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PREFACE 
This уеат will see the fifth voluтe of Dr. Michael Н. Ма

runchak's "Stumes іn the History of Ukrainians іn Canada" іn 
print. With the publication of this voluтe, he well тау Ье 
distinguishing himselj as the most prolific writer of histoтical 
materials іn Winnipeg; and surely as the тost prolific writer 
of subjects dealing with the Ukrainian settleтents іn Canada. 
Не has developed а literary style which is lucid and at the same 
tiтe scholarly. Не writes іn Ukrainian and English and this іn 
itselj is а таіот attainment. 

The skill іn writing іn Ukrainian and the love of Ukrainian 
language he acquired іn his hoтe and іn the village school іn 
his native Dalesheva where he was Ьотn іn 1914. Не acquired 
language coтpetence and the love of writing іn the classical 
gyтnasiuт іn Hoтodenka. 

Dr. Marunchak сате to Canada іn 1948 and established рет
manent residence іn Winnipeg where he received his Canadian 
citizenship. Нете he developed his writing talent and has wтitten 
books and newspaper and magazine articles іn which he extolls 
the traditions, culture, history and beauty of Ukraine - the land 
of his birth - and he has also recorded indelibly about the 
Ukrainian pioneers іn Canada - the land of his adoption -
delineating the adjustтents, difficulties and the attainтents and 
successes of the hard-working Canadians of Ukrainian extraction. 

The fifth voluтe of Dr. Marunchak's "Studies" places ет
phasis оп the inter-War period and the probleтs the Ukrainian 
settlers іn Canada ехретіеnсеа. These were days when the Ukrain
іаns іn Canada wanted to give а helping hand to their people 
іn Ukraine, and supported their efforts and aspiration to Ьесоте 
free and independent. However, the national revival іn the 
Ukraine had its difficulties and concoтitent intergroup probleтs 
developed іn СаnaМ. The реорlе Ьесате devided politically and 
entered into а period of serious religious disputes. They were, 
however, united іn their efforts to suppoтt the Red Cross, to give 
financial aid to the Ukrainian war invalids and initially placed 
great hope іn the League of Nations. This Ьесате а peтiod when 
they Ьесате тоте aware of the iтpDТtance of woтld politics. 
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There was аn іnіluх to Canada оі the post-World War І 
Ukrainian immigrants: among them weremany intelectuals and 
projessional теn. Dr. Marunchak discusses іn detail the positive 
contributions оі теn like РТОі. Ivan Bobersky аnс! others іn 
redirecting the political (Ukrainian) orientation. Іn some cases 
the negative ejjorts оі others produced serious political acerbity. 

То Dr. Marunchak Canada is the land оі opportunity and 
he makes good use оі the advantages available. Through hard 
work he has Ьесоте а successjul writer. Had it not Ьееn іor the 
war, he ртоьаыly would have Ьееn а very successjul lawyer іn 
Ukraine, and he made а good start іn that direction: Не сот
menced the study оі law аnсВ social sciences іn Lviv and when 
the war started he transjerred to Prague and managed to сот
plete his law course and receive а doctorate, but his success was 
short-lived: he was arrested Ьу the gestapo іn 1942 and ехреті
enced the horrors оі the concentration camps at Aushwitz, Mout
hausen an~ Ebensee. Не was liberated Ьу the Americans and оп 
gaining jreedom he devoted three years to the organization оі 
the League оі Ukrainian Political Prisoners іn Еuторе and assisted 
other nationals who were liberated. 

Іn coming to Canada he was jorced to do таnuаl lаЬот, but 
soon enrolled іn the School оі Social Work, University оі Маnі
toba, and оп graduation has Ьееn employed with the Juvenile 
Court and the Child Guidance СНnіс since 1957. 

Steady employment providecВ him with security and the as
sistance оі his wije Natalia (nее Kosarchyn) whom he married 
ajter the war made it possible іот him to devote аn inordinate 
amount оі time to writing. His large volume, written іn English, 
"The Ukrainian Canadians: А History" is аn іттерlасеаыle теіет
еnсе book and "has an encyclopedic character and represents the 
fullest and most complete source of information about the Ukrain
ians in Canada" (Dr. V. J. Кауе). 

It is hoped that volume six іn his series "Studies in the His
tory of Ukrainians in Canada" тау jollow the present рuЬІіса
tion and will deal іn detailed analysis with the Ніе оі the present 
generation оі Canadians оі Ukrainian extraction. 

MICHAEL Ew ANCHUK 

Winnipeg, Мау 1980. 
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ВІД ВИДАВЦІВ 

Оце випускаємо в світ п'ятий том "Отудій до історії україи
ців Каиади" авторства д-ра Михайла Марунеака. Досі появи
лися в цій серії такі авторові праці: ,,шотляндські nоселеuці та 

україиська громада в Пойuт Доглес", т. l-ий, 1964-1965 р., ,,Іс
торія сусnільно-шультурного росту україиців Маuітоби", т. ll-ий, 

1966-1967, ,,Історія преси, літератури і друку nіоиерської доби", 
т. lll-ий, 1968-1969, ,,нариси, статті, есеї до піонерської доби", 
т. lV-uu, 1970-1972. Що кожuих два роки появлявся одии том 
праць "Отудій до історії україиців Каиади" в "Збірuику Захо
дозuавства УВАН". 

П'ятий том появляється у вісім років після появи гетвер
того тому. На це склалося багато nрuгии. Найбільшою задерж
кою в праці були трудuощі тих ДРУf(,ареuь, які в nогатку nідuя

лися друку цього видаuuя а опісля зрезигuували. Згодом при
йшла звижка ціи .. зміuа техиіки (з ліuотиnу иа офсет), врешті 
зміuа друкариі тощо. Ми вибаzаємось оцим перед uашими щед

рими Жертводавцями та Фуuдаторами за це onізuеuuя, а це 

тим більше тому, що ми кількакратuо заповідали, що киига 

"nоявиться в короткому гасі". Так иас іuформували і в це ми 

вірили і так ми іuформу~али всіх заіuтересоваuих. Нажаль, 
об'єктивuі умовиии переходили nоиад uаші задушевuі бажаuuя. 

Як nоnередиі томи "Отудій до історії україиців Каиади" 
були nрисвяzеuі проблематиці nіоиерської доби україиської іс
торії в Каиаді, так п'ятий том цих студій nовuістю nрисвяее
иий nитаuuям другої доби цієї історії - доби J\1,ЇЖ віЙиами. 

Друга доба, яка в'яже nіоиерську добу зі суzасuою, цебто 
добою після Другої світової війии, це доба фермеuту та дов
гих і затяжuих сусnільuих процесів иа різuих відтииках укра

їиського життя. Це передусім доба релігійuої і nолітиеuої бо
ротьби. Обом цим процесам автор nрисвяеує uайбільше уваги 

в таких розвідках, як ,Долітиzuий двоподіл серед україиців

каиадців другої доби", ,,Релігійuа боротьба", "Україиський 
Червоuий Хрест стає базою співпраці розсвареuих uаціоuаль

иих середoвuщ". Обговорює автор доосередиі процеси, які вия
вилися у сформуваuuі "Україиського Червоuого Хреста", "Ук-
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раїnського Ц еnтральnого Комітету", який став одnим із nред
тее Комітету Україnців Капади суеасnої доби. При цьому авто
рові вдалося відкрити иотатки-щодеnnик засідаnь цього комі
тету, автором якого являється одиn з його осиоєоnоложnиків. 

Ці, nігде досі nе оnубліковаnі nотатки, обговореnі в розвідці 

пУ кр аїnс ь кий Ц еnтральnий Комітет в записках Оиуфрія Гика

вого". 

Багато уваги nрисвяzує д-р М. Маруnеак проф. lваnові Бо
берському, який прибув до україnців Капади в 1920 р. в дер
жавnій місії з рамеnи Західnої У країнської Н ародnої Респуб
ліки. Ця маркаnтиа постать правдивого державника залишила 
своє n'ятnо иа сусnільиій праці україnців Капади. Відіграв віn 
вuзиаzиу ролю в праці У країnського Ч ервоnого Хреста, У кра

їnського Ц еnтральnого Комітету а згодом довгі роки nрисвя
zувався праці Товариства Опіки иад уrкраїиськими nереселеn

цями ім. св. Рафаїла. Проф. І. Боберський розвииув також 

свою працю в діляиці досл~д~в україnської історії в Кападі. 
Віи теж заnоzаткував своєрідпу nаціоnальnу бібліотеку й ар
хів україиців Каиади. Завдяки його дослідам над приїздом 
перших з перших у'/(,раїиських nіоnерів, які заnоzаткували без

nереривnе nоселеиnя в цій країnі, україnська сnільиота стала 

відміг'УІвати декади україnського життя і будівnицтва в цій 
країиі. В той спосіб стала творитися традиція істориеnої тяг
лости та істориеnого иав-ерствуваnnя. 

Великою варістю дослідів д-ра Михайла Маруиzака явля

ється його обшириий докумеnтальиий додаток різиих історие
иих докумеnтів україиців Капади, як М емораnдум в справах 

Охідиої Галиzиnи (Західnої УкраїnСької Народиої Республіки), 
Мемораnдум україnців Капади в справі україnського nитаnnя 

перед Жеиевською Коифереицією, М емораnдуL7К Товариства 

Опіки зо Л ьвова до каиадського уряду в справі емітрації. Тут 

теж ціиnе листуваnnя д-ра Володимира Баzиnського зо Львова 

в справах емітрації з різnими урядовими гиnnиками в Кападі. 

Врешті оnубліковаnо nовnістю осиовоnоложnий докумеnт (еар

тер) Товариства Опіки в Каиаді. 

Всі nовuщі докумеnти враз з аnалітиzиими досліджеnnями 
д-ра Михайла М аруиzака творять одnу картипу широкого по

в' язаиия україиців Каиади з їnім материком в Европі. Все це 

картиии, які досі були nриnорошеnі пилом забуття. Іх відеис
тив своїм дослідnим умом та пером д-р Михайло Маруnгак й 
оце передаємо україnським гитагам до дальших студій. 
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ПРОФ. І. БОБЕРСЬКИИ В ДЕРЖАВНІИ lVПСП 

ДО КАНАДИ 

Коли уряд Західно-Української Народної Республіки опи
нився на еміrрації у Відні, він не здавав своїх політичних по
зицій в краю, а маючи там опору в проводах політичних укра
їнських партій уважав за доцільне розвинути не тільки дипло
матичну акцію на заході Европи, щоб здобути прихильність 
до свої справи дипломатичні кола, але негайно звернув свій 
погляд в бік української еміrрації З'єдинених Стейтів Америки 
і Канади, очікуючи звідси як допомоги політичної і диплома
тичної так і, передусім, матеріяльної. Для цих цілей був висла
ний в 1919 р. один з передових діячів ЗУНР д_р Лонгин Цегель
ський, який найперше старався, щоб добитись фінансової до
помоги для уряду ЗУНР від українців в ЗСА і Канаді, бо уряд 
ЗУНР знаходився у фінансових клопотах. йому на допомогу 

був висланий теж відомий діяч ЗУНР д_р Роман Березовський. 

Ух акція не надто була успішна, а зокрема тоді, коли д_р Л. 

Цегельський зробив контракт збирання бондів при помочі бров
кера Ф. А. Боєра з Монтреалю. 1 ) 

Наступним уповноваженим уряду Західно-Української На
родної Республіки на терен Канади став проф. Іван Боберський. 

Коли д_р Лонгин Цегельський мав повновласті виключно на 

ЗСА, то проф. І. Боберський, хоч короткий час затримався 
в ЗСА, то його повновласті були дані виключно на канадський 

терен. З Ню йорку прибув він через Монтреаль до Канади 
в дні 7 листопада 1920 р. 

Ім'я проф. Івана Бобер'СЬКОГО було відоме в Канаді вже до 
Першої світової війни. Був це крайового маштабу промотор 
фізичного виховаЮfЯ та передовий сокільський діяч. 

В 1900 році став він учителем української Академічної гім
назії у Львові, а в 1908 році головою Сокола - Батька у Львові, 
яким опікувався дуже дбайливо шість років. З того часу І. Бо-

1) Про працю д-ра Лонгина Цегельського в справі державної пожички 

та акцію бондів Цегельського-Боєра в Канаді обширніше з'ясовується в УІ 
томі "Студій до історії українців Канади". 
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берський став ходячим символом сокіЛЬСЬКОІ Ідеї, яку суворо 
практикував у приватному та громадському житті. 

За його почином 1910 р. куплено великий спортовий май
дан, Город Сокола-Батька, де відбувалися всі масові зібрання 
не тільки міста Львова, а й усієї Західної України. Ділом і сло
вом Іван Боберський поширював ідею сокільства. В 1910-1914 
роки редагував "Вісті з Запорожжя", а в 1912-1914 рр. - "Сі
чові вісті". 

У справу фізичного виховання він вкладав свої вмілості, 
а в сокільських рядах бачив він зав'язок молодої армії україн
ської держави. І не помилився цей невтомний педагог і спрто
вий ентузіяст. З вибухом війни 1914 року він з колишніх Соко
лів став організувати Леrіон Українських Січових Стрільців. За 
Соколами й Січовиками йшла свідома ідеї та завдань україн
ська маса. 

З команди Сокола-Батька І. Бобер'ському довелось перейти 
до команди Бойової управи. а опісля - до Секретаріяту вій

ськових справ Зах. Области Української Народної Республі
ки (ЗОУНР). 

Знали українці канадці проф. Бобер'ського з "Вістей з За
порожжя", зі "Січових Вістей", які то він пересилав до Канади. 
Вже цим самим він був цікавий своїм землякам. Коли до цього 

додати його організаційні труди серед "Січових Стрільців" та 
його організаційну пов'язаність в політичній праці і службі 
ЗОУНР чи ЗУНР в часі світової війни, то авторитет його був 

більш чим пересічний. 

Приїхав І. Бобер-ський до Канади на час великого органі
ізаційного розбиття на обох важливих відтинках спільноти, 

церковно-релігійному і політичному. На церковному відтинкові 

були ворожнечі між католиками і православними а дальше між 
українцями православними. вірними УГПЦ з одної сторони а 

з другої українцями православними, Івірними Російської Пра

вославної Церкви. Не все було гаразд між православними УГПЦ 

і УПЦ. 

На політичному відтинкові, де витворилось два непримир

ливі табори було ще трагічніше. Інтернаціональна течія, яка 

оформилась при організації "Стоваришення Український Робіт
ничий Дім" (в скор'оченні СУР Д) в безоглядний спосіб побо
рювала всі YKpaїНJCЬKi національні організації, які підтримували 

визвольну боротьбу українського народу за його самобутність 

та незалежність. Тим самим всі, які підтримували УНР, ЗУНР 
чи Гетьманську Державу, були ворогами число один в очах 
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прихильників СУРД-у. Вся Їхня орієнтація була СССР та УРСР.2) 

Також додати треба, що в самому національному таборі було 
багато більших і менших розходжень. 

Треба було мати дуже багато громадського досвіду, щоб 
працюючи для великої цілі, як поміч урядові і народові в його 
змаганнях, не попасти на вузькі стежки церковних непорозу

мінь та дрібних політичних суперечок, а то і смертельних во
рогувань. Обережність проф. І. Боберського в скорому часі по
значилась в тому, що він робив певні кроки включити в допо
могу рідному краєві навіть скрайний інтернаціональний еле
мент. Для нього, як він писав, були всі українцями. 

UЦоб дати основи до спільного мислення народу та йти по 
певних збіжних маrістралях до спільної цілі Боберському по

служили картини визвольної боротьби народу та терпіння цьо

го народу після його головної програної. Зі собою привіз він 
около дві сотні прозірок, які він висвітлював на екрані для чис

ленної публіки в різних місцях Канади, а заки приїхав до Ка
пади, то робив це теж в ЗСА. Картини супроводжав він допо

відями, "Як будувалась україН'ська Держава за послідних сім 
літ 1914-1920". В доповідях і світлинах була "мова про діяль
ність українських урядів Великої України, Галичини, Прикар

паття, світлини Українських Армій, які боролись за Київ, Львів, 
Борислав, Одесу, світлини, як наші близькі і далекі приятелі 

розвалили наш край, підпалили іскровавили Його".3) 

В своїх доповідях закликав Боберський своїх слухачів, щоб 
вони враз з цілою українською спільнотою в Канаді і З'єдиН'е
них Державах Америки творили одне велике запілля боротьби 

материка в Европі та щоб знаходили в собі завжди те, що 

єднає, а не роз'єднує. Для приміру зацитуємо дещо з його ви

ступів. бо висловлені його думки мали історичну вартість не 

тільки його часів. Вони, ці думки, мають непроминаючу вар
тість для кожного народу, який знаходиться в поселеннях та 

розпорошенні. 

На Загальних зборах Українського Червоного Хреста в Ка
наді він, між іншим, так висловився в підсумках своєї доповіді 

п. з. "Одне запілля". 

2) Докладніше про боротьбу на політичному відтинкові та церковному в то
му часі див. дві окремі розвідки в цій праці: "Політичний двоподіл серед укра
їнців-канадців другої доби" та "Релігійна боротьба". 

З) Цитата з однієї летючки про виступ І. Боберського, архів автора. 
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"Канада і Злучені Держави мають прийти Їм (рідним -
М.Г.М.) у поміч. Нема часу на балачку~ Вороги ударили на 
Рідну Землю так сильно, що сей удар почув кожний українець, 

навіть за далекими морями. 

Нехай кожний прилучиться, щоби цей удар ослабити. 

Не можна огорожуватися кільчастим дротом на своїй фар
мі, на американських преріях і притаїтися тихцем: мене нема. 

Ми всі мусимо станути до помочі. 

Заморські українці творять запілля. Запілля має опікуватися 

тими, що терплять від боротьби в Старім Краю. 

Ніхто не може сторонити від помочі. 

Кожна фарма, кожна хата має злучитися зі собою ниткою 

часопису, який хоче залюбки читати. Нехай кожний читає свій 

часопис. Тоді буде розуміти, що діється, хоч сотки і тисячі 
миль ділять його від других. 

Читай і знай, які терпіння має нарід, які бажання, який 

йде приказ, щоби другим помогти. 

Прилучися в роботі, щоби рідний край став свобідний. 

Віл, що бездушно ходить в ярмі, йде на заріз, лев, що пе
реломлює крати своєї клітки, дістається на волю! 

В Галичині відбув ся міжпартійний з'їзд. В імени українців 
видав цей з'їзд відозву, з отвертими підписами з датою 22. І. 

1922., що в Галичині одностайний фронт, а правним заступни
ком українського населення Східної Галичини пер,ед всіми дер

жавами є лише президент Української Національної Ради, який 

тепер зі своїм урядом перебуває у Відні. 

Цей примір Рідного Краю, ця єдність. яку викликали поль
ські звірства, поділають і на українців за морем. Там один 

фронт, тут одно запілля. 

Не думаймо сторонничо. 

Думаймо про єдність і про дороги до єдности. 

ЯК горожане держав американського континенту можуть 
Українці з поза моря незвичайно помогти рідному краєві, нако
ли будуть вишукувати справи, які їх єднають (підкреслення на
ші)4). 

Виступи проф. І. Боберського мали дуже позитивний ефект 
на слухачів та читачів. Українська національна преса схвально 
сприймала кожний його виступ і віднотовувала на своїх СТО-

4) ІІІ Загальні Збори Українського Червоного Хреста в Канаді, в дні 22 лю
того 1922 р., Вінніпег, 1922, стор. 13, упорядкував Рск (І. Боберський - м.г.м.). 
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рінках численні голоси своїх читачів. Ось, що писав тижневик 

"Український Голос": 
"Особою. що мусіла всіх заінтересувати і кождому в памя

ти лишити ся, був проф. Боберський. Він перед кількома міся
цями прибув з Европи до Стейтів і впорядчики з'їзду В Канаді 
запросили його власне на сю важну хвилю. 

До Вінніпеrу проф. Боберський прибув 9-го падолиста 

в ночи і слідуючого дня виголосив відчит. Він переповів по
дрібно події на українській земли за час війни а зокрема робо
ту, коло організовання української держави та про труднощі 

і недостачі в цій роботі. Бесіда була тим інтересніша, що він 
говорив як очевидець, і не тільки це, а як один з тих, що 
брали діяльну участь в тій роботі. 

Очевидно богато з того, що оповідав проф. Боберський, 
відоме нам загально з часописів. однакож шановний гість до

повняв все те своїми увагами і випадками з переживань послід

них кількох років, заокруглюючи нам відоме, і так його бесіда 
вийшла яскравою і захоплювала наскрізь увагу слухачів. Між 

іншим старав ся він освітлити деякі випадки з тамошньої ро

боти, підчеркуючи, що часописні вістки і виводи, які тутешні 

українці мали нагоду читати, не завсігди відповідають дійсно

му станові річей. Ані українців галицьких, ні з Великої України 

за невдачі винувати годі. В одних і других була щира воля, 

була щира праця, а коли були невдачі, то за них винен не хто, 

як лакомі на чуже добро сусіди. Супроти сих сусідів і спри

чинених ними відносин українська сила була за слаба. І в Пет

рушевича з його урядом і в уряді Петлюри була добра воля, 

і коли дальші відносини склали ся інакше, як бажало ся, то за 

це вина спадає в головній мірі на жадобу тих, які докладають 

всіх сил, щоби поживити ся українським добром. На це власне 

клав він головний натиск". 

"Та не се було найважнійше", пише дописувач. "Світляні 
образи, каже він, були чимсь надзвичайним" 

"Найважнішим і найціннішим, що привіз проф. Боберський 
з собою і показав тутешнім нашим українцям, продовжає він, 
- це були фотографічні знимки з рідного краю. Можна без 
пересади сказати, що усе дійсно було те, чого не можна описа
ти в книжці, чого не можна розказати мовою. Таке можна ба

чити лише або в сні або власними очима там на місци його 
оглядати. 

Реферат з сими образками, які шановний професор пока
зував на полотні при помочі відповідної до цього лямпи, по-
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чав ся коло 9-0Ї години і протягнувся до години І-ої, чи після 
І-ої, проДовжаючись без перестанку. Публика весь час сиділа 

в німім захоплеНlНЮ і лише час від часу тут то там вчувалися 

то болючі, то радісні, шепотом, або півголосом виражені сло
ва а там знов теж захоплення і напруження". 

Зі своїми доповідями та світляними образами І. Боберський 

об'їхав не тільЮl міські осередки та мав виступи на крайових 

з'їздах право,славних, католиків, протестантів. Він доповідав на 

зборах читалень, народних домів міст і містечок. Він теж об'ї

хав численні скупчення українських фармерів, які сприймали 

його виступи ще з більшим захопленням як в містах. І знову, 
хай цьому послужить цитата з часопису того часу6): 

"По українських кольоніях проф. Боберський дає відчити 
майже кождого дня. І як нам доносять, загал незвичайно за

хоплюється і бесідою і ще більше тим, що бачить. Се ж він ви

дить рідні сторони, рідні села, рідні ниви, доносить нам оден 

з наших читачів, видить гроби українських борців, видить руїни 

тої хати, яка йому все пригадується такою, як він її лишив. 

Інший читач пише: Це дуже піднесе настрій нашого наро

ду. Це оживить його і виведе з байдужности тих, що вже стали 

до всього байдужними. Я сам ніби хвилю життя пережив тепер 

далеко на рідній землі. 

Але пише нам інший наш читач і таке: 

"В нас до приїзду проф. Боберського ставили ся досить 
байдужо. Були й такі, що пішли би були на відчит, як би їм 

був хто заплатив. Однакож хто був, то дуже вдоволений, а хто 

не був, то тепер жалує, але вже запізно і тілько мусить вдо

воляти ся тим, що почує від других. 

Поїздка проф. Бобер'ського має загалом велике значінє. 

Вона отворить богатьом очі, а богатьом отворить серця, щоби 
радніше і щиріше ніж досі йшли з поміччю рідним братям 
в старім краю"6). 

Виступи проф. І. Боберського не обмежились тільки до 
української авдиторії. Він виступав теж перед студентами та 

професорами університетів. Про два такі виступи в Едмонтоні 

і Саскатуні читаємо таку нотатку в одному з українських тиж
невиків: 

5) "Український Голос", ч. 46, 1920, передовиця - Вражіння з вечора світ
ляних образів проф. Боберського. 

6) "Український Голос" ч. 51, 22 грудня 1922, передовиця "Поїздка проф. 
І. Боберського". 
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Проф. Іван Боберський, 1920 

"Підчас зїзду в Саскатуні й Едмонтоні проф. Боберський 
виступав також з відчитом й образками на університетах цих 
двох міст. Присутніми були студенти, професори і визначніша 
англійська публика. 

Відчит, якого зміст пояснявся образками, незвичайно за
інтересував присутніх. Вони почули про річи, які Їм досі могли 
бути лише дуже загально і поверховно відомі, а що важніше, 
побачили на власні очі в образковім освітленню український 
народ, його змагання, його борбу, його терпіння, його життя. 

Цим виступам проф. Боберського присвятили англійські 

часописи згаданих міст довші статті. Ось що між іншим пише 

одна з них: 

"Образки знаменито показали бор6у українців і ниніш
не положення України. Бачило ся величаві українські церкви в 

їх окремім стилю, загальний вигляд Львова з визначнішими 

українськими будинками, деякі інші міста в Східній Галичині, 

мапи України і карти військових операцій та нинішнє знищен
ня України. Бритійська публика мала тут першу нагоду бачити 

виразні образи з України, український народ в його народнім 
одягу, села з солом'яними стріхами, форму їх церков, незвичай-
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ні могили, де сотки борців з минувших і нинішних днів знай
шли послідний супочинок. Незвичайно інтересно представляє ни

нішне знищення Східної Галичини один образок. Він показує 

бузька, який не могучи на протязі миль довкрути знайти бу

динка, мусів збудувати гніздо на верху фіrури". 

