884-1954» («Українські американці. Коріння та прагнення 1884-1954»). Так, В. Жила в газеті «Свобода», аналізуючи працю М. Куропася, зауважив, що вона цікава читачеві та оригінальна [2, с. 3]. Л. Луцюк
(рецензію розміщено в газеті «Свобода») поряд з описом змісту книги, вказав на недоліки аналізованої ним роботи: певні неточності під час аналізу співпраці українців у США із українцями
Канади після Другої світової війни [5, c. 2-3]. А. Чировський у рецензії, надрукованій на сторінках часопису «Свобода», охарактеризував книгу як «вартісну», яка цікава не лише читачам,
що цікавляться історією українських американців у США, а й науковцям, котрі вивчають таку
проблематику [12, c. 4]. Автор статті наголосив, що М. Куропась об’єктивно висвітлив усі події,
навіть ті, що не зовсім у гарному світлі показують життя українців в Америці [12, c. 4].
Низка рецензій на монографію з’явилась і в американських виданнях. У журналі Кентського
державного університету «Ethnic Forum» праці М. Куропася було присвячено рецензію відомого
дослідника етнічної преси в США Л. Винара. Він високо оцінив роботу як дослідження, без якого не можна обійтися під час вивчення досвіду американських українців. Позитивом монографії
він вважав використання автором значної кількості джерел, пояснення найважливіших понять,
що характеризують діяльність українців у США. У висновку автор рецензії наголосив, що попри
незначні недоліки праця справляє позитивне враження [33, p. 94-96].
У травні 1992 р. в журналі «Contemporary Sociology» на монографію з’явилась рецензія відомого американського дослідника проблеми етнічної ідентичності Р. Клема. Автор рецензії
охарактеризував книгу як огляд, який надає конкретну інформацію про етнічну ідентичність
іммігрантів у цілому, показує роль етнічних організацій в усіх процесах [17, p. 340]. Рецензент
зауважив, що попри присутні певні незначні неточності й, подекуди, відхід від теми дослідження, праця М. Куропася розкриває хвилі міграції українців до США, причини переїзду, еволюцію
етнонаціональної ідентичності, стосунки з українцями на Батьківщині та ін. [17, р. 340].
Професор історії університету Вілланова Б. Процко в рецензії на вищезгадану працю зазначав, що на час написання рецензії наукової літератури, яка б висвітлювала українсько-американський досвід є недостатньо (рецензія написана у вересні 1992 р.) [31, p. 681]. Автор писав, що
праця М. Куропася, яка «виросла» з дисертаційного дослідження, має важливе значення. Рецензент вважав дослідження М. Куропася всеохоплюючим аналізом історії українських американців із часу публікації україномовної праці Ю. Бачинського «Українська імміграція в З’єднаних
Державах Америки» в 1914 р. [31, p. 681]. Б. Процко робить висновок, що рецензована монографія безперечно є науковим та продуманим дослідженням, яке побудоване на значній кількості
використаних джерел та літератури, крім того, має значну кількість пояснень у кінці книги та
ілюстрацій [31, p. 681]. Рецензент зауважував, що попри незначні недоліки у структурі (часті повторення тексту та поділ на дрібні частини) праця М. Куропася є стандартом праць англомовних
досліджень американських дослідників українського походження [31, p. 681].
У журналі «International Migration Review» з’явилась рецензія відомого історика, політолога,
дослідника голодомору 1932-1933 рр. в Україні Дж. Мейса. Він зауважив, що М. Куропась в
аналізованій праці подає живу оповідь еволюції та змін спільноти українських американців [28,
p. 1017]. Рецензент вважав слушними твердження автора монографії про провідну роль свяще-
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ників, які опиралися латинізації та русифікації, таким чином, сприяючи збереженню самоідентифікації переселенців-русинів [28, p. 1017]. Дж. Мейс підкреслив значення праці М. Куропася
як величезної роботи для нації, представником якої він є, а також, для всіх науковців, що досліджують етнічну історію США [28, p. 1017-1018].
