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ПУБЛІЦИСТИКА С. КУРОПАСЯ
Публіцистика С. Куропася є важливим джерелом до вивчення
його громадсько-політичної та культурної роботи. Саме із статей
можемо відстежити його ідеологічні переконання, політичні впо
добання, оцінки та ставлення до певних знакових подій та процесів.
Тематичне спрямування статей С. Куропася в періодичних ви
даннях «Свобода», «Самостійна Україна», «Українське життя»,
«Нова Зоря», «Вісті Комбатанта», альманахах та календарях Укра
їнський народний союз (далі - УНС) охоплює сфери політичного,
ідеологічного, економічного, соціального та культурного життя.
Статті С. Куропася присвячені історії переселення мігрантів з
українських земель до США, діяльності УНС та його відділів, ролі
певних громадських, культурних, політичних діячів. Серед публі
кацій С. Куропася вагоме місце займають присвячені спогадам з
часів військових протистоянь та роздуми автора щодо людських
взаємовідносин.
Значна частина публікацій С. Куропася присвячена УНС. У
них він розглядає історію створення організації, її розвиток та
діяльність, котра, на його думку, була спрямована на підтримку
українців у США. С. Куропасем також піднімаються питання, що
турбували УНС, головні проблеми, з якими стикалася організація.
Низка статей в періодичних виданнях присвячена персоналійній тематиці. С. Куропась характеризує товаришів по військовій
службі, політичних та громадських діячів, членів УНС та інших
організацій.
Статті С. Куропася в періодичних виданнях також відобра
жають неоднозначні процеси та події, що мали місце в політикоідеологічному житті українців США в 40-80-х рр. XX ст. Варто
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наголосити на тому, що як і серед представників членів ОУН на
українських землях (починаючи із 1940 р.), так і в СІЛА, панував
розкол та непримиренність. На тлі історичних подій, що спричи
нили до розколу в середовищі ОУН, такі ж настрої поширилися
й на діаспору. Належність С. Куропася до ОУН (м) вплинула на
характер статей, що критикували дії опонентів - ОУН (б).
Серед доробку С. Куропася в періодичних виданнях значну
частину займає інформація про Чикаго, як одного з найбільших
осередків проживання української громади. Так, наприклад, якщо
УНС С. Куропась називав твердинею українства в Америці, то Чи
каго - головною твердинею, на якій побудовано УНС.
Попри невелику кількість статей, що присвячені економічним
питанням, С. Куропась розглядав важливі фактори цієї сфери жит
тя українців СІЛА. Він виступав за створення українського банку,
головним завданням якого мав стати розвиток торгівлі між СІЛА
та українськими землями.
Своє бачення в статтях висловлював С. Куропась й стосовно
ключових подій світового значення. У його доробку знаходимо
публікації, що присвячені подіям Другої світової війни, відноси
нам між СІЛА та СРСР, їх значенню та ролі в житті української
громади СІЛА.
Підсумовуючи, зауважимо, що формування ідейно-політичних
вподобань С. Куропася почалося ще за часів перебування на вій
ськовій службі та в таборі для військових. Вже будучи в СІЛА,
С. Куропась остаточно підтвердив свою ідейну приналежність до
ОУН (м). Подальша його діяльність у громадсько-політичній та
культурній сферах прямо залежала від його ідейних переконань.
Яскраво це можна простежити через аналіз публіцистики С. Ку
ропася.
У публіцистиці С. Куропася, як і в його громадсько-політичній
та культурній роботі, простежується його відданість справі роз
будови УНС та ОДВУ, розвиток культурного життя української
громади Чикаго та СІЛА. С. Куропась послідовно закликав до гур
тування українців СІЛА для збереження власної громади та укра
їнства загалом.
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