Дальше переповідається опис нужди на українсьКІИ землі, 

де голод та холод і богато людий не мають зовсім даху над 

головою" 7). 

Виступи проф. Боберського приймали за свої прихильники 

національних організацій, як теж проводи церковного життя. 

Топніли леди упереджень одні до других, дискутували між со
бою, як допомогги народній справі, як стати одним фронтом. 

Діялося те, чого бажав і з чим приїхав Івисланник місії ЗУНР, 

проф. Боберський. Відбувши кількадесять доповідей та пере

вівши тисячі численних розмов з проводами різних організа

цій та ієрархією церков, він захворів від перевтоми. Тим ча

сом в "Українських Робітничих Вістях" з дня 9 квітня появила
ся напастлива допись на виступи І. Боберського. Не зволікав 

він з відповіддю і вже при кінці квітня того ж року появилась 

його розважна відповідь, в якій він заявив таке: 

"Я не приїхав до Канади ворогувати. 

В моїх викладах говорю безсторонно про всі напрями на

шої роботи і з тою вірою, що вирівнювання суспільних нерів

ностей € одиноко справедливим, безконечним шляхом люд

ськости. 

Кождий розумний слухач, що був на моїм відчиті може 

се потвердити, а було Їх понад 8,000. 
Ваша ворожнеча проти мене і проти моїх відчитів € ціл

ком безпідставна. 

Ви однак оголошуєте про мене несовісні дописи, не про

віривши справи. Так не поступає ніяка редакція, що дбає про 

свою честь. 

Змушуєте мене до оборони". 

"Заповнювати часопис очевидними небилицями, а опісля 

ще може суперечками над тими небилицями уважаю за сліпоту 

ума, особливо в нинішний час, коли довкола так много роботи 

на нас жде, а вороги скрізь лучать ся і проти нас працюють. 

Я приїхав до роботи і не маю найменшої охоти ставати 
в часописях до сварки, щоби відвертати в сей спосіб увагу на

шого громадянства від важних справ. А хто з поважаних панів 

7) Там же. 
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Читачів хоче знати, кілько ліни, темноти і кирині є в тих не
билицях, що їх, Панове Редактори "Українських Робітничих Віс

тий" були ласкаві на мене помістити і як їх дописувач з Відня 

за Їх власних 10 долярів знаменито надув якимсь старим над
дунайським rазом, нехай пришле ласкаво даток на тих, що по

терпіли через польсько-шляхотський напад на наш край, а одер

жить мій печатаний лист про сю справу. 

Скарбник п. С. Ковбель, Вінніпеr, п. скр. 3621, очікує з усіх 
сторін що найменше 300,000 замовлень з датками. 

Я захорував від довгих відчитів та розмов, від подорожи 

і від труду. Підчас війни перемучилися нерви. Лікарі Народної 

Лічниці мене відратували. Наколи цілком подужаю, попрошу 

знова на світляні відчити про події за послідних 7 літ на Україні. 
Чистий дохід, як кождий знає, на рідний край. Місцевості, що 

хотять цей відчит мати, зволять зголошуватися. 

Здоровлю всіх і прошу, щоби з нагоди Великодня ніхто 

в Канаді і в Злучених Державах не забув відложити лепту на 

голодну, шкільну молодіж в Празі і Відні, на людий, що потер

піли через війну і на вояків, що окалічіли в обороні нашої 
свободи. - Адреси всім знані. 

Ів. Боберсь"ий, Вінніпеr, 14. ІУ. 1921. 
Вох 3621. Четар Укр. Галицького Війська8 ) 

ЯК тільки проф. Боберський прийшов до повного ~Доров'я, 

він знову вирушив в терен зі світляними образами. В своєму 

И<.иттєписі, пише Бобер'ський, що він влаштував доповідь у 81 
місцевостях. Виступав він й надалі перед своїми та співгрома

дянами. Всі українці радо вітали його, з винятком тих, які були 

зорганізовані довкола СУР Д - ТУРФДім. Останні відмовилися 

теж від участи в загальному масовому вічу у Вінніпезі, яке було 

вислідом довшої психологічної підготовки проф. І. Боберсько

го. Віче пройшло з успіхом а двотижневик "Буковина", який 

появляВ'ся в тому часі у цьому місті писав: 

"Віче є замітне в першій лінії тим, що для його переведжен

ня евентуального подали собі руки всі наші партії, крім боль

шевиків, і прерикли взаїмне попертя визвольній акції".9) 

8) "Український Голос", ч. 16, 1921, "Відповідь Івана Боберського. 

9) "Буковина", Вінніпег, 1921, ч. 16. 
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СПИС СВІТЛЯНИХ ОБРАЗІВ 

до відчиту професора І. Боберського: "Події послідних 
сім літ на Україні. 1914-1920" 

(Подаємо за транскрипцією І. Боберського) 

1. Карта Українців в усіх частях 28. Старшина Коша Українських Сі-
світа. 

2. Плян Київа, столиці України. 

3. Печерська Лавра, зпоза Дніпра. 

4. Софійська площа в Київі, де від
булася 22.1.1919 р. злука усіх ук
раїнських земель. 

5. Памятник Богдана Хмельницько
го в Київі. 

6. Дніпро коло Київа. 

7. Корабель, що пливе дніпром. 

8. Тихі води Дніпра 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Пороги на Дніпрі. 

Дніпро коло острова Хортиці. 
Могила в широкім степу. 

Українська пристань Одесса. 

Свобідні вправи на І. здв из і ру

ховиків в Українському Городі 

у Львові 1911. 
14. Змагання в бігу на 11. здвизі у 

Львові 1914. 
15. Змагання в метанню списами. 
16. Скок в гору. 

17. Гра в копаний мяч. 

18. Дружина "Україна" Львів і "Ся
нова Чайка", Перемишль. 

19. Вправи дівчат хоруговцями на 

20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

11. здвизі у Львові 1914, в Укра

їнськім Городі. 

Вправи руховичок булавами. 

Вправи руховиків вільноруч. 

Січові Стрільці, Цвітень 1914. 
Запорожські Стрільці в поході 

на 11. здвизі. 

Січові Стрільці в мазепинках у 

Львові на 11. здвизі 1914 в по-

ході. 

25. Фронти осередних і союзних 

держав в світовій війні 1914 -
1919. 

26. Закопи ворожих військ висвітле

ні з літака. 

27. Добровольці до Українських Сі
чових Стрільців 1914. 
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чових Стрільців. 

29. Віче Стрільців на замку Корія

товичів, коло Мункача. 

30. Четар веде школярів на Волині 

до школи. 

31. Карта походів Українських Сі
чових Стрільців 1914-1918. 

32. Українські Січові Стрільці в за-

копі підчас бою. 

33. Скоро стріл в рові підчас бою. 

34. Гроби в Карпатах. 

35. Побоєвище на Лисоні коло Бе
режан, 1916. 

36. І. Франко в Стрілецькім Захисті 

у Львові між стрільцями. 

37. І. Франко, послідна знимка 1916. 

38. Увязнені австрійськими властя

ми священики, 1915. 

39. Увязнені австр. властями селя

ни, 1915. 

40. Табор політичних вязнів, Талєр

гоф в Стирії. 

41. Селяни втікають з сіл перед ог

невою лінією. 

42. 

43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 

52. 

53. 
54. 

Виселенці в дорозі з послідним 

майном. 

Табор виселенців rмінд в Чехах. 
Повішений через військові влас-

ти. 

Пожар хат в Рясній коло Львова. 

Борислав горить. 

Глубічок горить. 

Тернопіль горить (21.VII.1917). 
Петербург. 

Москва. 

Прапорники революції в Петер
бурзі 1917. 
М. Троцький. (Мир в Берестю 
8. 11. 1918). 
Парлямент у Відні. 
Карта розпаду Австро-Угорщи

ни на 7 частий. 



55. Президент Чехо-Словацької Ре
публики, Тома Масарик, (від 
15. ХІ. 1918). 

56. Карта Чехо-Словаччини і ,,під
карпатської Руси". 

57. Столиця Підкарпатської Руси 
Ужгород. 

58. Місто Сигіт. 

59. Карта нових держав в Европі 
по Версальськім Мирі 1919. 

60. Михайло Грушівський, Голова 

Української Центральної Ради 

(7. ІІІ. 1917 - 28. IV. 1918). 
61. Будинок Ком анд иСі ч о в их 

Стрільців в Київі. 

62. Старшина Січових Стрільців в 

Київі з отаманом Коновальцем. 

63. Синя Дивізія. 

64. Гетьман Павло Скоропадський 
(28. IV. 1919 - 15. ХІІ. 1919). 

65. Чорні Гайдамаки в Київі. (Март, 

1918). 
66. Володимир Винниченко, Голова 

Директорії Української Народ

ної Республіки (13. ХІ. 1918 -
11. 11. 1919). 

67. Карта Львова і лінії боїв о Львів 
1-21. ХІ. 1918). 

68. Український скоростріл в вікні 

на 11. п о в е р с і намісництва у 

Львові. 

69. Чета четаря Бабяка, яка відваж

но боронила почти у Львові. 

70. Труп стрільця Машталіра з села 

Черепень. Один з тих, що поляг

ли за Львів. 

71. Львів, Головний Дворець. 

72. Львів, Краєвий Виділ. 

73. Львів, Катедра Св. Юра. 

74. Львів, ул. Карла Людвика. 
75. Львів, Цитаделя. 

76. Львів, Національний Музей. 

77. Львів, Люблинський Копець. 

78. Львів, Пїдзамче. 

79. Львів, Краківське, де були по-

громи (22-24. ХІ. 1918). 
80. Прапорник У.с.с. з прапором. 
81. Прапор, права сторона. 

82 Прапор, ліва сторона. 

83. Однострій українського вояка, 

одяг. 

84. Однострій українського вояка, 

степені. 

85. Хрест заслуги Українського Лє
rioHY Укр аїн с ь ких Січових 
Стрільців. 

86. Відзначення за хоробрість: Три
зуб з калиною. 

87. Тернопіль, куди перенеслася 1918 
власть 3. О. 

88. Станіславів. Вид з літака. 

89. Д. Вітовський, секретар військо .. 
вих справ з референтами в Ста

ніславові 1919. 
90. Отаман Болбачан при перегляді 

козаків коло €лисаветграду. 

91. Українська карта зелізниць 3. 
О. У. Н. Р. 

92. Почтові марки Української Ре
публики. 

93. Карта фронту 11. корпусу, що 

боронив Самбора, Дрогобича і 

Борислава. 

94. Самбір, ратуш. 

95. Збірники нафти в Бориславі. 

96. Дрогобич, ратуш. 

97. Командант Галицької Армії Пав

ленко. 

98. Командант ІІІ. корпусу полков

ник Гриць Коссак. 

99. Командант І. корпусу rенерал 

йосиф Микитка, командант Га
лицької Армії від падолиста 

1919. 
100. Карта, як Галицька Армія про

ломила залізничий шлях коло 

Городка, січень 1919. 
101. Карта боєвих ліній в боротьбі о 

Галичину і відворот за Збруч 

16. VII. 1919). 
102. Заліщики з літака. 

103. rенерал Греків, командант Га
лицької Армії в червни і липни 

1919. 
104. Чортків. 

105. Бучач. 
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106. Бережани. 

107. Літак над Станіславовом. 

108. Борщів. 

108. Шибениці Вишневецького верну

лися! 

110. Карта карних таборів в Польщі, 

де увязнені Українці. 

111. Кровава Книга Українського На

роду 1920. 
112. Читець Кровавої Книги в Аме

риці. 

113. Карта Польщі після границь з р. 

1772. 
114. Й. Пілсудський перед Фельд

маршалком Фридрихом. 

115. Місто Варшава. 

116. Українська Бриrада в Яблоннім 
в Чехах 1920. 

117. Українська Збірня у Відні 1920. 
118. Олена Степанівна, четарка при 

піхоті Української Армії. 

119. Олена Підвисоцька. 

120. Ярема Кузівна. 

121. Павлина Рисівна. 

122. Павлина Михайлишинова. 

123. Софія Галечківна, Катря Дми-

терківна. 

124. Софія Галечківна. 

125. Камянець на Поділлю. 

126. Отаман Юнаків, командант Ук
раїнської Армії. 

127. r енерал Мирон Тарнавський, ко
мандант Галицької Армії від 

липня до падолиста 1919. 
128. Дефіляда У.С.С. перед диктато

ром Е. Петрушевичем в Кам'ян

ци. 

129. Диктатор Е. Петрушевич з ре

ферентами в Камянци. 

130. Директорія Української Народ

ної Республіки: Петлюра, Мака

ренко, Швець, в Камянци. 

131. Заграничні посли Української 

Республіки на конференції у 

Карльсбаді. Серпень 1918. 
132. Ізаак Мазепа, президент україн

ського міністерства по Мартосі 

1919, 1920. 
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133. Карта боїв на Україні. Шляхи 

Українських військ і повстанців. 

(Зелений, Ангел, Шепель, Гри

горів, Махно, Волинець, Ляхо

вич). 

134. Сень (орук, шеф штабу Черво-

ної Га.тІИЦЬКОЇ Армії. 

135. Розбиті хати над Серетом. 

136. Розбите село коло Підгаєць. 
137. Розбита церков в Семиківцях. 

138. Розбитий міст коло Галича на 
Дністрі. 

139. Розбитий міст на Дніпрі коло 

Єлисаветграду. 

140. Комини в Заліщиках. 

141. Діти в розбитій хаті, Завалів. 

142. Мати з дітьми в розбитій хаті, 

Соснів. 

143. Виселенці варять їсти при до

розі. 

144. Зажурена хата. 

145. Хорунжий Деркач без лівої но-

ги. 

146. Немічники без ніг. 

147. Гурт неміч ників без рук, без ніг. 

148. Слухачі університету, котрим 

польські власти не позволили 

ходити на університет у Львові. 

Тиняються в голоді і холоді в 

чужині. "Січ" Відень, 1920. 
149. Історія років 1917-1919 Володи

мира Винниченка в 3 томах під 
заголовком: "Відродження На
ці'і", 1920. 

150. Книжка Д-ра О. Назарука, "Рік 
на Великій Україні", 1920. 

151. Міліони кістяків по світовій вій

ні. 

152. Міліярди в банкнотах без вартос

ти. Навіть доляр попсувся. 

153. Україна рівняється 10 иншим 
державам Европи. 

154. Поет Василь Пачовський, що 

писав пісні про бої в р. 1919 за 
свободу України. 

155. Безсмертна пісня лірника про 
змагання українського народу. 

Чи кождий з нас дбає щиро про 

силу і повагу народу? Де злука, 

там сила! Де праця, там честь! 



УКРАїнСЬКИИ ЧЕРВОНИВ ХРЕСТ СТАЄ 

БАЗОЮ сmВПРАЦI РОЗСВАРЕНИХ 

СЕРЕДОВИЩ 

Вже перед приїздом проф. І. Боберського до Канади діяв 
на терені Канади Україн~ький Червоний Хрест. Перший почин 
до зорганізування цієї інституції дав Четвертий Народний З'їзд, 
який відбувся у Вінніпезі в днях 26 і 27 листопада 1919 року. 
З'їзд ініціював Інститут Петра Могили, Український Народний 
Дім та Український Горожанський Комітет. З'їзд був досить 
чисельний і відбувався в залі Квінс Театру. Гостем на з'їзді був 
д-р Володимир Сіменович з Чікаrа як делеrат Головного ко

мітету помочі Україні, який в тому часі розвів акцію допомоги 

українській справі в ЗСА, а зокрема допомогу потребуючим 

обездоленим жертвам війни в "старому краю". В своїй промові 
він закликав українців Канади до подібної помочі та взаємної 
співпраці.! ) 

Відгук на апель гостя був кращий, чим можна було спо

діватись. Приявні відгукнулись з пожертвами а Анна йонкер 

записалась при цьому як меценат цього фонду, складаючи суму 

1000.00 долярів. Стільки саме зложила вона і на Інститут ім. 

Петра Могили в Саскатуні. Цей жест додав ще більше запалу 

до праці на цьому полі. 

Правда, у Вінніпезі вже передше був зорганізований" Фонд 
оборони України і допомоговий фонд на поміч потерпівшим 

від війни українцям". Фонд цей ініціював і зорганізував Україн
ський Канадійський Горожанський Комітет, якого теж в загаль

ному звали "Центральним Комітетом". Склалося так, що він 
"центральним" довго не був, бо в противагу після розходжень 
відносно висилки делеrатів до Парижа, була створена Україн
ська Народна Рада (УНР), яка теж до певної міри уважалась 
"центральною". Тим самим зі створенням УНР "Фонд оборо
ни ... " підтримувало тільки одне крило української спільноти, 
яке гуртувалось біля УГПЦ. Правда, гурт був ідейний, але в по-

!) Пропам'ятна Книга Українського Народного Дому, зредагував проф. Д. 
дорошенко. 1949, стаття "Український Черв ний Хрест в Канаді", стор. 304. 
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рівнанні з українцями католиками, які гуртувались довкола 

Української Народної Ради, він був в. значн1И меншості та 

в стадії початкової церковної організованости. Творячи Укра

Їнський Червоний Хр'е'ст, нову інституцію, ініціятори мали спо
діваНJНЯ включити сюди увесь український загал. На жаль, так 

воно негайно не сталось, бо саме тоді між двома "центральни
ми" осередками йшли довгі дискусії та взаємні обвинувачення. 

Проминуло дещо часу, коли то справи стали укладатись дещо 

корисніше для усіх. 

Все ж таки зорганізоване тіло стало до праці а в ньому бу
ли діячі, які позначились в громадській дії до цього часу, 

як: я. В. Ар'сенич, В. Кудрик, М. Бобієнко, о. Боянівський (сек
ретар), п. Г. Войценко (касир), Н. В. Бачинський (організатор). 
Поважне число становило жіноцтво в цьому новотворі. І так: 

Анна йонкер, Емілія Гикава, Ольга Арсенич, С. Ковбель, Ната
лія Фербей, М. Романович, Марія Боянівська, А. Паньків. Майже 
всі повище згадані були зорганізовані біля Українського На
родного Дому, який в тому часі був живчиком організаційного 

житгя Вінніпеf'у. Звідси й розведено працю Українського Черво
ного Хреста в Канаді, який вкоротці став зачартерованою ор
ганізацією на цілу Канаду п·н. "Юкраінієн Ред Крос оф Кенада". 

Для історичної точности годиться також згадати, що пер

шу ініціятиву до створення Українського Червоного Хреста в 
Канаді дав Український Канадійський Горожанський Комітет, 
який на місяць перед Народним З'їздом у Вінніпезі проголосив 
був навіть склад цього новотвору. Сюди входили такі діячі: 
я. В. Арсенич. п. Г. Войценко, о. Боянівський, Гр. Багрійчук, 
С. Басістий, Т. Д. Ферлей, о. Гикавий, І. Слободян, Д. Якимі

щак (Див. "Український Голос", ч. 45 і 47, 1919 р.). Цей ініція

тивний гурт не розвинув був діяльности а радше свою ініціятиву 

до дії УЧХ в Канаді передав на Народний З'їзд, на якому в днях 

25 і 26 листопада 1919 р. постала червонохресна організація 

українців Канади, яка світло записалася на сторінках їхньої іс

торії. 

Праця в цій організації не розвинулась зразу, як це вже пе

р·едше замічено. Були вправді успіхи, але також були перебої. 

Треба було приїзду до Канади такого державника, як Іван Бо

берський, який зумів включити в цю працю усіх та натхнути 

ЇХ ще винятковим запалом. Останній збагнув, що Український 

Червоний Хрест в Канаді може стати помостом не тільки в спів-
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праці розсварених на відтинку допомоги, але також загальної 
репрезентації українства перед своїми та чужими. 

Прибув І. Боберський до Канади, як вже знаємо, саме в час, 
коли відбувався П'ятий Народний З'їзд, якому завжди патро
нував Інститут ім. Петра Могили. Такий з'їзд відбувся для Ма
нітоби в днях 9 і 1 О листопада 1920 р., для Саскатуну в днях 

16 і 17 того ж місяця та для Алберти в днях 2З і 24 листопада. 
На всіх трьох з'їздах виступав І. Боберський з доповіддю "Су
часне політичне положення України" та висвітлював картини 
з України. Виступи прихилили йому опінію цього середовища 
та протестантів. Тут доцільно згадати, що невелика кількість 
протестантів завжди тримала фронт з українцями православ
ними. 

Після цього середовища прийшло середовище Української 
Народної Ради, цебто католицьке. І на цьому відтинку І. Бобер
ський був успішним, коли за згодою обох середовищ можна 

було скликати спіЛІ>ні наради Укра'і'нського Червоного Хреста 

на день 26 лютого 1921 р. до спільного звіту. До цього часу 

після домовлення працювала спільна екзекутива УЧХ, яка бу
ла зложена по 15 представників від обох середовищ, цебто від 
Українського Канадійського Горожанського Комітету (ще від 
першого вибору на перших ініціятивних зборах) та з 15 пред
ставників від Української Народної Ради. До того часу очолю

вали УЧХ: А. йонкер, Я. В. Арсенич, о. Михайло Оленчук, Т. 

Д. Ферлей, І. Слюзар, В. Н. Бачниський, Я. Кунінський, д-р Г. 

йонкер, д-р Г. Новак, П. Войценко, О. Боянівський і С. Ков
бель, який сповняв функцію касира, та інші. Названі й неназвані 
члени цієї ЗО-членної екзекутиви прийшли вперше здати звіт 
перед широкою громадою пр'едставників в лютому 1921 р. На 
нарадах були заступлені наступні організації Вінніпеrу: Това

риство "Бандурист", Товариство ім. Заньковецької, Товариство 
"Боян", Український Народний Дім, Бурса ім. Андрея Шептиць

кого, Запомогове Братство св. Миколая, Братство при Церкві 

св. Володимира й Ольги, Сестрицтво при Церкві св. Володимира 

й Ольги, Католицький Політичний Клюб, Парафія св. Володи

мира й Ольги, Діточа Громада, Греко-Католицька Парафія на 
Елмвуд, Читальня Просвіти на Ел мв уд, Канадійський Україн

ський Інститут Просвіти у Вінніпезі, Читальня Просвіти, Вінні
пе!, Рідна Школа при Українському Народному Домі, Публична 

Бібліотека при УНДомі, Жіноче Товариство ім. Лесі Українки, 

Український Студентський Кружок, ВидаВlНича Спілка "Україн-
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ський Голос", Видавнича Спілка "Кшнадійський Українець", Ре
дакція "Канадійського Фармера", Редакція "Канадійського Ран
ка" 2). 

В звітуваннях подано, що від заснування УЧХ, цебто від 
1919 р. по день 26 лютого 1921 р. вплинуло до каси 32,343.13 
долярів, з того вже вислано було до Европи 29,313.50 дол. 

В збірковій акції Саскачеван вів перед між іншими провінці

ями. Найслабше представлялись цифри з Онтаріо. Однак дис

кусії над звітами виявили, що з багатьох осередків висилано 

допомогу потребуючим впрост а не через централю у Вінніпезі. 

Розуміється, що це послаблювало організаційну підзвітність. 

На зборах виступив І. Боберський і говорив про потребу даль

шого поглиблення та поширення праці УЧХ. 

На зборах вперше вибрано виборну екзекутиву з прияв

них, бо, як відомо, доцьогочасна екзекутива була оформлена 

після домовлення. До нової екзекутиви були вибрані: я. В. Ар

сенич, предсідник, І. Слюзар, заступник, о. Боянівський, писар, 

С. Ковбель, скарбник, Іван Руда чек, п. Г. Войценко, д-р Г. Но

вак. о. М. Оленчук й Анна Й0нкер - члени екзекутиви. Кон

трольну комісію творили: Т. Ястремський, п. Барицький і В. 

Казанівський. Збори закінчилися в 2-ій годині ночі. З ) На збо

рах за ініціятивою Боберського видано заклик до всіх органі

зацій, щоб на місцях творилися відділи УЧХ та нав'язували кон

такт з централею УЧХ у Вінніпезі. Досі працювали вже на тере

ні Манітоби такі відділи, як Вайта і Фішер Бренч, знов а в Сас

катуН'і - Кридор, Геффорд та Канора. 

Цікаво, що в цій справі відізвалось найвчасніше Торонто, 

де вже в 1919 р. (майже в тому самому часі, що у Вінніпезі) 

під кермою Павла Крата було створене і зачартероване това

риство "Червоний Хр'Є'ст". Петицію в справі чартеру підписали 

були, крім названого, ще Михайло Петрівський, Марія Деми
дюк, Ольга Дмитрів, Марія Віцінська та Юліян Конікевич. За

чартероване Товариство навіть деякий час ривалізувало з він-

2) На цьому місці автор цієї студії бажав би справити помилку, яка вкра
лася до української історіографії Канади. Цитована книга Українського На

родного Дому подає на стр. 308, що ця реоргнізація відбулася в 1919 р., 

має бути 1920, також на стор. 310 Центральний Комітет УЧХ став діяти не 
в 1922 р. а в 1921 р. Теж в праці автора "Історія Українців Канади" т. ІІ, на 

стор. 40 заподано, щО І. Боберський прибув до Канади в 1919 р., а має бути 

1920. 

З) "Український Голос", 16. 3. 1921. 
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ніпезьким центральним комітетом, бо Крат мав амбіцію ство
рити окрему централю дЛЯ УЧХ на сході Канади. 

Також вже в грудні (28) 1920 р. був створений відділ УЧХ 
в Монтреалі за ініціятивою о. д-ра Редкевича. Клітина була дуже 
активна і відбувала ре(улярно свої збори, збирала членське 

УЧХ, добровільні дари, ходила з колядою, влаштовувала заба
ви на цілі УЧХ. Осередок цей очолювала Клявдія Вепрук а в за
ряді ще працювали: Михайло rолембйовський, заступник, Ми
хайло Чипчар і Юліян Пєлюх, секретарі, С. Костирський, ка

сир і контролер Катерина Вепрук. З протоколів цього товарис

тва виявляється, що управа втримувала зв'язок з д-ром В. Сіме

новичем. 