У січні 1993 р. у виданні «Pacific Northwest Quarterly» було опубліковано рецензію на монографію авторства П. Крафцік. Авторка писала, що попри наявність значної кількості статей і
книг про українців в Америці, включаючи деякі роботи М. Куропася, жодна з них не є такою закінченою та всеохоплюючою, як рецензоване дослідження [19, p. 36]. П. Крафцік зауважила, що
науковець залучив широке коло джерел, серед яких: спогади та свідчення очевидців, інтерв’ю,
зроблені самостійно з активістами української громади, газети та журнали, документи та звіти
(включаючи документацію ФБР), дисертації та опубліковані праці, присвячені українській історії [19, p. 36].
Оцінку праці М. Куропася подав почесний професор і директор-засновник Центру вірменських досліджень університету Мічигану Д. Р. Папазян. Під час аналізу праць, що присвячені дослідженню етнічних груп у США, рецензент зазначив, що книга М. Куропася – це демонстрація винахідливості, якою її робить цікава й деталізована розповідь про зміни ідентичності
перших поселенців із русинів на українців [30, p. 52].
Автором ще однієї рецензії на працю М. Куропася є відомий американський історик українського походження Дж. (Іван) С. Решетар. Відзначивши, що праця М. Куропася виросла
з дисертаційного дослідження і побудована на широкому комплексі джерел [32, p. 209], рецензент зауважив, що автору вдалося досягти мети, написавши дослідження, яке є прямим та
об’єктивним, що не приховує ніяких фактів та недоліків [32, p. 209]. Дж. Решетар наголосив, що
автор монографії роз’яснює багато контроверсійних питань і подій, що вплинули на перетворення русинів (релігійно-культурна ідентичність) на українців (етнонаціональна ідентичність)
[32, p. 209].
Втім, не всі рецензенти давали позитивну оцінку дослідженню. На загальному позитивному тлі оцінок роботи вирізнялася рецензія дослідниці російських та східноєвропейських проблем з університету Цинцинаті Дж. Александер. Хронологічно ця рецензія була опублікована
чи не першою (квітень 1992 р.) і є в більшості оцінок негативною. Дж. Александер писала, що
М. Куропась робить спробу описати взаємодію внутрішніх і зовнішніх впливів, що наклали свій
відбиток на українсько-американську етнічність [15, р. 629]. Рецензент зауважила, що виокремлення організацій та організаційного життя як головного фактору аналізу етнічної свідомості
є хибним [15, р. 629]. Авторка рецензії стверджувала, що незважаючи на тематичний поділ,
М. Куропась усю роботу прив’язує до аналізу діяльності організацій. Дж. Александер зауважувала, що зважаючи на обсяг книги вона тяжіє до «ювілейної антології» і написана в енциклопедичній манері [15, р. 629]. Рецензент вважала монографію недостатньо аналітичною. Вона не
бачила позитиву й у наявності у виданні докладної бібліографії, зауваживши при цьому, що широка бібліографія не представляє ніякої цінності для початку вироблення аналітичних суджень
з історії українських американців [15, р. 629].
Рецензуючи праці присвячені етнічним дослідженням в США та Канаді, відомий канадський
дослідник А. Макух зауважував, що підрозділ про українців у Чикаго, написаний М. Куропасем, у книзі «Ethnic Chicago» (1995 р., Мічиган) відрізняється від інших досліджень. На думку
рецензента, це швидше огляд українсько-американського життя до 1939 р. Однак, стверджував
А. Макух, такий огляд недоречний під час дослідження суті української спільноти в Чикаго. Рецензент вважав, що підрозділ авторства М. Куропася скоріше є оглядом, що подає певні обриси
проблеми, проте, не є конкретним аналітичним дослідженням [29, p. 557].