Схід Канади був активний до того ступня, що в місяці бе
резні 1920 р. відбувся окружний з'їзд організацій сходу, Онта

ріо і Квебеку, де, між іншим, дискутовано справу поширення 

торонтонської централі на цілу Канаду, з вимогою, щоб дати 

відділам на місцях можливості широкої ініціятиви, включно 

З висилкою пожертв до краю. 

Оттавська нарада схвалила вислати також до уряду Великої 
Британії меморандум з проханням допомоги в се(ре(ації поло

нених та щоб українських полонених польськими властями пе

редати під опіку Червоного Хреста Великої Британії та ЗСА. 

Було Оl<реме прохання в справі шкіл, робітництва та "малоліт

ньої рекрутації" під польсь'кою займанщиною. "З'їзд був вмі
ло зорганізований", звітували деле(ати Монтреалю на засіданні 

УЧХ.4) 

Рік 1921-ий був дуже активним роком в праці УЧХ як на 

Заході, так і на Сході Канади. УЧХ в Торонті й УЧХ у Вінніпезі 

знайшли спільну мову. Вінніпе( став уважатися централею для 

цілої Канади. В часописах велась заохочуюча кампанія. Дослів

но у всіх тижневиках писалось про потребу допомоги Рідному 

Краєві, розуміється, з винятком комуністичних "Українських Ро

бітничих Вістей". Комітети УЧХ добивались на місцях дозволу 

на публічні збірки дЛЯ УЧХ. Таку збірку переводжувано у Він

ніпезі в день Нового Року. Збірщики носили синьо-жовті опас

ки на раменах для відмічення, що йдеться про українську на

ціональну збірку. Кожний збірщик мусів мати повновласть від 
УЧХ. В таких збір'ках жертводавцями були всі канадці. 

4) Протоколи Червоного Хреста в Монтреалі, звіт М. ГолемБАовського 
К. Вепрук, архів автора, папка УЧХ в Канаді. 
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Центральний комітет екзекутиви УЧХ працював дуже ін

тенсивно а для практичного переведення збірок Канада була по

ділена на 36 округ, кожна округа мала свій провід, відповідаль
ний перед Центральним комітетом. Кожна округа мала також 

свою українську назву, пр. Вінніпеr - Тарас Шевченко, Едмон

тон - Володимир Великий, Торонто - Олекса Довбуш, Кве

бек - Перемишль, Форт Вілліям - Максим Залізняк, Британ
ська Колюмбія - Іван r онта, Нью Скошія - Запороже, Принц 
Едвард Айленд - Хортиця і Т.п. 

Не легко приходилось вести цю допомогову акцію, бо й 
місцеві канадські потреби були теж вимогливі, коли часопис 

"Український Голос" писав передовицю а в ній підкреслював, 

що потреби в Канаді "Є не менш пекучі, чим потреби .,Старого 
Краю". Старий Край, писала редакція "У.Г." може дістати від 
нас поміч лише тому, що ми тут вже дещо збудували. Самий 
Український Червоний Хрест в Канаді - це збір представників 

від різних українських організацій в Канаді. Не було б тих ор

ганізацій, не було б мабуть і Українського Червоного Хреста, 

не було б тих організацій, не мігби Червоний Хрест діяти ... " 
В дальшому редакція закликала підтримувати місцеві інститути, 
бурси, читальні і народні доми. "Старому Краєві помагаймо, 
але й про свої канадійські потреби не забуваЙмо".5) Була це ви
мовна осторога, щоб в помочі не перетягати струни. 

Коли відбувались чергові річні збори УЧХ в дні 28 лютого 
1922 р. то звітуючий голова заподав, що від часу оснування 
УЧХ дО звітового часу українці Канади зібрали на УЧХ 50,071.34 
доляри. Крім цього була велика кількkть подарованих одягів. 
В дискусії над звітами відчувалась потреба дальшої акції, але 
теж була конечність шукання нових доріг допомоги. Схвалено 
створити злучений хор Вінніпеrу з найкращих співаків і влаш
товувати концерти пер'ед англомовною публикою. І. Боберський 
також підніс справу власної домівки дЛЯ УЧХ, мовляв, "Таке 
поважне товариство не може працювати в комірному. Повна 

безсторонність й аднаково щира лучність зі всіми іншими то
вариствами вимагає цього доконче", аргументував він. 6 ) 

Видно, що приявні на зборах мали Довіря до звітуючого 
проводу, коли номінаційна комісія в складі: М. Стечишин, І. 
Слюзар та І. Боберський запропонували той сам провід з не-

5) "Український Голос", 28 грудня 1921. 
6) Треті Загальні Збори Українського Червоного Хреста в Канаді, Вінніпеr, 

1922, стор. 16, архів автора. 
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значними змінами. Управа склалась тоді: Я. В. Арсенич, І. Слю
зар, о. П. Божик, Осип Боянівський, С. Ковбель, а членами були 
ще П. Драль, В. Чорненький, В. Казанівський, Віктор Купченко, 
провірники : В. Біленький, Н. В. Бачинський, М. ЗалозецькиЙ. 
В загальному був це репрезентаційний перекрій вінніпезької 
спільноти, де були заступлені всі конфесії та активніші орга
нізації, які через своїх представників репрезентували других 
таких, як вони самі. 

Велику прислугу зробив І. Боберський УЧХ в Канаді та 
українцям тут же взагалі, що опрацював докладно звіт зі збі
рок УЧХ та опублікував його враз з інформаціями про статут 

та погляди чільних діячів на допомогу краєві (разом 31 сторін). 
Збірка на УЧХ переводила'сь до часу, коли то була прого

лошена народна позичка для правління Західної Української 

Народної Республіки. В 1922 р. провід УЧХ реалізував ухвалу 

своїх останніх зборів про ведення акції серед своїх співгоро

жан неукраїнської національности. 

В архіві автора збереглася програмка такого концерту, який 
був влаштований в rрейс Методіст Чирч в дні 27 квітня 1922 р. 
Концерт відбувався під омофором принципала Манітоба Ка
ледж пастора Д-ра Джан Мекея. Крім концертової частини ук

раїнського хору виступали з доповідями д-р А. ДЖ. Гантер та 

пастор Дж. ШеЙвер. На другій сторінці програмки були видру

ковані цілі та пляни Українського Червоного Хреста в англій

ській мові. Понище подаємо Їх повністю: 

OBJECTS OF ТНЕ UКRAINIAN RED CROSS 

То give relief to war victims in Galicia, and to Ukrainian 
patriot students who have been driven from their homes Ьу 
Polish oppression. 

100,000 orphans in Eastern Galicia. 
35,000 Ukrainians in ехіІе. 

5,000 war widows. 
3,000 cripples and war invalids. 

What the Ukrainian Red Cross Wishes to по 

То give aid to students in ехіІе. 
То establish а factory for artificial limbs in Lemberg. 
То help widows and orphans. 
Ukrainians in Canada have so far raised about $50,000 for 

these purposes, but the need is great. 
Wil1 our Anglo-Saxon fellow-citizens help us? 
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Концерт кінчався українським та канадським славнем. На ос

танній сторінці був поміщений "Гимн вигнання" - "Гимн оф 
ЕКЗАЙЛ". Зі змісту цього "гимну" так і видно, що € це сво

бідний переклад вірша Шевченка "Сонце заходить". Припус
кати треба, що перекладачем цього вірша був ніхто інший, а 

один з виконавців програми концерту - д-р А. Дж. Гантер, 

перекладач ШевчеН'кового Кобзаря: 

HYMN OF EXILE 

The sun goes down beyond the hill, 
The shadows darken, birds are still; 
From fields по more соте toi1ers' voices 
Іп b1issful rest the world rejoices. 
With 1ifted heart І, gazing, stand, 
Seek shady grove in Ukraine's land. 
Uu1ifted thus, mid memories fond 
Му heart finds rest o'er the hills 
Оп fields and woods the darkness falls 
From heaven ыlеe а bright star calls, 
The tears fall down. Oh, evening star! 
Hast thou appeared in Ukraine far? 
In that fair land do sweet eyes seek thee, 
Dear eyes that once were wont to greet те? 
Have eyes forgotten their tryst to keep? 
Oh, then, in slumber let them sleep, 
No longer o'er ту fate to weep. 

З перспективи часу бачимо, скільки корисних факторів сплі

талось в цьому одному концерті Українського Червоного Хрес

та. 

в багатьох починаннях УЧХ приймав участь проф. І. Бобер
ський. Літописець Пропам'ятної Книги Українського Народного 

Дому, установи, при якій відбувалась львина праця УЧХ та, 

в якій приміщувалась екзекутива УЧХ, написав про працю І. 

Боберського дуже змістовно в кількох реченнях: 

"Приїхавши до Канади, організував матеріяльну поміч для 
ведення дальшої визвольної боротьби, в тій цілі об'Їхав всі 
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місцевості в Канаді з відчитами при помочі світляних образців, 
які сам зібрав як очевидець. Брав все живу участь в Комітеті 

Українського Червоного Хреста ів Канаді як дорадник у важних 

справах (підкреслення наші - м.г.м.). В році 1922 в часі ве

ликої демонстрації у Вінніпеrу проти Польщі, ми бачили його 

в перших рядах в сокїльськім ОДНОСТРОЮ. На масовім вічу в Ін

дастрієл Бюро виголосив промову, якою зворушив многотисяч

ну публику, що мало хто був в залі, щоб не плакав".7) Таким 

був проф. І. Боберський. Великим а при тому непретенсійним, 

але про це в іншому розділі. 

7) Пропамятна книга Українського Народного дому, Біографії біогра-

фічні згадки, стор. 435. 

31 



УКРАїНСЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй КОМІТЕТ 

Коли співпраця українських організацій справно наладна

лась на терені Українського ЧеРIВО\НОГО Хреста у Вінніпезі, гро
мадські діячі ВіНlНіпеrу стали радити, чи не створити б громад
ського тіла, яке гляділо б за ходом громадських подій і плану
вало б різні процеси українського суспільного життя в майбут

ньому. 

Безпосереднім товчком до скликання нарад в цій цілі була 
справа виступу о. Л. Сембратовича, який мав буцімто виступи

ти в характері "представника Правительства Петрушевича на 
терені Канади", як про це довідуємось зі записок про Україн
ський Центральний Комітет Онуфрія Гикавого. 

Нарада така відбулася в дні 11 червня 1921 р. й дату цю 

можна уважати початком заіснування ініціятивного кола, з яко

ГО вилонився згодом Український Центральний Комітет, який 

був другою українською централею в Канаді після ліквідації 

Українського Канадського Горожанського Комітету (відомий 

також під популярною назвою як "Горожанська Ліrа") та Ук
раїнської Народної Ради. 

В цьому ініціятивному колі були: Т. д. Ферлей, О. Боянів

ський, М. Гикавий, Я. В. Арсенич, Я. Кунінський, В. Кудрик, А. 
Новак, П. Войценко, І. Трач, й. Богоніс, С. Басістий, Н. Попель. 

Була це група, яка гуртувалась біля часопису "Український Го

лос", отже було репрезентоване тільки одне середовище. В ко

роткому часі ця група поширилась представниками часопису 

"Канадійський Українець" та іншими. Тим самим в групі були 
представлені два чільні україН'ськісередовища. В місяці вересні 
того ж року (1921-го) відбулась вже "нарада представників пре
си, груп і кооптованих членів", віднотовує в своїх записках 
О. ГикавиЙ. Саме на тій нараді вибрано провід з головою і сек

ретарем на чолі: Я. В. Арсенич і І. Слюзар, перший зі середо
вища православних (голова), другий зі середовища католиків 
(секретар), до речі, тодішній адміністратор "Канадійського Ук
раїнця". На тій же нараді прибрано собі назву "Українська Цен
траля в Канаді", але в записках О. Гикавого по,стійно ужива
ється назва "Український Центральний Комітет". Цікаво теж, 
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що цієї події не відмічено в пресі, принайменше автор цієї пра
ці не мав нагоди знайти якубудь нотатку про цю подію. 

Представництво "Українська Централя в Канаді" чи "Україн
ський Центральний Комітет" було досить активне, коли вже 

в дев'ять днів пізніше мало авдієнцію в прайміністра Канади. 

Артура Мієна, якому представлено декілька справ, якими україн

ці Канади в тому часі дуже турбувались. Сюди належали на

ступні дезідерати : Щоб до горожанських документів не впису
вано українцям польської державної приналежности, щоб до

зволено українцям на продаж бондів для піддержки правитель

ства ЗУНР, щоб "надано неанглійським жінкам горожанські 
права" тощо. Зокрема, було теж прохання щоб премієр Канади 

заступився в справі Західно-Української Народної Республіки на 

міжнародному відтинкові. 

Видно, що цей державний муж поважно потрактував про

хання українців, своїх громадян, коли то голова УЦК Ар·сенич 

отримав з датою 1 жовтня 1921 р. від нього листа такого змісту: 

PRIME MINISTER'S OFFICE 
CANADA 

Ottawa, Ontario, 
1st October 1921. 

Dear Mr. Arsenych, -

Pursuant to ту promise to the delegation which waited оп 
те at Winnipeg, о! which delegation уоu were а member, І beg 
to append below а сору of а cablegram just received from Honour
аы1e Mr. Doherty. No doubt the information therein contained 
has already appeared in the рuЬ1іс press, but І personally have 
not seen it. 

"Assembly to-day unanimously passed resolution 
"urging prompt consideration and determination 
"claims Ukrainians Eastern Ga1icia." 1) 

J. W. Arsenych, Esq., 
Barrister 
Winnipeg, Man. 

1) Архів автора. 

у ours fai thfully, 

Arthur Meighen 
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Тарас д. Ферлей, ініціятор 

і другий з черги голова 

УираїНСblЮГО Центрального 

Комітету. 

я. В. Арсенич, голова УЦК 

Оhуфрій І икавий, автор записок 

про Уираїнський Центральний 

Комітет та передовий член УЦК. 



Справи Західна-Українськаї Республіки були закрема раз
працьавані вакремаму мемаріялі да премієра Канади Артура 

Мієна з дня 15 листапада 1921 р. Крім членів Українськага Цен

тральнагО' Камітету цей мемаріял підписав такаж єпискап Ни

кита Будка. Пра цей спільний виступ єпискапа Н. Будки і чле

нів Українськага ЦентральнагО' Камітету не знахадима жадних 

пресавих камунікатів, як теж жадних публічних каментарів. 

Нічага не згадує в сваїх записках пра цей дакумент теж о. Ги

кавиЙ. Мемаріял цей містимО' павністю в Дакументальнаму да

даткаві цьага таму. Капія цьага мемаріялу зберігається в так 

званих "Артур Mi€HC Пейперс", стар. 030827, Оттава. 
Правід УЦК, як виявля€ться зі записак о. Гикавага багата 

витрачав енергії на акцію Ф. А. Ба€ра в справі бандів для Пра

вительства ЗУНР. З уваги на те, ща ця справа була надзвичайна 

скамплікавана і праваджена представникам Правительства 

ЗУНР зі ЗСА, д-рам Лонгинам Цегельським, в ній важка була 

разібратися українцям Канади. Вправді, не була вана цілкам 

яснаю і в ЗСА. Все ж таки правід УЦК, маючи віру в дабру 

справу, цю акцію підтримував. 2 ). 

Вів УЦК безпасередні кантакти з різними палітичними дія

чами українськага світу в Еврапі, як такаж канадськими діяча

ми в Канаді. 

Да великих діл цьага центральнагО' пр·едстав'Ництва треба 

зачислити десятитисячну демонстрацію украrнців у Вінніпезі на 

каристь змагань українськага нараду в Галичині та йага леrаль

нага правительства закарданам, яке ачалював, як відама, д-р 

Евген Петрушевич. Успіх цi€ї деманстрації палягав не тільки 

в дабрій арганізації та великій участі нараду, але теж і в таму, 

ща в цій деманстрації взяли участь чільні грамадяни англа

саськага світу. Деманстрація і віче відбулися в дні 22 квітня 
.1922 р. і вани дали тавчак да падібних віч в цілій Канаді. Ось 
ща писав адин з вінніпезьких тижневиків пра цю деманстрацію. 

"Міста Вінніпеr даказала всубату 22 цвітня CBa€ права 
вважати ся центрам українськаї іміrрації в Канаді. В сей день 

Українці Вінніпеrу устраїли не тільки найбільшу українську де

манстрацію, яка кали була в Канаді, але й взагалі найбільшу 

деманстрацію ycтpa€HY людьми, яких принята в Канаді назива

ти чужинцями. Та й не тільки величинаю, але і взірцевим паряд-

2) Про політичну працю Представництва Правительства ЗУНР на Північно
Американському терені йде мова в наступному томі "Студій до історії ук

раїнців Канади". 
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ком відзначала ся отся українська демонстрація, як найповаж
ніша з усіх. 

Десять тисяч людий, мущин, жінок і дітий, брало участь 
в поході, що перейшов вулицями Боровс, Мейн, Портедж, Ед

монтон, Асінібойн і знов по Мейн до найбільшої галї в містї, 

конвенційної галї в Індостріял Бюро, де відбув ся не менше взір

цевий і величавий MiTiHr, на якім ухвалено відповідну резолюцію. 
Зворушаючий вид представляв похід, що довгим вужем 

тягнув ся головними вулицями міста. На передї походу несли 

українські ветерани з послїдної війни прапори, канадійський, 

український і бритійський. За ними йшли члени комітету, що 

заняв ся впорядкованєм манїфестації. Усї відтїнки і rрупи укра

Їнського громадянства в Віннїпеrу були зарепрезетовані в тім 
комітетї. Побіч Василіяна о. Теодоровича йшов православний 

протоієрей о. Божик, а побіч него редактор протестантського 

"Канадійського Ранка" З. БичинськиЙ. Редактори "Українського 
Голосу", "Канадійського Українця" і "Канадійського Фармера" 
йшли побіч себе як братя. Між комітетовими не було ріжницї, 
хто З НИХ сприяє більше Народному Домови, а хто Інститутови 

Просвіти, хто Читальнї Просвіти, а хто сїй чи иишій церкві. 

Таксамо не було нїяких ріжниць і між прочими учасниками 

походу. Усї йшли згідно побіч себе, як дїти одної матери Укра-

Їни. 

За комітетовими йшла банда воєнних ветеранів, що на ду

тих інструментах грала марші, між иншими й "Соколи, соколи, 
вставайте в ряди". За бандою слїдумали тисячі українських дї
точок під проводом учителїв та священиків. Деякі були такі 

маленькі, що треба їх було за руку провадити, але другою ру

КОЮ вони гордо вимахували українськими прапорчиками, ока

зуючи своє привязан€ до землї своїх родичів. Відтак слїдували 

українські дївчата-красавицї та жінки. Серце радувало ся на 
вид нашого жіноцтва, що в такій силї вирушило, аби піддержа
ти ДOMaгaH€ правди і справедливости для свого народу. На очи 

слези тиснули ся і уста мимоволї шепотїли: З таким жіноцтвом 
наш нарід не загине! 

Потім їхала ще одна банда і за нею слїдували наші славні 
козаки-молодці та старші батьки, що своїми рішучими мінами 
заповідали: Не дамо ся тобі, Ляше-враже! Кісткою в горлї стане 
тобі український хлїб! 

Поміж демонстрантами було розміщених около 30 виразно 
і великими буквами на полотнї або на грубім папері намальова
них написів, що виясняли кривди українського народу та його 
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домаганя. З написів довідувала ся стояча по хідниках публика, 
що Поляки позамикали українські школи і українська молодїж 
мусить за границею шукати освіти; що Польща не шанує укра

їнських цер'ков і безчестить українське жіноцтво; 111.0 Польща 
арештує, мучить і голодом морить українських проводирів, 

але Українці радше згинуть, чим згодять ся жити в неволї і що 
поки українська земля не буде освободжена від наїздників, не 

буде спокою на Сході Европи. 

На вулицї Едмонтон переходила демонстрація попри поль

ський консулят. Там демонстранти співали "Не пора" і "Ми 
Гайдамаки" . 

По скінченю походу учасники здебільша помістили ся в об
ширній галї Індустріяльного Бюра, де відбуло ся масове віче 

для точнїшого виЯ'снення цїлий маніїфестації. Головою віча був 

найбільший канадійський письменник Др. ч. В. rордон, загально 
звісний під псевдонімом Ралф Коннор." 3 

На вічу - демонстрації промовляв д-р А. ДЖ. Гантер, пре
світеріянський місіонер, перекладач Шевченкового "Кобзаря", 
В. Р. Вуд, секретар впливової тоді політичної партії Злучених 

Фармерів Манітоби, капітан Вилсон та відомий пастор Джеймс 

Шейвер, який між гратуляціями для організаторів демоН'стра

ції висловив на адресу українців ще й таке: "Ваша слабість є 
в тім, говорив він, що ви досі не предложили своєї справи ясно 

перед світом, підчас коли ваші вороги не лишають ніякої на
годи, щоб позискати для себе публічну опінію, яка є найбіль
шою силою демократії". З перспективи часу бачимо, що цим 

прогріхом не тільки грішили українці в тому часі. 

З українців промовляли о. Михайло Оленчук та проф. І. 
Боберський. Я. В. Арсенич зачитав резолюції, які завча'су при
готовив Український Центральний Комітет. Резолюції були при
няті одноголосно, з винятком трьох на залі приявних поляків, 

на адресу яких Дж. Шейвер висловив кілька зауважень. Одно

стайна постава українства відносно демонстрації та однодуш

ність резолюцій були великим мандатом для Українського Цен
трального Комітету для дальших акцій, тим більше, що єпис
коп Будка, який в тому часі перебував в Торонті, прислав ще 

телеrраму наступного змісту: 

"Нам не вільно ніколи згодитися на кривду, заподіяну на
шому народові на його рідній землі. Честь всім, що проти неї 

3) "Український Голос", ч. 17, 1922, "Канадїйський Українець", ч. 18, 1922. 
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протестують. Я з вами.4 ) Очевидно заява єпископа ще більше 
скріпила позиції Українського Центрального Комітету на пуб
лічному форумі. Одним словом, був створений один фронт ук
раїнської репрезеmації в Канаді, який в своїй праці був най
тісніше об'єднаний біля української визвольної справи в Европі. 
Перед цією журбою були притуплені дещо навіть наболілі релі
гійні справи. Значить, здоровий розсудок брав верх. 

Український Цеmральний Комітет розгортав працю а його 

проводові йшлося про те, щоб уряд в Оттаві був належно поін

формований в українських справах в Канаді й Европі. Вже пе

ред демонстрацією і вічем УЦК вислав був в дні 17 квітня до 
канадського уряду в Оlїаві на руки прем іє ра міністрів В. Л. 

Мекензі, а дальше на руки премієра Англії Лойд Джорджа, як 

також до членів делеrацій Англії і Канади в rенуї, телеграми 

в справі Східної Галичини. Названі телеграми були подібні сво

Їм змістом. Понище містимо телеграму до премієра міністрів 
В. Л. Мекензі: 

"RIGHT НОNОRAБLЕ W. L. MCKENZIE KING 
OTTAWA, ONT. 

PLEASE INFORM CANADIAN DELEGATES GENOA CONFER
ENCE FOLLOWING САБLЕ W AS SENT RIGHT НАNОRАБLЕ 
LLOYD GEORGE AND ASK ТНЕМ SUPPORT SAME. THERE 
WILL БЕ NO РЕАСЕ IN EASTERN EUROPE UNTIL UKRAIN
IAN PEOPLE ARE ALLOWED ТО DECIDE THEIR FUTURE 
ON THEIR OWN TERRITORY. СUТТІNG UP OF UKRAINIAN 
NATION AND SUБJЕСТІNG TEN MILLION UKRAINIAS ТО 
POLAND IS БОUND ТО БЕ CONTINUOUS SOURCE OF IN
TERNATIONAL FRICTION, MOREOVER AS POLAND FOL
LOWS POLICY OF RUTHELESS EXTERMINATION OF." 

"TНESE PEOPLE THREE HUNDRED THOUSAND OF СА
NADIAN CITIZENS OF UKRAINIAN EXTRACTION DO HERE
БУ EMPHATICALLY PROTEST AGAINST ТНЕ CRIMINAL 
RULE OF INV ADERS ON UKRAINIAN SOIL AND AGAINST 
ALL PROPOSALS ТО CONTINUE SAME. WE ALSO SO
LEMNLY DECLARE OUR DETERMINATION ТО AID SUБ
JECTED UKRAINIANS IN WRECKING ANY INTERNATIONAL 
SETTLEMENT DISREGARDING ТНЕ WILL OF UКRAINIAN 
PEOPLE." 

4) Там же. 
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За Український Центральний Комітет телеграми підписали: 
Т. Д. Ферлей, президент та П. Драль, секретар. В положенні під
писів так і видно, що тут був своєрідний компроміс між право

славними і католиками. 
У відповідь на повищу телеграму, секретар премієра мініс

трів Ф. А. MeKrperop вже в дні 19 того ж місяця вислав теле
граму голові УЦК такого змісту: 

"Т. D. Ferley, 

"Ottawa, April 19, 1922. 
11.15 рm 

President, Ukrainian Central Committee of Caпada 
Winnipeg, Мап. 

Your telegram April 17 to the Prime Minister has been received 
and is having the Government's attention. 

CHGE: Prime Minister's Office." 

F. А. McGregor 
Secretary to Prime Minister. 

Обі телеграми зберігаються в Публічних Архівах Канади, 
В. Л. Мекензі KiHr Пейперс, Вол. 74, стор. 61803 - 9. Там та
кож читаємо окремого листа до прем'єра Канади Мекензі від 

імені УЦК з датою 25 квітня як також резолюції, які були 
схвалені на великому прилюдному вічі у Вінніпезі в дні 22 квіт
ня. З листа до Мекензі KiHra довідуємось, що резолюції ці були 
вислані до членів британської і канадської делеrації на конфе

ренцію в reHYЇ, а зокрема на руки премієра Великої Британії 
Лойд Джорджа. Від імені УЦК листа-звернення підписав пре

зидент УЦК Т. Д. Ферлей, який, як це виявляє лист, говорив 

від імені 350,000 українців в Канаді. Понище містимо цього 

листа повністю: 

"Enclosed please find three copies of Resolution addressed 
to the Caпadian and British Government and to the Delegation 
of the Genoa Сопfегепсе regarding the Ukrainian question. 

This Resolution was unaпimously passed at а Mass meeting 
held in the City of Winnipeg оп the 22nd day of April, 1922, at 
which meeting over 8000 Canadiaп Citizens were present. 

If given ап opportunity we сап bring forward facts of such 
nature as will absolutely prove the terrible state of cruel ор-
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pression which exists at the present time under Polish ruIe in 
Eastern Galicia, therefore, оп behalf of ·the 350,000 Canadian 
Citizens of Ukrainian descent, we humbIy pray that the Dominion 
Government consider this matter and do their utmost to free 
the Ukrainian popuIation in Ukrainian territory from Polish 
mis-ruІе. 

Believing in fair рІау and justice," 

Замітимо до повищого листа ще й те, що він був писаний 
на бланку Української Фармер'ської Елеваторної спілки, яку 
очолював тоді президент УЦК Т. Д. Ферлей і біля ЙОГО імення 

видніли ініціяли "М.Р.Р.", ініціяли, Я'кі стосувались ЙОГО по
сольського мандату як члена провінційної леrіслятури. В ан

глійській мові ця фірма мала ще стару назву, яка звучала "Ру
тінієн Фармер'с Елевейтор Ко. Лимитид". Текст меморандуму 
повністю містимо в Документальному додаткові. 

Український Центральний Комітет бачив, що крім масових 
демонстрацій серед гущі народу та принагідних телеграм до 
уряду, треба було таки персонально виїхати до Оттави і там 

перед урядовими чинниками побиватись за свої справи. Після 

довших дискусій була остаточно принята пропозиція, щоб до 

Оттави виїхала окрема делеrація, яка складалася з представни
ків провінцій, замешкалих українцями. Делеrацію приняв пре

мієр Канади Мекензі KiHr в дні 23 червня 1922 р. в такому скла
ді: Від Алберти й Британської Колюмбії - Петро Зварич, від 

Манітоби і Саскачевану - Мирослав Стечишин, від Онтаріо 
- о. А. Сарматюк, парох Торонта, від українського духовенства 
- о. В. Н. rіrейчук, парох Оттави, від Квебеку і Надмор'ських 
провінцій - д-р А. Т. КібзеЙ. Враз з українською делеrацією 
були ще два парляментарні посли, МекМоррей з Північного Він
ніпеrу та Ляпієр зі Содбур. Перебуваючи в Оттаві пару днів, 

українська делеrація мала нагоду поробити знайомства з інши

ми послами в Канаді та з'ясовувати Їм українські проблеми. 

Ассошієтед Прес обширно писала про побут української деле
rації в Оттаві, наголошуючи в ній українське представництво 

всіх провінцій. Знова українська преса майже одноголосно по
дала наступний комунікат : 

"Депутація вручила премієрові меморіял, в якім представ
лено канадійському правительству теперішнє положення Гали
чини, пригадано недавні демонстрації канадійських українців 

проти насильств і безправств, що Їх допускаються польські 
урядники над українським населенням в Галичині, іповторено 
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просьбу, щоби канадійське правительство постаралося о пере

провадження слідства над відносинами в Галичині та взагалі 
приложило свою руку до справедливого поладнання питання 

про дальшу будучність Галичини. - Крім цього внесла депу

тація протест проти того, що канадійський державний департ

тамент досі вимага€, аби східно-галицькі українці, які подають
ся о канадійські горожанські папери, подавали свою державну 

приналежність як польську. Депутація запропонувала, аби тим
часово державну приналежність жителів та уродженців Східної 
Галичини записувати "неозначеною", а національність україн
ською".5) 

За "Ассоші€тед Пресс" про делеrацію українців Канади в 
прем'€ра Канади Мекензі KiHra стала писати вся англійська пре
са, зокрема щоденники, які підносили помітну українську полі
тичну активність. Про неї з признанням висловився також офі
ційний орган ЗУНР у Відні "Український Прапор" 6). Звідси 

теж ДOBiДY€MOCЬ, що українці в Бразилії також в тому часі роз

винули акцію допомоги ЗУНР. В дні 5 серпня президент респуб
ліки Бразилії й його міністри приняли "першу делеrацію укра

їнців Бразилії на aBдi€Hцiї" 7). 

Вправді, українська делеrація в Оттаві з'ясовувала свої 

проблеми перед канадським урядом не вперше. Перша така де

леrація відбулася ще в лютому 1918 р., коли то прем'€р Канади 

Борден приняв на послуханні чотиро-членну делеrацію в справі 

висилки представників українців Канади до Парижа і коли то 

українці вносили про€кт, щоб до загальної канадської делаrа

ції в Парижі були включені делаrати від українців Канади і щоб 

останні мали можливість вірно інформувати і допомагати ка

надській делеrації в Парижі в розв'язці справ Східної Европи, 

а зокрема в справі самовизначення Української Народної Рес

публіки. Хоча делеrація не увінчалася повним успіхом, бо про

понованих 'кандидатів в склад канадської делеrації не принято, 

все таки вони отримали благословення від канадських політич

них чинників, щоб Їхати до Парижа і діяти на власну руку. 
Згадаймо ще теж, що в цій першій делеrації приймали участь: 

А. С. Шандро, П. Зварич, Г. Сліпченко, І. Петрушевич. Були й 
інші делеrації від українців в Оттаві в пізніших роках. Жодна 

5) Там же. 

6) Український Прапор, Ч. 30, субота 29. 7. 1922, архів автора. 
7) Український Прапор, Ч. 36, 1922, теж "Праця", Прудентополіс, 5 серпня, 

1922. 
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однак з них не здобула стільки популярности, що з 1922 р. 
Вона не обмежилась тільки до відвідин прем'єра Канади і не 

тільки виключно сама робила цей т. зв. політичний "лабіїнr". 
Сюди, як вже знаємо, були влучені інші політичні чинники, тут 

також була використана щоденна канадська преса. Це вперше 

так широко поставлено українські домагання в Оттаві. Звідси 

стільки нашої уваги цьому виступові УЦК в столиці Канади. 

В доповненні до сказаного згадаймо теж що в дні 11 квітня 
1922 р. побувала в Оттаві також репрезентація українців Схід

ної Канади в складі: В. Любинський (Оттава), д-р А. Т. Кібзей 

(Монтреаль) та о. В. н. rіrейчук (теж з Оттави), які предста
вили устами молодого українського лікаря Кібзея долю Східної 

Галичини та брак української репрезентації на конференції в 

(енуї, де в тому часі засідали представники 34 націй та обго
ворювали господарське і політичне положення народів в Европі. 

Делеrація також відважно з'ясувала справу а А. Т. Кібзей, кін

чаючи свою промову та передаючи петицію прем'єрові Канади, 

так говорив: 

"Приходимо до Вас в імені страшно потерпівших від на
ших братів і сестер в Східній Галичині. Ми приходимо до вас, 

пане прайм-міністре, від українців горожан Канади. Ми віримо, 
що ви можете нам багато помогти ... щоб українцям була дана 
свобода, воля та право на самовизначення. І ми як вірні сини 

України та добрі горожани Канади (підкреслення наші -
М.Г.М.), отсим сповняємо свій СВЯТИЙ обов'язок і тим самим 
маємо честь передати отсю петицію". 8). 

Прем'єр Канади Мекензі KiHr серіозно потрактував справи 
обох українських делеrацій до нього, коли то в архіві Міністер

ства Закордонних справ Канади зберігся, між іншими, документ 
такого змісту: 

"Ottawa, June 8th, 1922. 

Memorandum from the Prime Minister 
to the Under-Secretary of State for External Affairs. 

"Wil1 Sir J oseph Роре please prepare for the Prime Minister's 
signature а letter addressed to each of the gentlemen whose 
signatures appear оп the encolsed сору of а Метогіаl sent Ьу 
them to the Prime Minister, saying that as promised he has trans
ferred to the Canadian delegates going to the Third Assembly 

8) "Український Голос", ч. 17. 26 квітня 1922, стор. 6. 
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of the League of Nations the representations and requests of our 
Ukrainian citizens іп order that they mау Ье fully apprized оі 
their wishes when the matter comes uр before the Assembly 
of the League. 

L.B. 
Private Secretary 
External Affairs.9 ) 

Все ж таки остається відповісти на питання, чому вибира
лась окрема делеrація українців Канади зі Сходу та неначе 
виломлювалась зпід певної дисципліни Українського Централь
ного Комітету. Чи Схід Канади визнавав працю й авторитет 

УЦК? 

Знайомлючись з тогочасною пресою, бачимо, що україн
СЬКИЙ Схід Канади після Першої світової війни ставав на твер

діші організаційні ноги. Тут стали працювати кількох молодих 

українс})ких інтеліrентів, було тут також декілька священиків 

з громадською настановою праці а при тому поважно стало 

зростати число українських поселенців. Отже була громадська 

амбіція, щоб активніше партиципувати в громадській праці та 

громадській ініціятиві. На іншому місці нашої праці віднотову

ємо почин українців Сходу Канади на відтинку Червоного Хрес

та, політичної конференції в Оттаві тощо. Рік 1922-ий був ро

ком певного громадського підйому на Сході Канади. До цього 

часу це були своєрідні периферії українського заходу Канади. 

Престиж Сходу ще більш піднісся, коли то в Оттаві став появ

лятись "політично-економічний і імміrраційний тижневик" "При
ятель України" а в англійській мові "The Friend оі Ukraine". 
Хоч згаданий тижневик не втримався довго, але він став пред

течею інших українських політично-громадських речників, які 

стали появлятись згодом та вже в пізніших роках. Тим ми хо

чемо вказати, що український Схід Канади став прибирати на 

силі та бути пліч об пліч зі Заходом. Ось що писав кор'еспон
дент про цю делеrацію до Оттави: 

"Можливо, що декому і не подобається. Може дехто думає, 
що можна було це ліпше зробити. Та ми зробили це так, як 
могли. В нас нема фондів, нема великих людей, Все ж таки ми 
сповнили свій обов'язок після наших сил. Захід має своїх укра
їнських послів, цвіт (чи сметану) YKpaїH~ЬKOЇ інтеліrенції -
може робити ще раз. Ми виступали лише зі Східної Канади. 

9) Архів Департаменту оф Екстернал Аффирс, Канада, 10 квітня 1922. 
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Отже вам не перебили (маючи на увазі Захід Канади - М.Г.М.). 
Чим таких делеrацій більше, тим ліпше. Справа тоді стає поваж

нішою" ... "Коли справа не буде поперта, то не буде результа
ту. Треба отже, щоб кожне українське товариство, кожна україн

ська громада взялась до справи серіозно".10) 

ЯК бачимо, українці Сходу Канади заступали думку, щоб 

загал українських організацій вносив петиції в подібних спра

вах до федерального уряду, щоб петиції стали масовим явищем. 

З цитованого так і видно, що на Сході Канади все таки був як 

неорганізаційний то моральний респект для центрального про

воду на Заході. Що Схід був консеквентний в цій політиці, ба

чимо наглядно зі статті "Національне відродження українців 
в Онтеріо", де знаходимо обширний допис про дальші спроби 

організованого українського життя в цій провінції. 

"В тому часі, читаємо тут же, скрізь в Канаді працювало 
два табори, одні прихильники большевицького режиму в Укра

їні, а другі підтримують ідею незалежної самостійної України". 
"Саме ці останні, як довідуємось з цього допису, зорганізували 
в дні 17 вер'есня 1922 р. в залі української католицької парафії 

на Франклин наради, в яких взяли участь не тільки католики, але 

теж православні і протестанти. На цій нараді був вибраний Ук

раїнський Центральний Громадський Комітет", який мав зібра

ти в одну силу українців в цілому Онтаріо". Сюди входили: 

свящ. А. Сарматюк, Теодор Гуменюк, Павло Крат, І. Лібер, Ми

кола Юречків, Григорій РужицькиЙ.ll ) Був це дальший крок 

в організуванні національної сили українців Канади на Сході. 

Творення місцевих і провінційних центральних комітетів не 
входило в розріз зі статутом Українського Центрального Комі

тету у Вінніпезі, як це побачимо з понищої цитати. Навпаки 

Український Центральний Комітет навіть закликав до творення 

таких центральних провінційних і місцевих комітетів. Після 

уставу, читаємо в часописній статті І. Б06ерського п.н. "Без 
упину", кожна місцевість основує у себе український місцевий 

комітет а нсі українські місцеві комітети працюють після вка
зівок Українського Центрального Комітету. Кожна одиниця ук
раїнського походження належить до місцевої громади. Всі ко

мітети роблять наради, скликають віча, в разі потреби, а Укра-

10) "Український Голос", BiHHiner, ч. 17, 26 квітня 1922. "Українці на авді
енції у преміера Канади". 

11) "Канадійський Українець", ч. 40, 1922 та "Український Голос". ч. 40, 
1922. 
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Їнський Центральний Комітет має право скликати українців 
з цілої Канади на сойм, це є на Всеканадійське Віче".12) По

дібно, як в Торонті, творились місцеві центральні комітети на 

Заході Канади. Хоча український сойм Канади ніколи не був 
скликаний, то всі місцеві провінційні комітети уважали Україн

ський Центральний Комітет у Вінніпезі дійсно за центральний 

і за авторитетну установу у всіх справах української спільноти. 

Активність УЦК перед урядом та англомовним світом виклика

ла гостру реакцію польської спільноти в Канаді і поза нею. 

Піднесла голос польська преса, як "Час" і "Газета Католіцка". 

Польський часопис "Час", який був в тому часі більш по
пулярний, Я'к "Газета Католіцка" а якого видавав Френк Доячек, 
який одночасно був власником "Канадійського Фармера" з не
прихованою ненавистю писав про вініпезьку демонстрацію під 
наголовком "Демонстрація галицьких українців проти Польщі". 
Для історії варто теж і звідси дещо зацитувати. 

"Аrітація, яку від довшого часу ведуть русини в Америці, 

писав часопис "Час", перенеслася вкінці на канадійську землю. 

Населення Вінніпеrу було свідком протипольської демонстрації, 

урядженої Русинами в суботу, дня 22 квітня, з відгомоном її 

була просьба до премієра Канади п. MacKenzie King, щоби він 
поручив канадийським кандидатам, присутним на економічній 

конференції в Женеві (sic) 13 ужити всіх засобів і впливів до 

увільнення Східної Галичини з під польського ярма. 

Отже чуже населення міста мало нагоду побачити на улицях 

цікаву коллєкцію ріжних типів руської раси, від наймолодших 
гонів почавши, які видала канадійська земля, аж до похилених 

старців, які виросли в галицьких селах під цісар'сько-королів

ською опікою австрійського уряду. На поклик промоторів па

ради: "ходім всі і вся" вилягла на улиці міста около 8 тисячна 
товпа жінок, мущин і дітей - словом усе, що жило - бо сказа

но їм, що від них залежить визволення від "Ляхів" і воля Укра
їни. 

В поході взяли участь перш за все всі церковні орrанізації 

з попами на чолі, шкільні діти, народні товариства, за виїмкою 

руської соціялістичної партії і прихильників большевиків, які 

як більше усвідомлені, хоч може не менче ворожо настроєні до 

Польщі, зрозуміли безцільність уладженого походу, а може не 

мали відваги розвинути червоного прапору, а під чужим не хо-

12) "Український Голос", ч. З5, зо серпня 1922. 
13) Повинно бути в reHYЇ. 
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тіли машерувати. У них бодай нема облуди ні фальшу. Нато

місць серед походу шумів ліс хоругов і прапорів несений несві

домим мети "почцівим" українським народом, який служить як 
знаряддя для особистих користей принагідним політикам і зrраї 

попів. Написи на бандерах виявили цілу ненависть і зогидження 

польського уряду Русинами, в очах анrльосаської раси. Слуш

ність і правда є для них чужі - натомість збезчещення поль

ського уряду силуються розбудити милосердє ізискати підмогу 

других народів, але не до визволення корінної України з під 

ярма совітів, але до викликання незгоди і замішання на польській 

землі. Свідчать про це несені в поході протипольські написи,. 

з яких згадаємо важніші: "Польський уряд позамикав україн

ські школи"; "Наша молодь потребує науки"; ,,350,000 Україн
ців є горожанами Канади і просять канадийських делеrатів о 

поміч до визволення їх рідної землі"; ,,40 міліонів Українців в 
Европі рішило радше вмерти, аніж конати в ярмі"; "Геть з ляць
ким імперіялізмом!"; "Україна не буде ніколи частиною Поль

щі!"; "Збавте нас від наших неприятелів Поляків!"; "Поляки 
недавно самі раби, хочуть держати Україну в ярмі!". 

В дальшому автор статті наводить різні цифри про розвій 

українського шкільництва під Польщею, включно з твердженням, 

що тільки на львівському університеті навчалось тоді 700 "ру
сіньских студентів" а в народніх школах працювало 4,268 учи
телів. Після таких цифр (які, між іншим були пізніше запере

чені українською пресою) автор ставить реторичне питання: 
"Чи є основа представляти польську державу в світлі насильств, 

злочинів і нетолеранцій"? Дальше він пробує доказувати вели

ку дбайливість і толерантність польської влади. Цитуємо: 

"Так само руське духовенство тішиться протекцією і сво
бодою під пануванням Польщі. Чи конспірації руських попів 
в соборі св. Юра у Львові мала польська влада також толєру
вати і не покарати зрадників? Котра держава на світі (не ви
ключаючи большевиків ) згодилася б на акт зради з боку своїх 
горожан? А чейже кромі попів, роїться в Галичині від конспіра
торів і зрадників в користь чужих держав. 

Другим актом русінської пропаrанди в некористь Польщі 
було віче уладжене в Промисловій Палаті. Інтересний був ком
плєт принагідних бесідників, які безоглядно виступали проти 
польського уряду. А були там доктори і пастори методистської 
і пресвітеріянської церкви, ріжного калібру і міри політикани, 
а для окраси один руський "піп", як areHT місцевого епископ-
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ства, а без сумніву поклонник "дєятеля" Шептицького. Всі на 
випередки переганялися в осуджуванню Польщі.В ) 

В противагу до активности Українського Центрального Ко
мітету, організована польська суспільність в Канаді стала і собі 
влаштовувати віча та розсилати до преси свою інформацію. В 
англомовній пресі стали також появлятися різного рода кому

нікати. В липні 1922 р. Польське Інформаційне Бюро надіслало 
комунікат, інформуючи англомовну пресу про історичне минуле 

українців. Тут говорилось про те, що "українців відкрила Ав

стрія", що "мова українська - це мішанина слів польських 
і російських" і багато інших того рода історичних нісенітниць. 

Для приміру послухаймо, яку то "історичну правду" розсилав 
Польський Генеральний Консулят в Канаді. Цитуємо з двосто

рінкової інформації, яка була затитулована: "Eastern Galicia 
- The Polish Government and the Work оі Reconstruction": 

UKRAINIANS "DISCOVERED" 

The Austrians, about the middle оі the nineteenth century, 
afraid оі Polish attempts to regain independence, tried to stir ир 
the population in а way that would bring about fratricidal 
struggles. Another purpose оі this "discovering оі Rutheninans" 
was to detach further territories from Russia. Russia retaliated 
Ьу trying to create а Russophile movement in Eastern Galicia. 
Part оі the population in the eastern part began to look toward 
Russia, considering themselves Rutheninans in contrast with Poles. 
Then the Austrians, about 1880, afraid оі losing the territory to 
Russia, tried do divert this new Ruthenian movement into other 
channels Ьу fostering а new national feeling which, for want оі 
а better name and in order to mark the distinction from Russia, 
was christined the Ukrainian movement. 

There are in Eastern Galicia over two тіllіоn Poles. Оі the 
balance оі the population, оnlу а part consider themselves Ukrain
ians, and оі these, again, only а part are opposed to union with 
Poland. 

POLITICAL TURMOIL 

The Austrians, Ьу favoring the Ukrainian Party, Ьу putting 
in prizon its opponents and subsidizing the pro-Austrian and pro-

14) Повищі цитати з "Часу" навели ми за щоденником "Громадський ВісТ
ник" зо Львова, який передрукував статтю повністю в ч. 71. з дня 19. 5. 1922. 
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German leaders, succeeded in working uр а certain amount оІ 
po1itical turmoil. Shortly before the war, documents were рuЬ-
1ished proving German subsidies for the movement. During the 
war, the Germans helped the Ukrainians with а view to estab1ish
ing а German-ruled South Russian State. 

Austrians de1ivered the Government оІ Eastern Ga1icia to 
the Ukrainians whose army they officered. The few months оІ 
Ukrainian rule in Eastern Ga1icia are recalled Ьу the population 
with bitterest fee1ings. 15 ) 

Такими і подібними "інформаціями"-фалшивками була за
сипана тогочасна англомовна щоденна преса. Щоб паралізувати 

невірну пропаганду польських чинників Український Централь

ний Комітет покликав до життя Україське Пресове Бюро Кана

ди, яке очолив Тарас ФерлеЙ. Це пресове бюро мало за завдан

ня в першій мірі збирати невірні інформації про українців та 

спростовувати Їх або подавати окремі дані, базовані на історич

них документах, а не на політичній пропаганді. 

До травня 1922 р. Український Центральний Комітет очолю
вав я. В. Арсенич. В дні 5 згаданого місяця відбулися в УЦК пе
ревибори й дальший провід цієї центральної організації обняв 

знову Ферлей, секретарем станув о. Боянівський а касу обняв 

І. Слюзар. Праця й надальше проходила в гармонійній настано

ві. Обговорювано участь українців в провінційних виборах, роб

лено підготовку до міських виборів, обговорювано можливість 

висилки делеrації до Лондону, до прем'єра Великої Британії 

Лойд Джорджа, щоб просити про його поміч для Галичини то

що. Коли прибув до Канади д-р Осип Назарук в справі націо

нальної пожички для Правительства ЗУНР, то вся увага УЦК 

була звернена на допомогу цій акції. 16 ) Часто засідання екзе

кутиви УЦК відбувались в домі "Українського Бюра" при 247 
Манітоба, яке часто звали "Домівкою Галицького Представниц

тва". Майже в цілій Канаді працювали місцеві центральні комі

тети. 

15) ПОВИЩУ інформацію розіслав Польський Генеральний Консулят також 

до федеральних департаментів в Канаді. Міністерство Заграничних справ от

римало П в дні 11 липня 1922 р. Документ цей зареєстрований в "Public 
Archives of Canada", 11 жовтня 1974 р. під числом RG25G1 - Vol. 1324, 
Nr. 846. 

16) Про працю д-ра о. Назарука в Канаді див. "Студії до історії українців 

Канади", том УІ. 
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Криза в Українському Центральному Комітеті 

В місяці жовтні 1922 р. були скликані збори представників 
товариств міста Вінніпеrу й околиці в справі поширення акції 
відносно позички дЛЯ ЗУНР, пише в своїх записках О. ГикавиЙ. 

Неочікувано відкрилась дискусія над працею УЦК. "Працю УЦК 
атакували, як пише згаданий Гикавий такі громадяни, як Ба

рицький, Барилюк, Драль, Дик й інші католики". Наради скін
чилися нічим а колишній голова УЦК та провідний член цієї 
установи Я. В. Арсенич запропонував, щоб діючий склад УЦК 

зрезигнував, що й принято 22 голосами проти чотирьох. Проф. 
Боберський, приявний на цих нарадах, хотів рятувати ситуацію 
своєю одногодинною промовою, але діла не вдалось направити 

й остаточно вирішено скликати в цій справі наступні збори 
представників громадянства. Такі збори відбулися щойно в дні 

3 грудня того ж року в приявності понад 400 представників 

Вінніпеrу й околиці. Провід УЦК прийшов з по,становою резиг

нації. Приявні більшістю голосів висловились проти резигнації, 
все таки УЦК зрезигнував. Зробив це тільки тому, ІЦО по

давляюча меншість робила в сторону УЦК неслушні закиди за 
працю інших комітетів, як У'країнського Канадійського Горожан

ського Комітету (УКГК), висилку делеrації до Парижа, збірку 

на "Фонд сироти Івася" тощо. Була це деструктивна критика і 
не мала жодного відношення до праці УЦК. Провід УЦК, щоб 

відкинути ці закиди, як неслушні, пішов по лінії найменшого 

опору і зрезигнував. Тоді зрезигнували: Я. В. Арсенич, З. Ба

чинський, О. Боянівський, Д. Якиміщак, д-р М. Мігайчук, С. 

Ковбель, В. Казанівський, О. М. Гикавий, й. Дик, І. Слюзар. 
Зараз після цього появились в пресі коментарі, що неначе "ка
толики розвалили УЦК". Це твердження тільки до певної міри 

слушне остільки, що ті, які критикували УЦК були католицько

го віровизнання (Барицький, Жаровський, І. Завідовський, Ба
рилюк). Однак вони не репрезентували церковного проводу, а 

в тому случаї голову Цер'кви єпископа Будку. Іван Слюзар був 

офіційним речником єпископа Будки та одним з чільних пред

ставників УЦК. Він також зрезигнував, як й інші католики (й. 