Працю М. Куропася «Українсько-американська твердиня: перші сто років історії Українського
Народного Союзу» (2004, Острог; Чикаго) на сторінках газети УНС «Свобода» охарактеризував
один із її редакторів П. Часто. На думку автора статті, праця М. Куропася має універсальний матеріал, оскільки охоплює не лише події та факти, а й усі домінантні суспільні явища і процеси протягом ХХ ст. П. Часто оцінив вищевказану працю не лише як історичне, але й етнопсихологічне,
культурологічне, церковно-конфесійне й політичне дослідження [10, c. 9]. Короткий опис англомовного варіанту книги – «Ukrainian-American Citadel: The First Hundred Years of the Ukrainian
National Association» було подано у низці статей журналу «The Ukrainian Weekly» [36-50].
Не залишили поза увагою праці М. Куропася про американську українську громаду й дослідники в Україні, серед яких П. Тригуб, Н. Мерфі [7; 6], М. Цінова [13; 14], О. Коротич [4], Н. Тро-
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хим [8]. У статті, присвяченій українцям у США, її автори П. Тригуб та Н. Мерфі оцінили праці
М. Куропася як важливі, що містять значний фактичний матеріал. Проте, дослідники небезпідставно стверджували, що в монографіях та статтях американського вченого інколи трапляються
твердження чи факти, що опираються на одне джерело, а деякі висновки носять апологетичний
характеp [7, c. 121].
Отже, праці М. Куропася, що були присвячені питанням вивчення історії України та емігрантів до США викликали реакцію як в українській пресі Америки, так і у фахових рецензіях.
Якщо в оглядах, що з’являлися у пресі, ми зустрічаємо переважно позитивні оцінки праць, то у
фахових рецензіях, поруч із відзначенням таких позитивів, як об’єктивність, аргументованість
під час інтерпретації фактів, солідність джерельної бази досліджень М. Куропася, важливість
праць як для американських українців, так, і для українців в цілому, зустрічаються й критичні
зауваження. До недоліків монографій дослідники відносили часту повторюваність певних фактів, неточності під час аналізу співпраці мігрантів із українцями Канади після Другої світової
війни, розлогість суджень. У цілому, рецензії свідчать про достатньо високий рівень монографій
ученого, хоч вони і не були позбавлені недопрацювань.
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Наталия Матвийчук
Роботы М. Куропася в оценках современников
В статье характеризуются исследования известного деятеля украинской диаспоры в
Соединенных Штатах Америки Мирона Куропася, которые посвящены изучению украинского населения Америки. Сделано попытку охарактеризировать рецензии на труды ученого, посвященные разным аспектам жизни украинцев в США. Автором раскрыты взгляды рецензентов на работы М. Куропася про миграцию украинцев в США, создания ними
институций, которые повлияли на процесс этнонационального становления мигрантов с
украинских земель. Проанализированные рецензии, которые были опубликованные экспертами в сфере этнических, политических и исторических исследований, позволили обнаружить, а также изучить неточности, которые были сделаны исследователем при написании монографий.
Ключевые слова: М. Куропась, рецензии, украинское сообщество Америки, этнонациональное становление.
Natalia Matviichuk
Views of contemporary scholars on Myron Kuropas’ works
The article deals with the studies of Myron Kuropas, the famous scholar of the Ukrainian diaspora in the USA. The author characterizes the reviews of his works which are dedicated to various
aspects of the life of the Ukrainian community in America. The researcher outlines the reviews
devoted to Myron Kuropas’ views on Ukrainian migration to the USA and studies the influence of
the institutions, created by Kuropas, on the formation of ethnical and national identity of migrants
from Ukraine. Having analyzed reviews published by leading experts in the field of ethnic, political and historical studies, the author of the article has identified the inaccuracies of Myron Kuropas’ text. Scientists’ analysis of the reviews also allowed to discover common features for Kuropas’
research. The reviewers pointed out objectivity, argument of the interpretation of facts and solid
references among these features.
Key words: Myron Kuropas, the reviews, the Ukrainian community in the USA, formation of
ethnical national identity.