Дик, д-р М. МігаЙчук). На зборах також критикували збірку 

"Фонду сироти Івася", за що повністю відповідав єпископ Буд
ка. Католики як цілість тут ні при чому. Зокрема, ні при чому 
тут католицький провід. Критикуючі - це була фракція невдо
волених, які були в опозиції дО УЦК, але конструктивної праці, 

яку провадив УЦК, не вели. Була це опозиція для опозиції. 
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Це й ВИДНО з наступних нарад, які відбувались після резигнації 
проводу УЦК, щО ця опозиція завжди знаходила на зборах 

гр·омади дрібниці, щоб в тих дрібницях загубити себе і других. 

Балакуни ніколи не переводяться в громадському житті. Тому 

що на кількох чергових зборах громади Вінніпеrу не вдалося 

вибрати проводу УЦК, провід загальних зборів з 3 грудня 1922 
р. став в дійсності проводом УЦК в майбутньому. На чолі був 

адв. йосиф Дик, а секретарем Онуфрій Гикавий, член УЦК від 

початку оснуван'Ня та один з передовиків громадської праці 

піонерських і попіонерських часів, одночасно редактор "Канадій

ського Фармера" . Хоча старий провід УЦК зрезигнував, то йо
го й дальше бачимо на засіданнях з представниками ЗУНР в 

Канаді д-р Назаруком та проф. І. Боберським. Серед нового 
rapHiTYpy бачимо ще таких діячів, як: о. М. Григорійчук, о. М. 

Пелех, В. Свистун і В. Коман. ЯК довго проіснував УЦК під кер

мою адв. йосифа Дика важко сказати. В кожному разі УЦК 

під його проводом передав ще в 1923 р. Лойд Джорджові, пре
м'єрові Великої Британії, листа-меморандум з проханням до
помогти Галицькій Волості в боротьбі з окупантом. Сталось 

це вже в тому часі, коли незаперечний приятель української 
справи Лойд Джордж не був при владі. 
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БОБЕРСЬКИИ І УКРАїНСЬКИИ ЦЕНТРАЛЬНИй 

КОМІТЕТ 

в записках о. Гикавого про працю уцк не знаходимо в по

чатковій стадії цієї установи імення проф. Івана Боберського. 

Мабуть йому було незручно виступати на форумі уцк в той 
час, коли йшла дискусія про оформлення і то ще на однофрон
товій лінії, коли то не всі середовища були готові такий укра

Їнський Центральний Комітет створити. Знов а, коли була мова 

про повновла,сті ЗУНР дЛЯ о. л. Сембратовича, яких до речі він 

не мав, Бобер'ському як речникові загально-української справи, 

не зручно було йти на громадську "сповідь" священика, з яким 

приходилось йому скорше чи пізніше співпрацювати. Не зруч

но було йому конфронтувати акції Цегельського-Боєра на те

рені Канади тоді, коли правління ЗУНР делеrувало з тими спра

вами саме проф. І. Боберського і саме йому треба було висту

пати як суперарбітром в тих справах. Коли більш чим в рік 

пізніше виявилось на денне світло, що Боберський мав широкі 

повновласті від ЗУНР також в справі позички (див. записки 

зі засідання о. Гикавого під датою 3. 11. 1922), то він ясно за
явив членам УЦК, що повновластей не виявляв, щоб не комплі

кувати праці, яку розпочав д-р Лонгин Цегельський враз з Бо

єром. Виявляється, що І. Боберський мав великий громадський 

такт і відчуття громадського порядку, щоб висуватись зі спра

вами тоді, коли подібні речі стали робити другі й тим самим 

вносити неясність громадського стану та створювати якусь не

певність чи неповагу до справи. 

Знаючи однак проф. І. Боберського з його постійної дії для 
добра загалу, не хочеться вірити, щоб навіть в початках уцк 

він стояв осторонь праці цієї установи. Що більше, ми уважа
ємо, що його особа постійно стояла за фасадою буцімто неофі
ційности і незаангажованости в цій інституції, а в дійсності во

на була його інспірацією. Було його тактикою вкладати свою 
працю і свої ідеї другим, щоб в той спосіб мобілізувати інших 
до зреалізуван'Ня цих ідей і щоб ці дії мали численніших своїх 
реалізаторів і носіїв і так в поширенні йшли в народ. Що біль
ше, проф. Боберський робив багато практичної роботи за дру-
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гих й офіційно вписував цю працю на Їхнє конто. Про стиль 
такої праці Бобер'ського довідуємось з обширної статті Андрія 
rосподина, п.н. "Професор Іван Боберський - 1873-1947"17. Бо
берський звик був написати історію такої, чи іншої читальні, 

такого чи іншого інститугу і підписати під тією історією секре

таря чи кого іншого або просто управу. Цим він заправляв 

громадський актив, щоб інтересувався історією своїх інституцій 

та своїм минулим взагалі. 

Не можна собі уявити, щоб І. Боберський, який співпрацю

вав з членами проводу в УЦК на терені Українського Червоного 

Хреста, щоб він міг стояти здалека і не інтересуватися тим, що 

діється в УЦК. Зауважуємо, що коли справи в УЦК устабілізу

вались, й праця Боберського вже не могла входити в конфлікт 

з другими, він не тільки участвує в засіданнях цієї установи, 

але теж пише про неї публічно і підносить її громадську вар

тість в пресі, виступає також на громадських зборах і боронить 

її. В цитованій вже передше статті "Без упину", Боберський 
так писав: 

"Українці в Канаді пережили много і в роботі на канадІИ
ських пустарах пізнали велику правду життя: Трудись а побі

диш. Трудись невпинно, усувай пень за пнем, спрятуй камінь 

за каменем, ори степ скиба за скибою, а здобудеш лан, який 
принесе тобі золотий колос пшениці. Українська справа вима

гає від нас безупинного труду. Не переставаймо в роботі, коли 

хочемо мати успіх". Від початку квітня, продовжав він, працю

вав у Вінніпеrу 'комітет, який лучив людей різних відтінків і 

приготовив похід десяти тисяч українців. .. Комітет цей видав 
летючки в англійській мові і спонукав інші місцевості в Канаді, 

щоби влаштували походи і віча в хосен Рідного Краю та висила

ли протести до держав в Европі". 

Свою довшу статтю про УЦК І. Бобер-ський кінчає такими 

думками: 

"Нема сумніву, що є много справ спільних для всіх україн
ців в Канаді, а також справ спільних для українців в Канаді 

і в Европі. Щоби такі справи полагодити так, як це діється у 

інших народів, потрібна є організація, до якої мали би всі на
лежати і причинити ся трудом. 

"Коли ворог чернить перед світом український нарід, то 
це справа спільна для всіх, а всіх українців. 

17) "Канадійський Фармер". датований 31. 1. 1977. 
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Коли вороги нападають на українську землю, щоби її собі 
загарбати, то ця справа є важна для всіх українців без різниці 
віри або політичного переконання, чи це католик, православний, 

пресвітеріянин, чи атеїст, чи це українець що будує демократич

ну Україну, чи комуністичну. 

Українців лучить много, много справ. Але українці дотепер 

думали передовсім про різниці, які їх ділили. 

Під цю хвилю потрібно згідливої думки і сильної волі до 
лучности. 

Праця Українського Центрального Комітету в Канаді вима
гає, щоби всі місцевості причинилися до неї словом і ділом."18) 

Організаційно-ідеологічна стаття "Без упину" І. Боберсько
го підказує, що йому дуже близько серця прилягала справа цен
трального об'єднання українців Канади і він в УЦК бачив цей 

новий зав'язо"к цієї великої ідеї, яку ніхто інший публічно так 
не з'ясував в тому часі, як зробив це проф. І. Боберський. Не 

диво отже, що коли прийшло до першої кризи в УЦК, І. Бобер

ський пробував її відвернути своєю довшою промовою. Не по

кидав він УЦК і тоді, коли провід УЦК опинився в руках пре
зидії зборів. З документації, яка збереглася, так і видно, що 
він і надалі був інспіратором у важних справах. 

Священик Пантелеймон Божик, сучасник проф. І. Бобер
ського, з яким він стрінувся дещо пізніше в громадській праці, 

зокрема на полі Товариства Опіки, високо розцінює дію І. Бо

берського на початку двадцятих рокі:в серед української спіль
ноти. Подаючи обширну характеристику цього діяча в своїй 

праці "Церков українців в Канаді", він між іншим стверджує 
таке: " .<'!":1 

"Професор Іван Боберський робив заходи зорrанізувати 
центральну управу українських партій в Канаді, виготовив до то

го устав, але не осягнув ціли, бо українці в Канаді за мало ма

ють лучности і такі речі, як спільна праця всіх партій, для них 

покищо виключені, це станеться може тоді, як сварливість ви

черпається. У своїх відчитах проф. Боберський пояснив много 
питань, якими цікавилися канадійські Українці. Виминав рішучо 

всякі суперечки і непорозуміння, звертав однак дуже обережно 

увагу на це, що українці не сміють серед чужини розбивати 

свою силу реліrійними суперечками.19 ) 

18) "Український Голос", 30 серпня 1922. 
19) П. Божик, Церков українців в Канаді, стор. 213. 
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Склалося так, що в 1923 році гостював в Канаді прем'єр 

Великої Британії Лойд Джордж, про що вже була згадка перед
ше, а який з повною симпатією ставився до українських зма

гань в Европі. В середовищі УЦК виринула була думка приві

тати його від українців Канади і вручити йому пропам'ятне 

письмо. Хто підніс цей проєкт, важко сказати, але перший 

проєкт цього меморандуму зробив таки І. Боберський. Зберіг

ся перший начерк цього меморандуму, правда, він дещо різнить

ся своїм змістом від остаточно схваленого документу, який вру

чено Лойд Джорджові, все таки подаємо його також повністю 
в першій редакції. Цитуємо: 

"Центральні організації горожан Канади й Великої Брита

нії, українського походження, котрі репрезентують 500,000 на

селення канадійської землі, що стала Їх вітчиною, вітають Вас 

як державного мужа Велико-Британської Імперії, котрий вика

зав найбільше зрозуміння для долі і потреб великої української 

нації в Европі. 
Старий Край Батьків наших, з котрого ми прийшли до цеї 

землі, тепер окупований поляками, найбільшими руїнниками на

ших церковних, культурних, шкільних, економічних інституцій. 

Безправну окупацію нашої Старої Батьківщини перемінено в 

"леrальний стан" дня 14 березня 1923 (це дата схавлення Ради 
Амбасадорів - М.Г.М.) за згодою і дозволом вашого наступ
ника в уряді, чим стягнено необчислені важкі наслідки не тіль

ки на українські землі, які попали під польське ярмо, але й со
творено на будуче велике огнище політичних неспокоїв, від 
яких терпітиме економічно і політично також наша вітчина, 
Велика Британія. З англійських державних мужів ви один пред

бачували те, що може викликати такий нерозважний крок, як 
віддавання чужих земель полякам, котрі своїх не в силі загоспо

дарити і впорядкувати. Ви висказали цей погляд ясно і виразно. 
Бажанням усего українського загалу єсть, побачити Ва'шу 

особу ще раз при кермі Великої Британської Імперії для направи 

блудів ваших наслідників і несправедливости, яку вони заподія

ли цілій нації. 
Український загал надіється, що ви знайдете способи пере

дати державним мужам Великої Британії свою високу думку 

в цій наболілій справі, бо занедбання її пімститься криваво на 
будучій Европі. 

Просимо приняти від нас щиру заяву, що українці мають 
у вдячній пам'яті кожний ваш виступ в обороні Їхньої справед
ливої справи і готові все підперти ваші заміри у ваших великих 
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змаганнях до осягнення тривкого миру щастя серед народів 

усього світу". 

За Центральні організації всіх українських партій в Канаді: 

Вінніпеr, Ман., Канада, дня .. оо ••••••••• оо. 1923". 
Під конспектом цього письма, яке зареєстроване в архіві 

І. Боберського під числом 1559, описано ще на<:тупне: 

"Сей начерк належалоби передискутувати й справити. 
Справлений текст переложити на англійське, вибити на машинці 
і підписати. Готовий текст пер,едати Лойд Джорджові при його 

побуті У Вінніпеrу або переслати. Текст цього письма Довіроч
ний. Не може піти в пресу". Датовано 8. 10. 1923. 

Видно, що на форумі УЦК дискусія над проєктом І. Бобер
ського була, і то основна. В дискусії усунено емоційні нотки 
І. Боберського і в більш сухій та урядовій формі цей меморан

дум був переданий Лойд Джорджові.20 ) 

Лойд Джордж відвідував Канаду і ЗСА в місяці жовтні 1923 
р., а Вінніпеr в дні 15-го. Для історії варто згадати, що це не 

вперше в 20-их роках українці Канади знайомили прем'єра Ве
ликої Британії, Лойд Джорджа, з українськими проблемами в 

Европі. При кінці 1922 і початку 1923-го року також на заклик 

д-ра Степана Ви"вицького, дипломатичного речника ЗУНР на 

Велику Британію і Францію, українські організації Канади виси
лали до нього прохаНlНЯ Бетавитися за їхньою вужчою БатькіlВ

щиною на конференції Аліянтської Найвищої Ради, яка мала 
засідати в Каннес, Франція, а Єпископ Никита Будка в тому ча

сі післав телеграму такого змісту: 

"В імени чверть міліона канадських горожан родом з Гали
чини, я Їх єпископ і речник, прошу Вашу Ексцеленцію станути 
на Найвищій Раді з Каннес за справедливою свободою Галичи

ни і не завести наших природних надій, що їх ми на Вас покла
даємо".21 ) 

Що більше, до прем'єра Лойд Джорджа звертались українці 
Канади ще й до цього часу. Вже Український Канадський Горо

жанський Комітетслав телеrрами до Лойд Джорджа з різними 

проханнями. Видно, що цей державний муж з респектом відно
сився до цих звернень, коли в українських часописах з 1919 р. 

знаходимо між іншим таку його відповідь: 

20) Повний текст цього документу 3 підписами й В англійській мові див . 
.. Документальний додаток". 

21) "Канадійський Українець", ч. 52, 1922. 
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"Paris, Feb. з. 1919. - In reply to your telegram І desire 
to assure уоu that His Majesty's Government зrе anxious that 
the question of the Ukraine should receive full consideration at 
the Реасе Conference - Lloyd George". 22 ) 

Дорожив І. Боберський спільними виступами організова
ного українства в Канаді і докладав своїх рук праці, щоб ці 
виступи могли принести користь українській спільноті. Працю
вав послідовно і систематично, подібно як це він говорить в 
своїй статті про піонерську працю українських поселенців, ко
ли то вони здобували в своїй праці п'ядь за п'ядею, нові пре
рійні поля, прочищуючи від каміння та спалених пнів степи і 
ліси Канади, щоб на прочищеному терені засіяти свої госпо
дарські плоди. Працював він на низах і в провідному ешолоні, 
прямо скрізь, щоб змонтувати працівну суспільну машину. З 

розсварених на релігійному і політичному полі хотів бачити 

всіх сцементованими і поставити їх біля тих справ, що єднають 

українство, бо як говорив і писав, що в спільноті є більше справ, 

які єднають нарід, чим тих, що роз'єднують. Будував він завжди 

на позитивах а уникав неrативів. Була то не легка справа і не 

все можна було добитись успіхів, коли неrативні пристрасті бу

ли розпечені часами до білого. Мимо частих ускладнень, чи то 

на відтинку Українського Централнного Комітету чи то Україн

ського Червоного Хреста, проф. І. Боберський таки добився ус

піхів, коли в листі д-ра Осипа Назарука до президента ЗУНР 

Евгена Петрушевича читаємо такі признання на адресу І. Бо

берського: 

"Я вернув з віч в Бритійській Колюмбії, Альберті й Мані
тобі, пише о. Назарук, і почуваюся до приємного обов'язку 

щиро подякувати Вп. пану Президентові за велике признання 

моєї праці у Вашім письмі з 8 мая 1923 р. Це признання в дуже 
значній мірі належиться пану проф. Боберському за надзвичай
но докладну підготовку грунту моїх виступів".23) 

ЯК бачимо, Український Центральний Комітет у Вінніпезі 
проіснував більш чим два роки і провів в цих роках (1921-1923) 
надзвичайно важливу працю серед української канадської спіль

ноти. Він був незаперечним речником національного загалу ук

раїнства в Канаді як в справах канадських так в загально-україн

ських. Провінційні й місцеві комітети визнавали УЦК за свою 

централю. Він був тим обручем, який зв'язував в одне розсва-

22) "Український Голос", ч. б, 1919. 
- 23) Копія листа з допискою ,,1 серпня 1923" зберігаеться в архіві автора. 
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рені українські фракції того часу. Він теж вщіпляв почуття по
стійної потреби існування такої центральної установи для всіх 
українців Канади. Відосередочні сили спільноти, які тоді діяли 
на церковному і політичному відтинках завалили його. Це від
чуття ожило тоді, коли спільнота знайшлась знову перед вели

кими завданнями, які перед нею видвигнула нова політична си

туація в Укр·аїні, та Канаді а яку створила Друга світова війна. 

Живим носієм цієї ідеї і дії по Першій світовій війні був 
проф. І. Боберський, відпоручник ЗУНР на Канаду . 

• * 
* 

Кінцева замітка автора: Для кращого зіндетифікування пра
ці Українського Центрального Комітету УЦК годиться під кінець 
згадати, що під назвою Українського Центрального Комітету 
працював ще у Вінніпезі комітет для оборони двомовної шкіль
ної системи в 1916 р. Хоча цей комітет мав подібну назву, щО 
УЦК і мав в свому складі навіть поважну скількість громадян, 

які згодом засідали в УЦК 1921-1923 рр., то цей "Український 
Центральний Комітет для оборони двомовної шкільної системи" 
нічого не має спільного з УЦК з 1921-1923 рр. Для уточнення 
подаємо склад цього комітету з 1916 р.: Я. В. Ар·сенич, О. Боя
нівський, А. Малинюк, Т. Ю. Марцінів, І. Неrрич, І. Петрушевич, 

І. Слюзар, С. О. Харамбура, о. М. Оленчук, В. Кудрик, Д. яки
міщак, д-р І. Паздрій, В. Казанівський, Г. Гречка, М. Пасічняк. 

Комітет цей займався виключно шкільними справами і для цієї 
цілі влаштовував віча, інтервенції в уряді тощо. Комітет цей 

перестав діяти вже таки в 1916 р., коли то уряд Норіса в Мані
тобі зліквідував двомовну систему. 

Часто в початку 20-их років стрічаємо ще назву "Україн
ський Центральний Комітет Українського Червоного Хреста". 

Це теж немає нічого спільного з обговорюваним повище Укра

їнським Центральним Комітетом (УЦК). 
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поmтичЮlИ ДВОПОДlП 

СЕРЕД УКР АїИЦІВ-КАНАдцІВ 

ДРУГОї ДОБИ 

ОРГАНІЗАЦІІ З НАЦІОНАЛЬНОЮ VI ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЮ 
ПРОГРАМОЮ ПО ПРОВІНЦІЯМ 

В часі Першої світової війни прийшло не тільки до непере

бірчивої боротьби на церковному відтинку українських поселен
ців в Канаді, яка довгі роки продовжувалась в більшій чи мен
шій амплітуді, на відтинку політичному справи ускладнились 

ще більш непримиримо. ЯК тільки прийшло до боротьби між 
урядом Української Центральної Ради в 'Києві а комуністичним 

в Москві й його експозитурою в У'країні, політичні настрої ук
раїнських поселенців стали диференціюватись. Подавляюча біль
шість на чолі з церквами підтримували працю національних 
урядів в Києві (включно з Гетьманською Державою), тоді коли 

по стороні комуністичної течії задеклярували себе сторонники 
Української Соціял-Демократичної Партії. Вправді вона була 
розв'язана канадськими урядовими чинниками (вересень, 1918), 
але як тільки створилася можливість дальшого організаційного 

життя, колишні прихильники цієї партії, які заздалегідь уфор

милися в Стоваришення Український Робітничий Дім, стали до 

праці. Початок цьому дав Вінніпеr, де працював перед війною 

і в часі війни найсильніший відділ УСДП. Вже на початку 1918 
р. тут о'бмір,ковувано пляни побудувати централю не тільки для 

Вінніпеrу, але також на цілу Канаду. В Вінніпезі приміщувалась 

редакція, друкарня й адміністрація часопису "Робочий Народ" 

і це давало титул організаторам будови дому звернутися з апе

лем допомоги до цілої української Канади. Відгук був добрий, 

будову започатковано у травні 1918 р., а закінчено в лютому 

1919 р. Однак поставлення УСДП поза законом у вересні 1918 р. 
та заборона урядом дальше видавання "Робочого Народу" по

важно скомплікували справи СУРД. Мимо цих поважних труд

нощів праця продовжалась в організаційній ділянці. Замість 

Робочого Народу з днем 22 березня став появлятись новий 
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часопис, з початку тижневик, а згодом два рази три рази 

в тижні "Українські Робітничі Вісті". його спонсором стало 
саме Стоваришення Український Робітничий Дім. Організатори 
видавництва й редакція нового часопису здеклярували себе 
повністю по стороні процесів комуністичної течії, які тоді про

ходили на теренах Російської імперії а зокрема виявили одвер

ту ворожість до державницько-національних процесів в Україні. 

Звідси й пішов поділ між двома українськими політичними те

чіями національною й інтернаціональною. 

Вінніпезьке Стоваришення Український Робітничий Дім роз
винуло дуже живу діяльність не тільки у Вінніпезі, але також 
в терені цілої Канади найперше, скрізь там, де діяли відділи 
УСДП,. З'їзд СУРД в 1920 р. не тільки вирішив закладати відді
ли СУР Д в терені, але, як читаємо, в "Ро6ітничо-Фармер'ському 

Калєндарі на переступний рік 1928", що "Стоваришення вже 
тоді взяло участь в 'кампанії за фондами на медичну допомогу 

Радянським Республікам". Сам заряд Стоваришення був ініція
тором утворення Комітету Медичної Допомоги Радянській Ро
сії і Радянській Україні" 1). Всі ці ухвали відбувались саме тоді, 
коли то в Україні і на міжнародному відтинкові йшов остаНіНій 

фінал за втримання Української Народної Республіки, на допо

могу якої деклярували свої сили українські націонаЛl>ні організа

ції в Канаді, читальні, народні доми, всі церкви, редакції - Ка

надійського Фармера, Українського Голосу, Канадійського Ук

раїнця, Канадійського Ранку та інших. Згадати треба, що вже 

до цього часу в Европі перебувала українська канадська місія 

в особах Осипа Meraca та Івана Петрушевича, щоб на міжнарод
ному відтинкові допомогти в дипломатичних заходах політич

ним місіям УНР закріпити Їхні позиції. До Оттави від українських 

канадських організацій йшли депеші про допомогу канадського 

уряду українській національній справі. Отже ж, ухвали СУРД 

в 1920 р. йшли в повний розріз з організаціями національного 
мислення та національного фронту. Двоподіл між одними і дру
гими став поглиблюватися і то до явної ворожости. 

Остаточне закріплення СССР та УРСР дало Стоваришенню 
у.країнськиЙ Робітничий Дім дальший запал до праці і впевне
ність свого політичного "я". Це позначилось в пропагандивній 
та організаційній ділянках. На другому крайовому з'їзді СУРД 
в 1921 р. звітували вже такі відділи цієї організації, як: Вінніпеr, 

1) Цитований твір, видання Робітничо-Фармерського Товариства, Вінніпег, 
1928, стор. 338. 
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Транскона, Іст Кілдонан, Монтреал, Квебек, Торонто, Гемилтон, 

Веланд, Содбури, Вест Форт Вілліям, Едмонтон, Кардіф, Кол

горст, Колмен, Алберта, Ріджайна, Мус Джо, Саскатун. 

Рік за роком відбувалися з'їзди СУР Д і нотували з кожним 

роком зріст цієї організації. На п'ятому з'їзді СУРД в 1925 р. 

взяло участь 72 делеrатів і делеrаток, що репрезентували 30 
філій та 28 відділів СУР Д і 27 відділів Секції Женщин - Робіт
ниць СУРД.2) 

З цікавіших політичних ухвал цього з'їзду варто замітити, 
що приявні на цьому з'їзді одноголосно "підняли протест проти 
диких знущань та насильств над українськими працюючими ма

сами, поневоленими Польщею і Румунією". З'їзд теж "вислав 
привітання до Всеукраїнського Центрального Виконавчого Ко

мітету т. Г. Ф. Гринькові, голові rубвиконкому Київщини, і по

дяку т. Г. М. Одинцеві, членові комітету незаможників". В окре

мій резолюції з'їзд висловив свій глибокий жаль з приводу 
смерти В. І. Леніна". 3) 

На шостому з'їзді цієї організації знову у Вінніпезі, 192б р. 
звітовано, що провід цієї організації заінкорпорував статут 

цього товариства під назвою Товариство Український Робітни

чо-Фармер'ський Дім а в скороченні ТУРФДІМ. На з'їзді запо

дано, що відділів ТУРФДІМ й об'єднаних з ним товариств було 

вже б8. Сама Жіноча Секція нараховувала 35 відділів і 807 чле
нів, а спілка Української Робітничої Молоді (СУРМ) мала 12 
відділів і 445 членів і членкинь. Діточих шкіл було 38 а в них 
училося 1,719 дітей. Цікаво підкреслити, що цей з'їзд крім 

привітань "всім працюючим Радянської України і всего СРСР" 
вирішив багато питань в цілі поглиблення культурної праці 

у своїх відділах в Канаді. З важніших ухвал були: Потреба ви
давання фармер'СЬКОГО часопису, створення центральної шкіль

ної ради, організування б-місячного Вищого Освітнього курсу 
у Вінніпезі, вислання організаторів у фармерські околиці, ви
слання об'їздового головного організатора, заснування архіву 

ТУРФДІМ, заснування скрізь, де можливо українських робіmи
чих діточих шкіл, заведення в цих школах одностайного пляну 
навчання, висилання до шкіл інспектора центральної шкільної 
ради, закладання діточих бібліотек, заснування при кожнім від

ділі ТУРФДім школи для неграмотних, вислання діточої мандо
лінової оркестри при Українському Робітничому Домі у Вінні-

2) Цитований твір, стор. 342. 
З) Там же стор. 342. 
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пезі на концертову об'їздку по західній і східній Канаді, засну

вання у Вінніпезі при УРД центр'альної музичої бібліотеки.4 ) 
Без сумніву були це дуже амбітні і великі пляни й, як історія 

нотує, Їх виконувано дуже запопадливо. 

Восьмий з'їзд ТУРФДім, який відбувався в 1927 р. начисляв 
вже 71 відділів (в тому фізичних членів 2,223), 41 відділів Жі
ночої Секції (членкинь 993), 30 відділів Се'кції Молоді (членів 
1,422) й об'єднаних з ТУРФДім товариств 4 (з членством 85 
осіб). Разом всіх відділів і товариств 146, з загальним числом 

4,723 членів і членкинь. Працювало тоді 41 Робітничих Діточих 
Шкіл, а в них навчалось 1,903 дітей. Діяло 46 драматично-спі
вацьких гуртків та 58 мандолінових та інших оркестр. Власних 
будинків мав ТУРФДім 35.5) 

Коли падали ці організаційні цифри зі звітуючої трибуни 
ТУРФДім в Українському Робітничому Домі У Вінніпезі, то ук
раїнські організації національного фронту не творили якоїсь 
об'єднаної сили, яка протиставилася б політичній дії ТУРФДім. 
Не було теж й т. зв. ланцюгових організацій, як УНО, БУК, 
СУС. Союз Українських Самостійників став щойно в тому ж 

році оформлятися. Щойно в 1928 р. оформилася Українська 
Стрілецька Громада. Значно пізніше оформилося Українське На
ціональне Об'єднання (УНО) а ще пізніше Братство Українців 
Католиків та їхні афілійовані жіночі і молодечі відділи, які зі 
своїм заіснуванням враз з іншими існуючими організаціями ста

нули основними силами боротьби з політичною програмою 

ТУРФДім. Правда, від 1924 р. діяла Канадійська Січова Орга

нізація, перша ланцюгова національна організація в Канаді, але 

вона була щойно в початковій стадії росту. Сильно-зорганізо
ВЩlИм відділам ТУРФДім та його афіліованим членам та широ

кому фізичному членству на місцях протиставились поодинокі 

читальні, клюби, парафії тощо. Не була то легка боротьба для 

слабо зорганізованого тоді національного фронту. ТУРФДім 

був у постійному наступі не тільки на національні організації, 

але теж на церкву і віру, як цілість, виходячи з матеріялістич

них заложень свого вчення. Про цей наступ на працю церкви 

і зокрема в початках, священик Пантелеймон Божик дає такий 

образ в своїй праці "Церков українців в Канаді": 

"Читачі "Українських Робітничих Вістей" в Канаді, що ви-

4) Там же стор. 344. 
5) Там же стор. 350. 
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ходять у Вінніпеrу від 1919 року стали дивитися на церков во
рожо, здавалося, що готові кинутися фізичною силою на неї, 

щоби її знищити, а за священиками на улици де'коли навіть 

свистали. 

Большевизм насунув на церков як вихор, особливо по міс

тах і місточках, де робітники гомоніли більшими гуртами про 

війну з буржуазією. З Росії приходили вісти про різню еписко

пів, священиків, учителів, купців, торговців, політиків і маєтних 

господарів. Настрій большевиків проти церкви у Канаді був так 

сильний, що здавалося, що коли такий запал піде дальше, то 

церков не видержить Їх напору. Так виглядало між роками 

1919 і 1921. 
Від 1918 року по містах робітники, що перенялися больше

визмом, стали будувати доми для своїх чисто клясових робіт

ничих товариств. 

"Українські Робітничі Вісти" писали про диктатуру пролє
таріяту в такім тоні, що інші верстви суспільности не мають 

права забирати голос в державних справах, лише безземельні, 

рільні та фабричні робітники".6) 

На місце релігійних свят ТУРФДім й його провід стали від
мічувати тільки міжнародні робітничі свята. До них належали 

"Роковини смерти В. І. Леніна" (21 січня), "Міжнародний день 
жінок-робітниць" (8 березня), "День паризької комуни" (18 
березня), "Першотравневе свято міжнародної робітничої солі
дарности" (1 травня), "День народження Карла Маркса" (5 трав
ня), "День робітничої преси" (5 травня), "Міжнародній день 
комуністичної молоді" (в першу неділю вересня), "День проле
тарської революції" (згодом названої Днем жовтневої револю

ції - 7 листопада). 
Національні організації поставили натиск на відмічування 

національних свят, як День Державности і Соборности в дні 22 
січня, Свято Крут в дні 29 січня, річниця проголошення Геть

манської Держави в дні 29 'квітня (до речі не всі організації від
мічували цю річницю, бо тільки гетьманці та Січі) об'єднаний 

похід українських армій на Київ, Свято листопада в дні 1 лис
топада. Згодом прийшло відмічування трагічної смерти Голов

ного Отамана Симона Петлюри (від 1926 р.) та подібної смерти 
полк. Евгена Коновальця від 1933 р. Оба впали з рук больше

вицьких aremiB. Одні й другі святкування тільки поглиблювали 
ідеологічно-політичні різниці обох таборів, які не тільки стали 

6) Пантелеймон Божик, Церков українців в Канаді, Вінніпеr, 1927, стор. 196. 
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від себе більш і більш віддалятися, але також на життя і смерть 
ворогувати. Це ворогування кінчалось важкими взаємними фі

зичними побиттями а то і були випадки невиясненої смерти во

рогуючих сторін. Дуже кольоритно описує ці картини ворогу

вання національного й інтернаціонального табору Михайло Ша
рик, один з провідних діячів другої доби української іміrрації 

до Канади, який якийсь час працював в копальнях, тартаках та 

інших працях і віч на віч стрічав ся з фронтом цієї безоглядної 

боротьби. В своїх двотомових споминах змальовує М. Шарик 

"українських комуністів" між війнами такими кольорами: 
"Були тоді в Канаді ще інші складні і жалюгідні явища й 

обставини, серед яких треба було жити і проти них боротися 
вже не за хліб, а за свою національну і людську гідність, за 

свою віру, Бога, Церкву і родину. 

Тим жахливим ЯВИlцем серед нашої еміrрації того часу бу
ла велика і добр,е зорганізована язва комуністів. 

Канада того часу економічно входила у повоєнну депресію. 
Був то час, коли повоєнна Европа господарсько і політично ста

вала на власні ноги і більше не потребувала канадійської пше
ниці, м'яса і масла. Індустрія ж Канади сорок років тому була 

ще у пеленках. 

Маючи проблему з пару сотнями тисяч своїх власних, зде

мобілізованих вояків, що вернулися з побоєвищ першої світо

вої війни, яких У першу чергу треба було забезпечити працею 

і хлібом, уряд Канади не міг дати собі ради, не мав спромоги 

створити вар'статів праці, за які могли б зачепити свої руки та

кож десятки тисяч наших eMirpaHTiB, що хвилями прибували 
сюди кожного дня. 

Таке господарське положення тогочасної Канади було як

раз тими дріжджами, на яких шумно виростав і поширювався 
комунізм, потужніла його масна пропаrанда, головно серед тих 
українців, яким імпонувала, створена Москвою "радянська" Ук
раїна. До6ре платні і треновані московсько-комуністичні аrенти 
зміями увихалися між гуртами і тлумами безробітних eMirpaH
тів. Чорними фарбами вони малювали Їм будучність у капіта
лістичній Канаді. Вони ставили перед Їхні очі і часто півпо
рожні шлунки "великий і правдивий рай на землі", що постав 
"у користь" гнаним і голодним, усім кривдженим і упослідже
ним робітникам і фармерам світу. "Рай", якого ще людство на 
світі не бачило, "рай", що вже "ощасливив" великі країни Ле
ніна і Шевченка, "рай", який зараз повинні будувати для себе 
і своїх дітей працюючі Канади ... 
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І від Монтреалю до Ванкуверу, голосною луною покотився 

цей московський девіз і обман: "Дай ош . свободу і владу трудя

щим Канади! ... " "Вставайте гнані і голодні! ... " лунко і приман
чиво заспівали тоді вправлені по ТУРФ Домах, ведені добре 

платними дириrентами хори. Вогненними закликами до бороть

би, проти "буржуазії", кидали до робітників і фармерів, впраlВ
лені політруки з плятформ своїх, широко і густо розкинутих 

по Канаді домівок, більшість яких вони підступом, брехнею і 

розбоєм, забрали у своє посідання, заздалегідь вступивши в 
члени різних українських невинних і політично невироблених 

"Просвіт", що мали соціялістичну закраску". 

Не все було комуністичною пропагандою в праці ТУРФ
Домів. Велася тут також велика культурна праця і про неї Ша
рик говорить з признанням. Цитуємо: 

"Одне треба признати українським комуністам того часу, 
пише Шарик. Вони, щоб політично охопити маси наших робіт
ників і фармерів, тобто, щоб міцно прив'язати Їх до талмудів 
комунізму і познайомити Їх з вченнями Маркса, Лібкнехта, Рози 

Люксем6урr і Леніна, запопадливо вчили Їх читати. Цим спо

собом вони через свою пресу, брошури і книжки, ніби уболіва
ли над долею бідноти, лізли їм глибоко в душу і міцними вуз

лами прив'язували Їх до розвори московського воза, при якому 

вже шість літ прив'язана була так звана "Радянська" Україна. 

Вони перетворювали їх в аrресив.ні групи пропаrаторів кому

нізму і кидали між народ по всіх ділянках праці та під маскою 

добрих, невинних людей, вони хитро затягалися в члени наших 

парафій, "Просвіт" та інших гуртків українців, що вже почали 
політично ставити перші, хоч не завжди сміливі кроки, на землі 
Канади. 

Коли наставала довга канадійська зима, а з нею завмирала 

праця літнього сезону, до міст масово з'їжджалося робітництво 

на зимову передишку і відпочинок. Більшість з них, будучи 

напомпованими ідеями комунізму на праці вліті, зараз, довгими 

зимовими вечорами, шукали дальшого "ідейного" надхнення 

і розваги по своїх ТУРФДомах. Тут Їх комуністичні "трейнери" 
дуже дбайливо організували, приділювали за персональними 

здібностями, ділили на -секції культурно-освітні, пропаrандивні, 
розвідочні також зачепно-боЙові. Запопадливо вщеплюючи Їм 

в моз'ки і душі комуністичний "суперйориті комплекс" і бар
вистими красками малювали Їм в часі лекцій їхню велику бу
дучність і рай на землі. На цей раз у Канаді, як лише вони 
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зуміють безшабасно розгромити "найбільших і найстрашніших 
ворогів" робітничої кляси, - "клятих українських націоналістів, 

буржуїв і капіталістів, панів і підпанків", генералів, офіцерів 

і всякого роду корпусників, які на протязі трьох років у війні 

і ще зараз у масових повстаннях намагаються в Україні, а сло

вом у Канаді, заступити Україні "сонце волі", я'ке приніс в нашу 

землю "старший російський брат". 
Несли ТУРФДоми теж суспільну допомогу потребуючим, 

яку одночасно вони вміли скапіталізувати для своїх політич

них цілей. Про ці нелегкі і складні питання Шарик дає наступні 

коментарі: 

"Для повищої справи і духової контролі над тими політич

но і національно недорозвиненими людьми, при ТУРФДомах 

були отворені кухні і безплатні харчівні. Для інших, через зна

йомства і комуністичні зв'язки з іншонаціональними, впливо

вими людьми, вишукували Їм працю. Ще іншим, навіть націо

нально і політично свідомим, навіть колишнім старшинам, як 

Ірчан і Сембай, та підстаршинам і стрільцям, колишнім воякам 

наших армій (хоч тих, було дуже мале число у них), провід 

українських комуністів, за здібностями і знанню, приміщував 

Їх при своїх центральних установах і пресі. Інших назначували 

учителями комуністичних Рідних Шкіл, хорів, мандолінових 

і духових оркестр. Ще інших організаторами по містах і в те

рені. Найпевніших включали у свої боївки "rродєнських ребят", 

яких завданням було постачати персональну безпеку тузам Цен

трального Комітету партії і бути бойовим аванrардом комуніс

тичного росту і сили в Канаді. 

Поставити чоло, а бодай організований спротив тим кому

ністичним громилам - не було кому! В очах спокійних і роз

важних громадян Канади того часу, вони ганьбили і плямили 

все, що носило назву нашого національного походження, своїми 

написами і розбійницькими нападами на своїх братів по крові, 

що інакше думали і дивилися на світ і Україну. 

Вони, бувало, вичитавши якесь громадське оголошення, що 

там, або десь інде, мали відбутися збори, забава чи національне 

свято у котрійсь парафії, "Просвіті" чи Народному Домі, голов

но в часі віч, вони, розмістившися у стратегічних місцях, підно

сили крик, спричиняли бучу, членів же даної організації чи па

рафії, які робили спробу викинути напасників, часто побивали 
до крови. 

Хоч було багато наших хлопців і дівчат, та й свідомих ук

раїнців узагалі, що не раз могли були добре "провчити" цих 
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"rродєнських" боївкарів, то наївна і запекла боротьба, що роз
горілася була тоді на нашому цер'ковно-конфесійному полі, ви
ключала таку самооборону. Багато людей, замість організувати 

протимосковсько-комуністичний фронт у Канаді, воліли орга
нізувати такий фронт проти католиків - право-славні українці, 

а проти православних - українці католики; хоч одні і другі 

мали вже свої виховні інститути, в яких училися і приготовляли 

себе на службу Богові і своєму народові - молоді наші студен

ти. 

А тим часом, неначе грізні, нищівні вулькани комуністичні 

"тренери" по ТУРФДомах вогнями розпалювали злобу і нена
висть в серцях своїх жертв, національно несвідомих, характером 

зломаних людей до інакшедумаючого брата українця. Ніби вов

чурів, собак, пускали їх на знищення національного і релігій

ного українства, що для них означало "визволення робітничої 
кляси" з пазурів "кровопійців", які знову своєю самостійністю, 

намагаються "поневолити" Україну, і то конечно "при помочі" 
польських і німецьких панів ... 

Отже, "далой"! "панська і попівська" самостіЙність".7) 

Організаційна і пропагандивна праця ТУРФДім проходила 

з вірою неофітів а кожнорічні крайові з'їзди ТУРФДім скріплю

вали її своїми постановами. На десятому з'їзді ТУРФДім, між 

іншими, була винесена така постанова: 

"Прирікаємо, що будемо готові в кожний час дати відсіч 
контр-революційній українській еміrрації в її зазіханнях на здо

бутки трудового населення Радянської України і разом з рево

люційним пролетаріятом інших народів і країн станемо на за

хист першої робітничо-селянської держави у світі, батьківщини 

всесвітнього пролетаріяту. Хай живе Радянська Україна, Хай 

живе Радянський Союз!"8) 

Видно, що боротьба між національними організаціями та 
ТУРФДім поглиблювалася і що найціональні організації стали 
вже йти в наступ на ТУРФДім, коли в 1930 р. Українські Робіт
ничі Вісти писали: 

Щоб успішніше вести боротьбу проти радянської кампанії 
українських буржуазних націоналістів, українські організовані 
робітники і фермери постановили послати на Радянську Укра

їну широку представницьку делеrацію, завданням якої було оз-

7) Михайло Шарик, З віддалі 50 літ - Боротьба за наше обличчя і волю 
українського народу, Книга перша, Торонто, 1969, стор. 31. 

8) Петро Кравчук, На канадській землі, Львів 1963, стор. 176. 
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найомитися з економічним і культурним ЖИїГям українського 
народу. У Вінніпеf'у у лютому 1931 р. сформувався Головний ко

мітет для сформування і відправи української робітничо-фермер

ської делеf'ації до СРСР".9) 

Коли В травні 1931 р. повернулась 16-членна делеf'ація 

з СССР, кожний делеf'ат мав обов'язок здавати звіт в клітинах 
ТУРФДім. Звітування були дальшим наступом на національний 

табор. Літописець цього руху П. Кравчук пише, що "виступи 

делеf'атів причинились до ще більшого зростання симпатії". 

"Члени делеf'ації влаштували corni міТИНf'ів, пише Кравчук, 
на яких промовляли до десятків тисяч українських трудящих. 

Вони як свідки бурхливого економічного і культурного розвит
ку в СРСР розбивали брехні і наклепи проти Країни Рад, що Їх 
поширювали капіталісти й Їхні наймити - підлі українські бур
жуазні націоналісти. 

Виступи делегатів спричинились до ще більшого зростан
ня симпатії серед українських трудящих Канади до СРСР і до 

розвитку українських робітничо-фермерських організацій, до 
поширення української робітничо-фермер'ської преси" .10) 

Тридцяті роки були вершком організаційної праці цього 
товариства, - його членство доходило в 1933 р. до більше шіс
тьох тисяч та було об'єднане в 116 загальних (мужеських) від
ділах (3,563 членів), 50 жіночих відділів (1,438) та 55 молоде
чих відділах (1,640 членів). Культурно-освітній дорібок органі
зації творили коло 75 мандолінових орхестр та драматично-спі
вацьких гуртків; вартість 75 власних будинків доходила до 

трьох-четвертих мільйона; понад дві тисячі дітей вчилися річно 

в рідних школах; у 60 бібліотеках було коло 25,000 книжок, 
вартости 15 тисяч долярівll ). 

До цієї організованої сили треба додати ще пресу, створе

ну в цій системі. Крім первісного тижневика "Українських Робіт
ничих Вістей", який внедовзі став виходити тричі в тиждень, 

появлялися ще такі її органи: "Голос Робітниці", місячний та 
опісля дво-тижневий журнал, який згодом перезвано на "Робіт
ницю", тижневик "Фармерське Життя", призначений своїм зміс
том для фармерів, та місячний журнал "Світ Молоді". 

У 1929 році ТУРФДім реалізував свою ухвалу, щоб для 
студіюючої молоді дати приміщення, в якому вона виховувала-

9) Цитований твір, стор. 211. 
10) Там же, стор. 213. 
11) М. Волинець: "П'ятнадцять років ТУРФДІГ". Вінніпеr, 1933, стор. 133. 
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Ся б в ідеях організації. Для цього закуплено будинок в Едмон
тоні і створено т. зв. Студентський Інститут ТУРФДім, який мав 

приміщення на пів сотні студентів. 

З ініціятиви ТУРФДім було зорганізоване Робітниче Запо
могове Товариство, - життєво-асекураційна установа, яка мала 

нести допомогу членам на випадок хвороби та смерти. Перший 

відділ був створений у Вінніпезі в 1922 р., а перша конвенція 

РЗТ відбулася там же в 1925 році. За два роки і чотири місяці 
організаційної праці РЗТ мало 20 відділів, в 1928 р. вже 101 і ще 
рік пізніше 111 відділів. У часі цього помітного росту РЗТ ку

пило два великі будинки та 74 акри землі в Паркдейлі коло 
Вінніпеrу, і зорганізувало там дім для старших людей та сиро

тинець. В 1933 р. РЗТ начислювало понад шість тисяч членів. 
РЗТ завжди тісно співпрацюваЛ0 з ТУРФДомом. 

Чим пояснити цей імпозантний розвій цього середовища? 

Що було стимулом в його організаційній роботі? 

Товариство Український Робітничо-Фармерський Дім було 

не тільки канадським культурно-о,світнім товариством. ЯК зга

дували ми раніше, воно перебрало на себе теж традицію полі

тичної праці, що її вела Українська Соціяліст'Ична Демократич

на Партія (УСДП) Канади. Та, коли УСДП орієнтувалась на со

ціялізм другого інтернаціоналу, то ТУРФДім пішов ще більш 

на ліВ0 і прийняв за основу марксо-ленінське вчення. Іншими 

словами, приклонники цього середовища стали орієнтуватися 

на те, що діялося в СССР. Зокрема Їх інтересували україніза

ційні процеси в Україні, що довершувалися під керівництвом 

Миколи Скрипника, наркома освіти УРСР. В існуванні УРСР во

ни бачили розв'язку загально-українського питання, тоді як ін

ші українські організації в Канаді не тільки відкидали матерія

лістичний світогляд марксо-комунізму, але і вбачали в структу

рі СССР дальше поневолення України. По цій саме лінії пішов 

дуже суворий двоподіл з такими українськими національними 

організаціями домініяльного засягу, як Канадійська Січова Ор

ганізація, Союз Українців Самостійників, Українська Стрілець

ка Громада, Українське Національне Об'єднання та Братство 
Українців Католиків. Це тим більш, що багато активного член
ства тількищо згаданих організацій рекрутувалися з другої 
еміrрації, яка віч-на-віч зустрінулась була з комунізмом у прак

тиці і в рядах українських армій боролась проти комунізму та 
радянської влади. Зрозуміло, що почування цих останніх були 
надто свіжі, щоб змагатись з середовищем ТУРФДому, виключ

но В раціонально-політичній площині. І ці і другі були собі во-
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рогами, які себе взаємно п060РЮВали. Середовище ТУРФДому 
було у кращій ситуації настільки, що коли організувався СУС, 
УНО, чи БУК, воно мало вже, як це ми й ви казали раніше, 
сильні клітини організованого життя. Врешті провідники цього 

руху мали довір'я в масах, бо деякі з них вели колись УСДП 

і в якійсь мірі заступалися за інтереси робітників та фармерів. 
Такими були - В. Н. Колісник, І. Навізівський, Т. Кульчицький, 
Д. Лобай, М. Шатульський, М. Попович, Т. Кобзей та інші. До 
цього ж з України приїздили живі люди, які говорили про со

ціяльний і культурний поступ. Звідти теж напливала багата по
літична література, в якій Доказувано вдоволення широких мас 

з існуючого стану в УРСР. Також висвітлювались фільми, про
дукції УРСР. Вели]{а частина членства вірила своїм провідни
кам на слово. Їх часто не цікавила політична праця, вони вдо

волялися тим, що Їх діти вчилися рідної мови у вечірніх шко

лах, читали українську книжку і часопис, співали пісень та піз
навали історію свого народу, - зрештою виконували свої дер

жавні обов'язки супроти Канади та думали про кращу будуч
ність своїх дітей. 

До поважного скріплення організації ТУРФДім прийшло 

в час господарської кризи в Канаді, як це вже ми вказували 

в цитаті М. Шарика. Багато безробітних шукали відповіді на 

соціяльні питання і, бачучи недостачі приватницької системи, 

звертали свої очі на схід Европи, де відбувалися не тільки полі

тичні, але й господарські експерименти. І, звичайно, такі невдо

волені знаходили опікунів, які капіталізували Їх настрої у свою 

користь. 

Організатори і провідники ТУРФДім старалися надати своїй 

організації ореол чемпіона свободи, підкреслюючи при всіх 
публічних нагодах, що товариство допомагає у визволенні ук
раїнського народу, - тих земель, що були під пануванням 
Польщі, Румунії та Чехословаччини. Звичайно, давали вони й 
допомогу комуністичному рухові на цих теренах, який вимагав 

прилучення їх до Української Радянської Соціялістичної Респуб

ліки, що була у складі СССР. Услід за пропаrандивною акцією 
йшла й матеріяльна допомога. Тільки в 1923 р. ТУРФДім вислав 
15 тисяч долярів допомоги політичним в'язням та на скріплення 
праці Комуністичної Партії Західної України. Зі згаданих тери
торій приходили часто тривожні вісті про національне, політич
не і соціяльне переслідування. Крім арештів були шибениці, 
вкінці прийшла й так звана пацифікація, - і все це використо
вувало середовище ТУРФДім для своїх політичних цілей. Прав-
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да, національний табор, що опісля прибрав скристалізовану фор
му, перший підніс протест, боровся проти цих насильств і да
вав допомогу визвольному рухові, але робив він це під кутом 

всенародного визволення. ТУРФДім нав'язував це визволення 

до конкретних процесів, що відбувалися на сході України (т. 
званої українізації) і тому в 1931 р. було створене в його рам
ках навіть окреме Товариство Допомоги Визвольному Рухові 
на Західній Україні, в скороченні "ТОДОВИРНАЗУ". В усьому 
цьому була і сила і слабість цього руху. Якщо до цього дода
ти ще моменти організаційної стрункости і динамічности, то не 

диво, що маси відзивалИ'ся на заклики ТУРФДім. Словом, об'єк

тивні причини, що заіснували в Канаді й на Україні після Пер
шої світової війни, були у великій мірі капіталізовані ТУРФ

Домом для свого росту та розвитку. 

Коли ТУРФДім доходив до вершка свого росту, з України 
та з СССР стали приходити нсе частіше алярмуючі вісті про 
голод, засилання на Сибір, розстрілювання української інтелі
Іенції та селянства за ніби куркульську пропаrанду та сепара

тистичні дії українських мас. Спершу провід ТУРФДому не ві
рив у те, про що говорив національний табор (СУС, БУК, УНО, 
КСО та інші) у своїй пресі і публікаціях. Та склалося так, що 

в тому ж часі з Канади були депортовані такі партійні члени 
середовища ТУРФДому, як учитель Іван Сембай з Едмонтону, 
Д. Хоміцький З Вінніпеrу та ще дехто. До речі, вже й раніше, 
бо 1929 р., виїхав був з Канади в Україну Мирослав Ірчан 
(справжнє ім'я Андрій Бабюк), відомий письменник та актив

ний діяч ТУРФ Дому. Все це були переконані комуністи. Були це 

трагічні хвилини для багатьох членів ТУРФДому, коли вони 

внедовзі змогли довідатися, що всіх цих ідеалістів в Україні 

зліквідовано, або що вони в Сибірі. Про ці події один з чільних 
лідерів ТУРФДім оповідає у своїх документаційних матерія

лах так:12 ) 

"Нас, гурток партійних членів в проводі ТУРФДім, почали 
сходитись ще в 1932 році і боговорювати ці події в Україні та 

радилися, що робити далі. Цим гуртком були: Д. Лобай, Т. Коб

зей, Т. Кульчицький, О. Хоміцький, М. Смит, Н. Гандзюк, М. 

Кащак, потім звербовані були ще до нашого гурта: М. Змійов

ський, С. Хвалібоrа, М. Бричка, І. rжибаковський, Т. Пилипас. 
Нарешті в 1933 році наспіла вістка, що комісар освіти Ми-

12) Спомин-свідчення Томи Кобзея переховуються в архіві автора, п.н. "Як 
і чому прийшло в 1935 році до розколу в ком-партії і ТУРФДім". 

70 



кола Скрипник поповнив самогубство, як протест проти терору 

на Україні ... Згодом після самогубства Скрипника поповнили 
самогубство Панас Любченко, Микола Хвильовий, знова у 1934 
році арештовано М. Ірчана й І. Сембая, яких згодом розстріляли. 

Цього вже, як то кажуть, було досить". 

Безоглядна боротьба середовища ТУРФДім з національни
ми організаціями, визиваючи їх членство "капіталістичними най
митами"13), "фашистами"14, "народними зрадниками", різними 
злочинцями тощо, підносила емоції одного і другого табору 
та розпалювала взаємну ненависть до білого. Це віднотовано 
в стосунках між робітництвом на заводах, фабриках, публічних 
мітіНІах та різних офіційних і неофіційних зборищах. 

"Завжди такі "мітінrи" починалися від "зрадника народу" 
Симона Петлюри і його генералів, що за "німецькі гр-оші" виду
мали самостійну, протинародню Україну. А діставши "по лобі 
від радянців", зараз "найнялися на ганебну службу польським 

маІнатам". Далі йшли "попи", Церква і врешті "видуманий" 
попами Бог, святі, ангели, а тоді приходила на порядок Пречис

та Діва Марія, "розпусна дівка", з якої попи зробили святу Бо
го-Матір", змальовує Шарик.15 ) 

Звичайно таке паплюження національних і релігійних свя

тощів викликуваЛ0 серед національного табору реакцію. Ата
куючі, коли "не витримували словної аРІументації з національ
ними українцями, пише Шарик, "комуністи звичайно кидалися 

на своїх противників з кулаками і били їх. Коли ж цього "вдо
волення" Їм було замало і, щоби не наражувати себе на суди 

і кару, вони змовлялися і ніччю, коли втомлені працею робіт

ники засипляли у своїх житлищах, товарових вагонів, - кому

ністичні боївкарі с~радалися до ліжок своїх жертв, накривали 

їх сплячих "коцами", накривали, міцно прилягали руки і ноги 
нападених і починали Їх душити, при тому б'ючи чим і куди 

попало. 

Били вони свої жертви так довго, аж ці попадали у мерт

вецький обморок і не давали знаку життя. Тоді напасники ско
ро зникали на своїх ліжках. Вдавали спокійних, заспаних лю

дей, які нічого не бачили і не знають. А Їхня жертва, чи жертви 

починали приходити до пам'яті, стогнати і кликати Бога і лю-

13) З ухвал 12 З'їзду ТУРФДІМ, див. П. Кравчук, стор. 216. 
14) Там же, стор. 211. 
15) Шарик, стор. '81. 
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дей на поміч, під притишений сміх радість "оборонців" ро-

бітників і їхньої долі. 

ЯК правило, було так, що навіть як і приїжджала поклика
на управою "Екстра reHKY" поліція чи лікар, винних ніколи не 
було ви~рито, ані покарано. Натомість жертви комуністичних 

витівок, звичайно тратили зуби, відходили з праці до шпиталів 
з поломаними ногами, руками, з порозплящуваними носами, 

3 повідбиваними нирками та іншими важкими ушкодженнями 
тіла. З них, немало хворіючи, передчасно перейшли на той світ. 

Між ними були самітні робітники, але були також батьки 
родин, на яких доляри і хліб чекали дружина і діти, не лише ті, 

залишені в Україні, але й ті, що вже сиділи на "гомстедах" 
в лісах, або р'ентованих "шеках" по містах Канади. 

Отак то, боронячи доброго імені і честі свого народу в очах 

народу Канади... падали тоді с о рок рок і в тому, наші 

жертви. Падали тихі, німі ... " 16) 

Такий стан тривав довгі роки, заки національні організації 
скріпились організаційно, заки створились ланцюгові (звані теж 

Домініяльні) організації. З національним організаційним зрос

том та ступневим упадком турф Дому після смерти Скрипника, 

Хвильового, Любченка стали національні організації протиста

витись словним провокаціям та на фізичні атаки відповідати 

теж силою. Ось що писала англомовна газета "Вінніпеr Трібюн" 

про цю рукопашну боротьбу між одними і другими: 

Three po1ieemen stationed in the bui1ding in antieipation 
of trouble at the gathering were overwhelmed Ьу the surging 
throngs of the faetions engaged in а pitehed battle in the meeting 
room and оп the street. 

Stones flew through the air, breaking almost every window 
in the bui1ding. Chairs and roeks were used as weapons. 

Before the arrival of the роНее patrol, many persons, inelud
ing residents of the distriet who were attraeted Ьу the fury of the 
battle, were injured Ьу flying glass and indiseriminate blows. 
Chi1dren were among those who left the теlее with bandaged 
heads and bruised baeks.17 ) 

В дальшому йде опис самої події, яка мала місце в Читаль

ні "Просвіти" у Вінніпезі в дні 16 липня 1933 р. Почалося з то-

16) Там же, стор. 36. 
17) Winnipeg Tribune, Winnipeg, July 17, 1933, "8tones fly as two 

Ukrainian Factions Riot. 
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го, що речник зібрання став змальовувати політичну ситуацію 
в Україні. Вже на початку промови, пише Вінніпеr Трібюн: 

"А large group of lоеаl Communist rowdies from the Ukrain
іan Labor temple started to interrupt," offieials of the соиnеіІ 
said today, "until the meeting had to Ье temporarily suspended. 

The trouble makers, bent оп breaking ир the meeting, stood 
ир to sing the Red Internationale, but were foreibly ejeeted from 
the hall Ьу the indignant meeting. They retaliated Ьу throwing 
stones and breaking nearly аll the windows іn the hall." 

Those responsible for the meeting had taken the preeaution 
to have three роІіеетеn from the north end station outside in 
ease of trouble. 

The роІіее stationed outside found а milling, shouting erowd 
at the entranee barring their way inside the building. Driven out 
Ьу the sturdy defenders of the meeting, the agitators began to 
assail those inside wi th roeks and brieks. Soon the air was filled 
with the noise of erashing glass and yells." 18) 

Подібні події мали місце у Вінніпезі не тільки в Читальні 

"Просвіти". Вони повторились в Товаристві "Рідна Школа" ім. 
Маркіяна Шашкевича, в Українському Канадському Інституті 
ім. Тараса Шевченка, в ПросвітН'ому Товаристві Транскони. Один 
з громадських діячів того часу так описує ці події в щоденни

ку "Вінніпеr Фрі Прес": 
"І wish to remind the Winnipeg риЬІіе that in 1933 the Win

nipeg Communists had а "shoek brigade," whieh was organized 
for the purpose of smashing peaeeful meetings of the Ukrainian 
national organizations. This shoek brigade was even using а truek 
and going around from оnе Ukrainian national hall to another 
purposely to ,ereate distrubanees and beat ир their opponents ... 

The Communist shoek brigade went around and smashed the 
windows at the Ukrainian halls in Brooklands, Transeona, and 
Shashkewieh Наll, 49 Euelid А venue." 19) 

Про подібну подію оповідає М. Шарик в обильно цитова
них вже ,споминах, коли то ТУРФДім скликав громадян Едмон

тону, щоб творити Червону Стрілецьку Громаду. Скінчилися ці 

наради так ,як це ми бачили у Вінніпезі, з тим, що тут живіше 
описані людські пристрасті. Цитуємо: 

"Бий жовтоблакитників! ... Закричали хором комуністи. 

18) Там же. 

19) Winnipeg Free Press. Nov. 8, 1949, "Communist Shock Brigade" Ьу 
S. Skoblak. 
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в повітрі завірували п'ястуки, полетіли на людські голови 
крісла, з бренькотом посипалися з вікон і шафи розбиті скла, 

жінки підняли пекольний вереск, тікаючи на двір і сотні людей, 
не знаючи один одного, сплели ся в жахливих обіймах, обклада

ючи одні одних п'ястуками, куди і як попало. Захрипіли душевні 
людські гортанки, упали гидкі прокльони, хтось десь розпуч
ливо заводив і плакав".20) 

Такі події відбувались майже в кожній більшій місцевості, 
де жили українські поселенці, робітники, фармері а то й інтелі

rенція. Ненависництво цвіло і все це відбувалось ніби в ім'я 
соціялізму, в ім'я боротьби з визиском, в ім'я боротьби з ка
піталістичною системою. Одні й другі були в тому самому еко
номічно-соціяльному положенні. Одні й другі терпіли еконо
мічну 'кризу, недостатки й одні й другі були визискувані. Одні 

й другі жили в країні дійсно демократичної свободи. Одні мо
лились до країни своїх батьків, другі в інтернаціоналі бачили 

спасіння. 

Ненависництво і сліпа політична боротьба з варстатів праці 
й організаційних домівок переносилась теж на цілі родини а 

то навіть на шкільну дітвору". З того приводу морально і фі
зично терпіла молодь. 

"Терпіли мої діти, Стефа і Надя, пише Шарик, яких по до

розі до школи і зі школи, а також в часі шкільних павз, діти 
комуністів дразнили "гетьманцями". А коли ті відпекувалися, 
Їх маленька комуністична мурашка побивала і вони нераз при

ходили зі Ш'КОЛИ в середині дня науки, або по скінченні її, по

драпані і окривавлені на лиці, та з плачем питали матері, за що 
Їх комуністи б'ють: - За Україну, зі сльозами в очах - відпо
відала Їм мама ... " 21 

Важка драма народу доходила до вершків. 

Цей рукопашний бій між національними й інтернаціональ
ними організаціями дійшов до вершка в перших тридцятих ро

ках. Впродовж кількох років перед Другою світовою війною 
не віднотовуємо цих драматичних національних сцен. Які фак
тори вплинули на відпруження ситуації? Припускаємо, що їх 

було декілька. Найперше захитала ТУРФДім господар'ська і по

літична ситуація в Україні, а дальше сталінсокий терор. Також 

інтернаціональний табор переконався, що п'Я'стук вже стрінеть
ся з п'ястуком. Тут вже важила сила національних організацій, 

20) Шарик, стор. 145. 
21) Там же, стор. 85. 
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які в тридцятих роках поважно скріпилися. Зросла теж націо
нальна свідомість серед останніх. Врешті, і політичне мислення 
стало брати верх над емоціями. Були також і похідні причини 

емоційного розрядження. ЯК би воно не було, словесна бороть
ба і словесна зневага не уставала між одними і другими аж до 
початку Другої ,світової війни, зглядно до часу розв'язання 

цілої системи ТУРФДім, урядовими чинниками в часі Другої 
світової війни (червень, 1940). 

Щоб дати більш проглядну картину українських організа
цій і вказати якими місцевостями йшла лінія двоподілу між на
ціональними й інтернаціональними організаціями, містимо по
нище спис місцевостей просвітних організацій з 1929 р. 

В кожній провінції подані тут дві групи товариств. Перша 
група - це товариства з українською, національною провідною 

думкою в 'своїй роботі, друго група товариств - це товариства, 

які намагаються зазначувати інтернаціональну закраску в своїй 
діяльності. Товариства першої групи носять різні назви: "Народ

ний Дім", Читальня", "Просвітне Товариство", "Січовий Дім", 
"Українська Хата". Товариства другої групи но'сять З малими 
виїмками" Товариство Український Робітничий - Фармерський 
Дім" (ТУРФДім). Імена місцевостей упорядковані після латин
ської азбуки. Користуємось статистичним списком Проф. І. Бо
берського.22 ) 

СПИС ПРОСВІТНИХ ТОВАРИСТВ 

З НАЦІОНАЛЬНОЮ РІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЮ 

ПРОГРАМОЮ 

АJlберта 

Українські товариства з національною програмою: Андрю, 

Боян, Борщів, Буфорд, Бушленд, Кламар, Кеш Лейк, Далмуйр, 

Едмонтон (2), Едванд, ErpiMom, Елдорена, Федора, Гийрі Гил, 
Інісфрі, Коперник, ЛЗ'нук, Мондер, Мирнам, Опаль, Пеквіс, Ред

вей-Сентр, Рефонрлі, Ред Вотер, Сода Лейк, Спідден, Веrревил, 

Верміліон, Во, Завалля. 

Число товариств 31 в 30 місцевостях. 

Товариства із інтернаціональною закраскою находяться в 25 
місцевостях: Белві, Белис, Беверлей, Кардиф, Калrари, Колмен, 

22) Календар Канадійських Українців "Провідник", 1930, Вінніпеr, стор. 97 
і 98. 
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Колгорст, ДовніНІ, Дромгелер, Едмонтон, Гілскрест, Лейк Елиза, 
Ланук, Летбридж, Лоскар, Медицин Гет, Мондер, Пакін, Ровз

дейл, Спеден, Торгілд, Веrревил, Во, Фейн. 

Саскачеван 

Товариства з національною програмою: Арран, Блейн Лейк, 

Б орден, Бон Мадон, Канора, Бюкенен, Дробот, Донвел, Елфрос, 

Фоам Лейк, rудів, Гефорд, Гемтон, Говел, Гайес, Айтуна, Красне, 
Кридор, Мічам, Мелвил, Мікадо, Модел Фарм, Мусджьо, Мюлок, 

Норквей, Понас Лейк, (Бобулинці), Ріджайна (2), Сент Джуліен, 
Саскатун (2), Шіго, Сокаль, Вонда, Вакав. 

В місцевостях йорктон і ВРОКСТОН находяться Січові Доми. 

Разом 37 товариств в 35 місцевостях. 

Товариства з інтернаціональною закраскою находяться в 12 
місцевостях: Бінфейт, 'Канора, Кемсек, Дана, Мусджьо, Прудон, 
Ріджайна, Саскатун, Сто ни Крік, Свифт Корент, ВеріІін. 

Манітоба 

Товариства з національною програмою: Алонза, Анrусвил, 

Арбака, Арнавд, Ашвил, Белгемптон, Берло, Бирч Ривер, Брайт 

Стовн, Брандон (2), Бровд Веллей, Патфілд, Даллас, Давфін, 
Іст Селкірк, Елма, Етелберт, Фишер Бренч, Фолей, Фрейзервуд, 

rарденто,н, rарленд, rімлі, rленела, rлен Елмо, rOHOp, Гамер

лік, Келд (2), Медика, Мензі, Овкборн, Пайн Ривер, Плезент 

Говм, Попларфілд, Поплар Парк, Портедж ля Прері, Ривертон, 

Роблин (2), Росбурн, Сент Бонифес, Сент Норберт, Сендилендс, 
Сенди Лейк, Сарто, Склейтор, Сифтон (3), Стюартборн, Санвил, 
Тюлин, Толстой, Тут Айдс, Транскона (2), Україна, Вайта, Вінні
пеrосk, Заліссє, Згода. . Отже 63 товариств в 57 місцевостях 
поза Вінніпеrом, де € 9 товариств. 

Разом 72 товариств в 58 місцевостях. 

Товариства з інтернаціоналЬІНОЮ закраскою є 23 в 22 місце
востях: Енrусвил, Брендон, Брокенгед, Брукленд, rімлі, Гаєк, 

Янів, Лібав, Медика, Мір'с, Морвіна, Окно, Плезент Гом, Портедж 

ля Прери, Ред Дір, Рембрандт, Шорнклиф, Тюлин, Ді Пас, Тране

кона, Вінніпеr (2), Вінніпеr Біч. 

Онтаріо 

Товариства з національною програмою: Брантфорд, Коні

стон, Крейтон Майнс, Еспанйола, Форт Віліям (2), Гамілтон, 
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Кенора, І(іченер, Ошава (2), Отава, Порт Артур, Престон, То
ролд, Торонто (2). 

Товариств 17 в 14 місцевостях. 

Товариств з інтернаціональною закраскою є 24 в 21 місце

востях: Енсонвил, Коні стон, Форд Ситі, Форт Френсес, Форт 

Віліям (2), Гамілтон, Кенора, Кіченер, Кіркленд Лейк, Лондон, 

Ошава, Оттава, Порт Артур, Ce-нrг Кетринс. СаlВ Поркюпайн, Сод

бори, Су-Сент-Мері (2), Тімінс, Торолд, Торонто (2), Велланд. 

Квебек 

Товариства з національною програмою: Монтреал (3). 
Товариства з інтернаціональною закраскою в 3 місцевостях 

3 товариства: Лашін, Монтреал, Руан. 

Нова Шкотія 

Товариство з національною програмою: СиднеЙ. 

БритіАська КОJlюмбія 

Товариство з національною програмою: Венкувер. 

Товариства з інтернаціональною закраскою 3 в 3 місцевос
тях: Корбін, Ревелсток і Венкувер. 

Коли счислимо разом, одержимо слідуючі числа на цілу 
Канаду: Українських національних товариств 160 в 140 місце
востях. 

Українських товариств з інтернаціональною закраскою 90 
в 86 місцевостях." 

З наведеного статистичного списку виявляється, що націо
нальних організацій вже в 1929 р. було значно більше чим інтер
національних. Справа однак в тому, що інтернаціональні орга

нізації ТУРФДому були організаційно сцементовані. Мали одну 

провідну лінію політичної боротьби. Були вони під одним орга

нізаційним проводом, Я'кий цілий час приміщувався у Вінніпезі 

а на провінціях мав свої провінційні екзекутиви, як Торонто, 

Монтреаль, Едмонтон, Ванкувер, Cackatyh-РіджаЙна. В довго

літньому проводі цих акцій стояла передусім відома трійця: 

Матвій Попович зі села Луб'янки Збаражського повіту (1890-
1943), Іван Навізінський зі села Ворвулинець Заліщицького по
віту (1888-1954), оба галичани і вихованці Заліщицького учи
тельського семінаря та Матвій Шатульський, волиняк зі села 
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Базалія (1883-1952). Це вони уформляли- в пресі політичну про
паrанду а на організаційних зібраннях організаційну лінію по

літичної роботи. 

Коли на повищому відтинкові все йшло як в прецизній ма

шині, то на національному відтинкові організації в більшості 

були запрятані своїми місцевими культурними потребами, час

то в зустрічі з такими самими організаціями як вони самі, спо

рили за таку чи іншу форму праці. Часто виявляли свої при

страсті більше між собою, чим в зустрічі зі "своїми інтерна

ціоналами", зокрема це виявлялось на релігійному відтинкові, 

де у взаємній боротьбі витрачувалось багато енергії. 

Треба теж підчеркнути, що боротьба національних органі

зацій з інтернаціональними проходила передусім по містах, міс

течках і скрізь там, де скупчувалось робітництво, в заводах, 

в зернових елевейторах, залізничному транспорті, в лісорозруб

ках тощо. Тут саме сіяна ненависницька пропаганда збирала 

свої плоди в гарячих дебатах та рукопашних боях. 
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РЕJПГIИНА БОРОТЬБА 

Вглиблюючись в історію українців Канади і розглядаючи 

різні поселенчі проблеми українських iMirpaHTiB на цій землі, 
приходимо до незаперечного ствердження, що українці Канади 

присвятили релігійному питанні дуже багато уваги, турбот, зма

гань а то й багато деструктивної боротьби. 

Ця їхня журба почалась вже таки в самих початках посе

лення. При виїзді за море не було зорганізованої духової опіки 

і поселенці самі стали розв'язувати цю проблему без церковно

го проводу. Вони просили священиків у своїх владик в краю, 

писали листи поодиноким священикам, щоб приїздили на ду

ховну місію, вкінці влаштовували собі самі церковні відправи 
(вечірні, молебні тощо), а як не було від компетентних церков
них чинників належних реакцій довший час, вони вдавались 

про поміч до інших церков. Наголосімо при цьому, що до Ка
нади при кінці 19 століття та з початком 20-го приїжджали пе
реважно українці католики зі західних українських земель та 

зі Закарпаття. Була тільки невелика іміrрація українців буко

винців, які були православного віровизнання і цілком незначна 

скількість з теренів сходу України. Буковинцями зразу стали 

опікуватися не українські священики і не з Буковини, але ви

сланці Російської Православної Церкви, які приїжджали в цій 

цілі аж з Америки. Це давало Їм також доступ до українців ка

толиків, які дуже потребували священиків, бо, як відомо, Рим

ська столиця не дозволяла на приїзд на американський конти

нент жонатого священства, а в краю українське католицьке свя

щенство було тільки жонате. Цю прогалину дуже вміло вико

ристовувала Російська Православна Місія зі ЗСА. ЩО більше, 

як ми вже згадали, самі поселенці греко-католики стали звер

татись до Російської Православної Місії про допомогу. Перший 
такий акт зареєстровано в зимі 1896/97, коли то п'ятьох членів 
першої української оселі в Алберті з Една-Стар, звернулись до 
Російської Православної Церкви в Сан-Франціско, lцоб звідси 
прислали їм священика. Сталося це після цього, як з Греко-Ка
толицької Церкви з краю не надходила жодна духовна опіка. 

В цих проханнях до Російської Православної Місії в ЗСА не 
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завжди діяли тільки релігійні мотиви. Мусимо усвідомити собі 
теж той факт, що в той час в Галичині, Буковині і Закарпатті 
сильно діяла русофільська течія, звана москвофільством. ЯК 
побачимо пізніше, ці москвофільські чинники відігравали в ре
лігійному питанні українців Канади дуже важливу ролю. Це 
в скорому часі далося відчути таки в першій українській колонії 
в Канаді, Една-Стар, коли то в 1901 р. на сам Великдень зуда
рились дві течії, з одної сторони українці греко-католики а 
з другої українці, колишні католики, в більшості зі симпатіями 
до москвофільства та перебіжці до Російської Православної 
Церкви вже на терені Канади. Для приміру, як діяли москво
фільські впливи на цьому відтинку, може служити за примір 
цей факт, що оселю Русь, одну з перших в цьому терені, пере

назвали на Восток. Які наслідки мала ця релігійна боротьба, яку 

започатковано в Една-Стар. хай дальша історія говорить сама 

за себе. Жодна сторона не відправляла богослуження на Велик

день в Една-Стар в 1901 р. в церкві. Викликана поліція росій

ським православним священиком нікого не допустила до церкви. 

Поліція замкнула церкву а справа опинилася в суді, найперше 

перед судом в Едмонтоні, згодом дорогою апеляції перед Най

вищим судом Північно-західніх Територій в Келrарі а ще пізні

ше перед Найвищим Судом Канади в Оттаві. Не скінчилося і на 

цьому, бо була внесена апеляція до Судового Комітету Таєм

ної Державної Ради в Лондоні. В самому Лондоні розглядали 

справу аж 5 днів. Цілісно процес тривав чотири роки. Коштував 
він величезні суми грошей, за які можна було купити десятку 

таких церков, як це була в Една-Стар. Все це тільки свідчить, 

з яким завзяїГЯМ поселенці-піонери трактували свої релігійні 

справи, з якою неуступчивістю а то й безоглядністю. Немає сум

ніву, що в тій справі діяла теж чужа рука, яка кермувалась свої

ми власними цілями. Не важне, хто виграв а хто програв спра

ву!). Важне, скільки народної енергії зуживалось на взаємне по

борювання, скільки гроша видавалось на кошти процесу, скіль

ки психологічного намулу лишилось в серцях тих, які процесу

вались і скільки того намулу передавалось довкіллю а також 

наступним поколінням. Процес в Една-Стар започаткував довгу 

історію церковної боротьби між українцями в Канаді, яка чер

воною ниткою тягнеться в Їхній історії впродовж першої і дру-

!) в перших двох інстанціях виграли католики а в двох найвищих право
славні Російської Церкви. 
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гаї даби. Важка була разібратися судам, які разглядали ці 
справи тільки в судавих залях. 

Праф. Юрій Фединський, відамий прафесар цивільногО' пра

ва Львівськага та американськага університетів, студіюючи "Су
давий працес за церкву в Една-Стар в Альберті (1903-1907)" 
памістив під павищим нагалавкам аналітичну статтю пра цей 

працес в журналі "Дзвани", яку він кінчає такими стверджен

нями: 

"З правнага пагляду астатачне рішення справи власнасти 

церкви в Една не була правильне. Висакі суди звертали увагу 

(і слушна) на права вибирати собі давільна релігію на вільній 
канадійській землі, але камплетна зіrнарували в данаму випад

ку першу засаду демакратії: засаду більшасти. Не була жадних 

збарів церковних, на яких запала б ухвала перейти громадна 

на расійське праваслав'я, не була жаднага галасування, щаб 

церкву передати в інші руки. Не була жадногО' звітування. Це 

все якась не переканала висаких судів, звичайна таких вразли

вих на технічні навіть дрібниці. Треба признати, ща працесавий 

суддя перш аї інстанції, завдав сабі труду і серед великаї маси 

працесавага матеріялу зумів вилущити зерна правди. Він ба

чив і чув усіх свідків. Вищі суди бачили тільки папери і витяг

нули з них фальшиві внески. Прізвища адвакатів не кажуть нам 

сьагадні нічага. Мабуть не були дуже визначні".2) 

А бар·атьба йшла а та й кипіла. 

В 1903 раці паявився в Канаді єпискап Серафим, який не
залежна від Расійськаї Православнаї Місії в ЗСА правадив свО'ю 

"місійна-релігійну рабату". йога місія вкаратці обернулася 
в пратестант,ську течію а сам Серафим, стративши сваїх кілька

десять парафій виїхав з Канади. Пачався новий відтинак ба

ратьби пратестантів з грека-каталиками.3 ) 

Расійська Православна Церква в ЗСА, побачивши, ща маже 
на терені Канади здабути більше визнавців чим в пачатку спа
дівалась, висилає сваїх місіанерів, які йдуть наступам на грека
каталицькі парафії. Велике спусташення в цьаму напрямі се
ред грека-каталиків рабить Ар·сеніЙ Чехавцев, якаго правдиве 
прізвище була Ар,сен Чагавець, маларас, з великими аратар-

2) Дзвони, Літературно-Науковий Журнал, Рим-Дітройт, ч. 1 (100) - 1977, 
стор. 55-61. 

3) Обширніше про цю боротьбу в Піонерській добі див. працю цього ав
тора "Історія українців Канади", том І, 1968, розділ "Релігійне питання", стор. 
103-128. 
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ськими здібностями та організацlИНИМ хистом. Появляється ре

лігійний часопис "Канадйська Нива" а з тим творяться Брат
ства Російської Православної Церкви. Все це діялося в біль
шості на організмі Греко-Католицької Церкви, яка формально 

тоді підлягала з наказу Ватиканської столиці юрисдикції фран

цузьким римо-католицьким €пископам. Цю організаційну під
порядкованість греко-католиків римо-католицьким €пископам 

вміло використовували російські місіонери, які ще з пропові
дальниць ширили гасло хто не русскій, той не православний. 

В них "Матушка Росія" була опікункою всіх слов'ян. Панрусизм 

і панславізм були темами проповідей в російських православ

них церквах. На тих проповідях виклиналося українство, як ви

думку Австрійської імперії, а гетьмана Мазепу як клятого зрад

ника Російської Імперії та ворога число один "руського народу". 
Про цю боротьбу з греко-католицизмом та українством до

сить рель€фно опису€ Пантелеймон Божик, який з початку як 

священик Російської Православної Церкви сам брав в тому 

участь. В своїй праці "Церков українців Канади", яку він писав 
вже тоді, коли він розпрощався з російським православі€м та 

став працювати в Українській Католицькій Церкві, дa€ такий 

образ російському наступові на греко-католиків того часу: 

"Русофільський рух ... був до певної міри тою причиною, 
що галицькі русофіли, греко-католики переходили на російське 

православі€. Російські священики, користаючи з православія, 

ширили з амвон панрусизм в такій формі, що хто не русскій, 

той і не православний, а хто не православний, той не русскіЙ. 

Поза сим Росію захвалювали як одиноку країну, де нема ні 

скорби ні печали. Люди русофільської думки любили такі ви

рази і захоплювались тим, і через це більше ненавиділи греко

католицьких священиків, бо сі враз з греко-католицизмом нес

ли також українізацію. Рівночасно російські священики стра

шили греко-католиків також французами, які через греко-ка

толицизм мали би ніби французити Галичан". 

Були й інші причини переходу українців греко-католиків 
на російське православі€, про які п. Божик пише ось що: 

"Потяг греко-католиків до православія не полягав впрочім 
тільки на русофільськім сентіментї, але і на тім, що Російська 
Місія в Ню йорку не звертала уваги на дисциплінарну і виховав
чу сторону своїх вірних, ані орrанїзаційну будучність. Вона бу
ла рада тим, що забирала для себе уніятів, щоби було чим 
хвалитися перед Синодом. Не вимагала також того, щоби цер
ковна реальність була затягнена під її чартер, бо не мала тако-
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го порядку. Се в очах греко-католиків, які на будучности opra
нізації не розумілися, виглядало далеко легше. Вони знали 

тільки те, що "наше має бути в нас і кождому від того засі", 
тому о стільки було тяжше боротися з сим греко-католицьким 

священикам. 

Після епископа Николая Святійший Синод прислав до Аме
рики епископа Тихона. Сей в 1904 році звидів цілу Канаду і 
всюди, де було потрібно, обсадив священиками православні ко
льонії. Від сего часу російський місійний центр в Ню йорку 
став звертати пильнішу увагу на Канаду". 4) 

ЯК відомо, цей самий єпископ Тихон, який громив греко

католиків в Канаді, повернувся в 1907 р. до Росії і там став за 

большевицької влади після повалення царського синоду пер

шим патріярхом Російської Православної Церкви. 

При кінці першої декади нашого століття греко-католиць

кий фронт став дещо потужніти і бути більш відпорним на на

ступ протестантів та місіонерів Російської Православної Церкви. 

На це зложилося декілька причин. З Канади виїхав дуже успіш

ний релігійний пропагандист РПЦ архимандрит Арсеній Чехов

цев. З його виїздом перестав виходити його орган "Канадий
ська Нива". В протестантському таборі справи дещо ускладни

лися наслідком двоподілу, так званих поступових елементів та 
консервативного крила, яке змагало до того, щоб в протестант

ській церкві й надалі були образи, хоругви як це було досі 
в греко-католицьких церквах. З внутрішніми ускладненнями 

сповільнився наступ на греко-католиків. Серед останніх теж дія
лися певні зміни. В 1910 р. Канаду відвідав митрополит Андрей 
Шептицький і своїми виступами та стараннями перед римо

католицьким клером наставив справи на краще. Він запевнив 

вірних своєї церкви, що в короткому часі вони отримають свого 
єпископа. В 1911 р. українці католики при помочі місійного ка

толицького фонду стали видавати свій власний часопис "Кана

дійський Русин". Отже була читацька трибуна, звідки можна бу

ло ворожі наступи відбивати. Завершенням змін на краще в 

греко-католицькому таборі була номінація українського греко

католицького єпископа для українців Канади та його приїзд 

в 1912 р. Це, без сумніву, піднесло Греко-католицьку Церкву 

в очах чужих і своїх. З приїздом єпископа переведено інкорпо

рацію Руської Греко-Католицької Церкви, якій мали підлягати 

всі парафії та парафіяльні добра (1912 р.). Стали посильніше 

4) Пантелеймон Божик, Церков Українців Канади, 1926, стор. 18-19. 
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працювати церковні громади, наладнувалася праця терену з €пи<:

копською владою, став збільшуватисясвященичий стан, стали 

творитись церковні інституції, відбуватись церковні з'їзди. Все 
це разом давало рішучу відпорність тим, які серед греко-като

ликів шукали поля на поширення своїх конфесійних рядів. 
Такий санаційний стан серед католиків українців тривав до 

1916 року. В цьому році в самому католицькому таборі сталась 
подія, яка значно скомплікувала стосунки внутрі між вірними 
а згодом між церковними громадами. У висліді розгорілась ре
лігійна боротьба, яка ще більш скомплікувала релігійні стосун

КИ, як це було до 1910 року. 
Почалося на початку від маловажних справ, які однак роз

горілись у велике полум'я ненависти і завзятої боротьби. В 
Саскатуні в 1916 році ініціятивні громадські чинники зорганізу
вали бур'су а згодом Інститут ім. Петра Могили, який мав ста

ти виховною інституцією для української канадської молоді. 

В ініціятиві та фондах участвував також єпископ Никита Будка, 

який поставив вимогу, щоб інститут був записаний на Руську 

Греко-Католицьку Церкву. Більшість організаторів спротивила

ся цьому внескові. Це стало початком завзятої боротьби, яка 

розгорілась щойно тоді, коли за почином ініціяторів Інституту 

Петра Могили, які були в опозиції до єпископа Будки, враз 
з другими оснували Ініціятивний Комітет, який в 1918 році по
ложив основи під Українську Греко-Православну Церкву (УГПЦ) 

в Канаді. 

Бій за церковні позиції став найперше вестися на терені 
таки самих греко-католиків. Під обстріл пішов найперше єпис

коп Никита Будка. Закидувано йому його "підпорядкованість 
римо-католицькій ієрархії", "латинщення церкви", "брак демо
кратичної лінії" та багато інших дрібніших "оскаржень". 

В цій боротьбі використано проти єпископа також одну 
його політичну помилку, яка стосувалась проголошеного пас

тирського листа з дня 5 серпня 1914 р., в якому він взивав го

рожан Анстрії сповнити свій обов'язок супроти своєї батьків
щини, яка знайшлася тоді у війні з Росією. Єпископ Никита 
Будка зробив тільки те, що робили в тому часі українці у Льво
ві, Відні, як теж в З'єдинених Стейтах Америки. Була це одна 

і та сама лінія - нсі українці поза Росією станули по стороні 
центральних держав, цебто Австрії і Німеччини. Нещастя однак 
хотіло в цій ситуації, що Англія виповіла війну Німеччині й Ав
стрії і тим самим Канада як домінія Англії стала в боротьбі про

ти названих держав. Непер'едбачливий владика Будка негайно 
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видав другого листа, в якому деклярував лояльність Канаді та 

Англії, а його канцлер о. д-р Редкевич в кілька днів після пер

шого листа брав участь у великій українській демонстрації у 

Вінніпезі, щоб маніфестувати лояльність владики і його церкви 

Англії і Канаді. Здавалось, що справи лояльности єпископа 

Будки були поладнані на все, але його вороги стали йому це 

часто пригадувати і тим самим підкопувати до нього довір'я 

серед широких мас українства. 

Боротьба розгорілася з епископом Будкою за церковну 

мову в Літургії та богослуженнях. Українська Греко-Православ
на Церква наголошувала потребу української мови в богослу

женнях, тоді коли епископ Будка стояв твердо при мові церков

но-слов'янській. В Руській Греко-Католицькій Церкві працювала 
невелика кількість священиків неукраїнського походження. Бу

ли це передовсім бельгійці та французи. І по цій лінії пішов 

наступ, зокрема за Їхне незнання мови, обряду тощо. В бага

тьох греко-католицьких церквах не було іконостасів, бо не була 
це легка річ все на раз збудувати. Опоненти використали цю 

ситуацію проти єпископа і це служило за аргумент латинізації 
церкви. (Відомо, що римо-католики не мають іконостасів). Опо

ненти Никити Будки взяли також під обстріл толерування целі

бату в Українській Католицькій Церкві як інституцію чисто ри

мо-католицьку. Речником наступу на епископа Будку став ча

сопис"Український Голос", якого в тому часі редагував Василь 
Кудрик, пізніший священик УГПЦ. йому до помочі служив сво

Їми сторінками "Канадійський Фармер" на чолі з ред. Онуфрієм 
Гикавим, який теж належав до ініціятивного гурта оснування 

УГПЦ. 

Оливи до вогню доляв арешт епископа Н. Будки і свяще

ника Боского 1918 р. Оба згадані виїхали з релігійною місіею 

до провінції Саскачевану і там в містечку Геффорд проповіду

вали до народу в днях 4-7 липня. Один з прихильників Інститу
ту ім. П. Могили зложив оскарження на епископа і священика, 
що вони поширюють підбурюючі проповіді проти держави. На 

підставі вибраного "воранту" епископа і священика арештова
но. Після арешту обох, оскаржувач свое оскарження на єписко
па відкликав, а о. Боского суд звільнив, не знайшовши за ним 
жодної вини. Стався нечуваний скандал, про який заговорила 
вся преса. Юліян Стечишин, який був свідком цих подій так пи

сав пізніше про це в "Ювілейній Книзі Українського Інституту 
ім. Петра Могили 1916-1941": 
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"Про арешт єпископа і о. Боске розписалася вся англійська 
й українська преса і той випадок не міг принести українцям в ча

сі війни нічого доброго".5) 

У відповідь на арештування відізвався публічно також єпис

коп Никита Будка з болем в серці та оправданням своєї місій
ної праці. В своєму "Архиєрейському Благословенні" він писав: 

"Злоба людська, що переслідує нас без упину, додала нам 
до безчисленних колців нашої тернистої корони таке, що лише 

забійством може буги перевисшене. Нас зроблено бунтівником 
і на тиждень позбавлено нас свободи і доброго імени. Преса 
рознесла на цілий світ, що єпископ канадійських українців 

арештований. .. Свідомі святости місії голосили ми з нашим 

р'евним помічником, о. місіонером Л. Боским у Геффорді, Саск. 

Вічні Правди, що на них і лише на них стоять одиниці, родини, 

народи, держави і здорове горожанство ... Ліпше є будувати 
церкви чим кримінали. Ми осіб і інституцій не чіпляємо. Ми ли
ше боронимо повірений нам нарід ... " 6) 

Того рода зудари й напади не приносили чести нікому. Бо

ротьба поглиблювалась. 

Зі слове,сною пропагандою почалися тяжкі дискусії в пара

фіях. Звичайно на дискусії не кінчалось. В парі з нею йшов дво

поділ членства парафій, колотнеча, яка часто кінчалась трива

лим ворогуванням одних з другими. Цей двоподіл деяких па

рафій важко відбивався на парафіях тоді, коли сили були менш 
більш рівні. йшли процеси за церкву, парохіяльну землю, цвин
тарі. 

Складалося так, що громади переходили цілісно, але були 

случаї, що цілісно повертались, пр. церковна громада в Сент 

Норберті, Манітобі. Історія цієї громади цікава тим, що вона 
перейшла була навіть під юрисдикцію польського єпископа На

родової Церкви П. Маркевича. Згодом перейшла дО УГПЦ а 
в 1924 р. знову до Руської Греко-Католицької Церкви. У Поп
ларфілді майже повністю парафіяни перейшли дО УГПЦ, але 
в 1926 р. повернулись до Руської Греко-Католицької Церкви. 

у Вайті поділились і процесувались. В Толстой, Манітоба, гро

мада розпалась на двоє і розпочався процес за церкву. Він 

тривав від весни 1926 року і з перервами закінчився в листопаді 
того самого року. Давні власники церкви виграли, але не довго 

5) Ювілейна Книга 25-ліття Інституту ім. Петра Могили в Саскатуні, Вінні
пеr, 1945, стор. 94. 

6) Канадійський Русин, 17 липня 1918 р. 
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натішились п06ідою. З ДНЯ 6 на 7 лютого 1927 р. церква згорі
ла. Причин пожару не встановлено. Такі случаї віднотовувано 

не тільки в Манітобі, але теж в Саскатуні, Алберті, як також 
в Онтаріо. 

Здавалось, щО УГПЦ буде мати легший горіх з переходом 
українських парафій, які були під кермою Російської Право
славної Церкви. І тут йшов важкий бій. В парафії св. Михаїла 
у Вінніпезі йшов досить довгий судовий процес за власність 
між двома групами. В Арбаці впав стріл в церкві. В Шипенцях 
в Алберті ворогування між одними і другими піднеслося до 
того ступня, що священика РПЦ йосифа Ярощука знайшли 
мертвого з пострілом в голову. Були случаї, що й тут на початку 

громада РПЦ переходила дО УГПЦ а згодом поверталась знову 

до РПЦ. Так було, пр. з парафі€ю Онаки коло Ростерна. Те саме 

повторилося з церквою св. Івана Хрестителя в Канорі. Приклю
чилося й таке, що греко-католицька громада у Венлав в Ма
нітобі залишила РПЦ і повернулась до первісного стану. Те 

саме трапилося з громадою коло Гурків, теж в Манітобі. Всі 
ці переходи, зміни говорять тільки про те, які потрясення му

сіли відбуватися в церковних громадах, коли проходила ця ду

хова ломка за остаточне церковне опреділення. Преса в тому 

часі була переповнена взаїмними нападами та зневажливими 

визивами. Зневіра опановувала народ. Свідоцтвом цьому хай 

послужить наступний цитат з промови фармера з Вишард Дмит
ра Гуменюка на греко-католицькому з'їзді у Вінніпезі 1923 р.: 

" ... Найбільшим нашим нещаст€м € неграмотність, але не 
найбільшим. Бо часом і неграмотні можуть бути приміром і для 
вчених. Наші люде добрі та реліrійні, хоч часто неграмотні. Та 
причина і вина незгоди у нас паперова. У нас почта привозить 

що тижня два міхи паперу. Якого паперу? Сі папері і тящі і 

страшніщі для нашого народа від каміння і зеліза, бо в них 

отруя, а не наука для народу, замість до орrанізації та до €д

ности взивають до роздору, замість до жертвенности CBO€Ї спра

ви державної і народної - взивають до того, аби ні цента не 

дати на державні і культурні ціли українського народу. А світ 

не стоїть! І кожда така почта це шуфля землі на могилу укра

їнського народу. Сі папери, дарунки наших лукавих ворогів, 

повні всякого плюгавства ... " 7) 
Доцільно підчеркнути, що москвофільська течія, зглядно 

Російська Православна Церква розпоряджала тоді численною 

7) Канадийський Українець, ч. 17, 1923. 
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пресою. Зі ЗСА приходив "Світ", "Нова Русь", "Правда", "Лю
бов", "Голос Народа" а знов в Канаді появлявся "Русскій Го
лос" і "Русскій Народ". Не всі вони появлялись в один час, але 
всі вони мали одну незаперечну лінію громлення українства. Всі 
вони атакували радше національну сторінку чим релігійну, йду
чи по лінії Їхнього переконання, що хто стає "русским", той тим 
самим стає православним". З правила, все це відбувалось в дуже 

зневажливих та понижуючих формах полеміки. До якого затем

нення ума приходило в декого, коли навіть такий як Кирило re
ник, передовий провідник українства на терені Канади в почат

ковій стадії поселення, заломався в цей час і пішов разом з ко

лишніми ворогами проти своєї національної справи. Саме в йо
го хаті став приміщуватися "Русскій Народ" а він став його 
співробітником. Близько до співпраці з цим часописом станув 

на якийсь час і священик Пантелеймон Божик. 

Релігійна боротьба йшла також по лінії протестантизму. 

Зокрема, розвинули тоді мkійну працю методисти, які тільки 

в 1918 р. ухвалили зібрати протягом п'яти літ вісім мільйонів 

долярів на домашні та заграничні місії. 8 ) Треба однак замітити, 

що місійна робота протестантів була ведена в більш шляхотній 
формі, як це робили сектори православних церков. Дуже агре

сивно виступали прихильники УГПЦ. 

До яких важких ситуацій мусіло приходити в таборі РГКЦ, 
коли появлялись такі розпучливі заклики-статті, як "Українці 
греко-католики Канади пробудіться", "Диявольська робота" і 
т.п. Врешті "Канадійський Українець", який був речником єпис

копа Никити Будки викликав "Український Голос", що б остан
ній довів свої обвинувачення на адресу Греко-Католицької Цер

кви доказовим матеріялом. Цей заклик звучав: 

"Взиваємо "Український Голос" публично, щоби довів, що 
найважніші його атути у двох послідних передовицях: "Ні пес, 
ні баран" і "Українська церква в Канаді" є правдою, а іменно: 

1. Що греко-католицькі Українці в 'Канаді підлягають під 
заряд ПІДРЯДНОГО тіла римської Церкви, конrреrації для по

ширення віри. 

2. Що Епископ Будка є на то поставлений в Канаді, щоби 
Українців греко-католиків перевести в римо-католиків. 

3. Що половина греко-католицького духовенства в Канаді 
€ зовсім чужа українському народові: се Французи, Бельrійці, 
Німці. 

8) Канадийський Українець, ч. 13, 1923. 
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4. Що це є лиш питаннєм часу, коли греко-католицькі цер
кви явно і формально переміняться в костели. 

На тих чотирох точках опирається ціла сила висновків 
"Укр. Голосу", а "Канадійський Українець" заявляє, що вони 
всі чотири є ОРДИНАРНОЮ ЛОЖИЮ і злобною калюмнією, 
уперто повторюваною для шкодження Греко-католицькій Цер
кві і баламучення народу".9) 

В 1924 р. оба українсьі табори, католицький і православний, 
погодилися на публічну дебату відносно релігійної приналеж
ности, історії церкви тощо. Така дебата відбулася в дні 23 бе
резня в залі Квінс театру у Вінніпезі при великій кількості на
роду. Лінію українців православних заступали Василь Свистун 
і Микола Бачинський, знова українців католиків д-р Манолій 
Мігайчук і Семен Озеро. Дебатою проводив Ярослав В. Ар'се
нич з двома секретарями, Володимиром Купченком та Осипом 

Боянівським. 

Пресова гарячка і публічні дебати на місцях (до речі, зга
дана дебата у Вінніпезі, не була першою, вона була тільки од
ною з більших), викликали своєрідну релігійну неврозу в спіль
ноті. Спорили, дебатували і лаялись за релігійні питання, часто 
більше про форми чим про сам зміст. 

Становище Представництва зунр в релігійних питаннях 

На іншому місці нам приходилось вже дещо говорити про 

працю проф. Івана Боберського в Канаді, як відпоручника За
хідньої Української Народної Республіки в Канаді, який прибув 
сюди осінню в 1920 р. Нам вже відомо теж, як конструктивно 

підходив він до справ української спільноти як цілости. Відо
мо нам також й те, що докладав він всіх зусиль, щоб створити 
центральну організацію українців Канади і що таким зав'язком 

цієї справи станув на якийсь час Український Центральний Ко

мітет. Відомим є теж, що цей громадський і державний муж бу

дував всю свою пр,ацю на тих факторах, що лучать спільноту 

а не на тих, що роз'єднують. Тут тільки наголосимо, що проф. 

І. Боберський лояльно старався співпрацювати зі всіма релігій

ними середовищами, але одночасно болів церковною бороть

бою і шукав відповідних антидотів в цій справі. 

В два роки пізніше після приїзду І. Бо6ер'ського до Канади 

приїхав сюди в спеціяльній місії ЗУНР Осип Назарук, щоб тут 

9) Канадийський Українець, ч. 47, 1923. 
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враз з проф. Боберським перевести пожичку народної оборони. 
Між двома діячами ЗУНР нав'язався живий контакт та тісна 
співпраця. Два різні типи по характерам стали себе доповняти. 
Перший, систематичний, до деталів точний, працьовитий, відда

ний справі, послідовний в своєму мисленні. 

Другий, бистрий обсерватор, аналітик, людина великого 

розмаху, з великим знанням історії, суспільних рухів та суспіль

ної динаміки. Оба вони збагнули велику шкоду, яку приносила 

релігійна боротьба серед українських поселенців того часу. Що 
більше, оба вони відчували на скільки ця боротьба може від'

ємно відбитися на українських поколінях в майбутньому. 
Склалося так, що в тому ча'сі д-р Осип Назарук став по

стійно листуватися з українським мислителем та видатним істо

риком й ідеологом Вячеславом Липинським, який саме перебу

вав у Відні а з яким Назарук неоднократно стрічався в різних 

державних справах до того часу, заки він прибув до Канади. 

В одному зі своїх листів до Липинського о. Назарук, висловлю
ючи свою опінію про "Хліборобську Україну" Липинського та 
інші питання української політики, висловився, між іншим, та
кож про релігійне питання в Канаді. Одночасно він піддав дум

ку В. Липинському, чи би він не погодився !Написати про питан

ня релігії в історії українського народу. Маю на думці, писав 
він, потребу роз'яснення в нашій минувшині й сучасности Вашим 

пером значіння: 1. релігійних мотивів у розвитку нації (тут во
ни дуже а кутн і і дразливі; люди як у середних віках захоплені 

релігійними справами - се мабуть антидот на Їх погоню за 

грошем; є тут ревні католики між нашими, ревні православні, 

ревні пресвітеріяни і що найстрашніше - сектярі, суботники, 
русселісти і Т.П., які не знають інших турбот як тільки - кінець 

світу ... ) і 2. чистої економіки (тут же Америка, країна, де діє 
первісна психіка здобуття гроша і страшна, неімовірна рухли

вість у тім напрямі та неймовірна помисловість". 
Міркуючи над релігійними справами в Канаді, о. Назарук 

поставив В. Липинському конкретне запитання, яке формулю
вав так: 

"Чи не моглиб Ви написати і прислати мені дві статті на та
кі теми, не надто великі, напр. по 8 сторінок друку 8-ки Вашого 
журналу? Можете бути переконані, що я зроблю все, щоби 

звернути бодей частину належної відплати за Ваші нерви, блис

ки й години, вложені в такі студійки. Більших праць нема тут 

де містити. Ніхто тут ними не цікавиться: се початкуюча сус
пільність, на дорібку. Але сі дві теми зацікавлять її, бо хто го-
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ворить про гріш і про містику, той тут усе знайде вуха. Особ
ливо цікаво читалиб евентуальні пер'спективи на будуче що до 
католицизму й и. релігій на Великій Україні та перспективи 
економічні - хочби тільки коротко про се було. Могутня ан

гло-сакська секта пресвітеріян лагодиться до пропаrанди на Ве
ликій Україні - вже й видання українські має в тім напрямі. 
Якби стаття Ваша була писана так, що зацікавилаб чужих, то 

її можнаби спробувати перекласти на англійську мову... чим 

причинилосяб до пропаrанди української справи взагалі. Сю 
тему можнаб навязати до урядженої тепер "круціяти" проти 
релігії й Церкви взагалі на Сході Европи. Чи маєте час на щось 
таке? Коли так, то прошу прислати. Моя постійна адреса: Win
nipeg, Man., 247 Manitoba Ave., Canada".10) 

3 дальшого листування Назарука й Липинського видно, що 
порушене Назаруком питання в релігійній справі заінтересувало 

В. Липинського. В листі з 12 липня того ж року він просив О. 
Назарука спрецизувати низку питань в релігійній площині, зок
рема питання релігії в державній минувшині української нації. 

Цією пропозицією захопився О. Назарук і в листі від 14 серпня 
пообіцяв все це зробити в короткому часі. Назарук слова до
держав, бо в днях 26 і 28 серпня відійшло до Липинського два 
листи та два додаткові елаборати про релігійну ситуацію серед 

українців у Канаді. Увесь цей матеріял становить 1 О сторінок 
друку і в ньому обширно і глибоко схоплено релігійні співвід
ношення українців Канади. Назарук, як типовий журналіст, дея
кі стосунки кольорував, щоб цим притягнути пильнішу увагу 
В. Липинського. Серед цього аналітичного матеріялу він вміс
тив 26 питань П.н. "Релігія і церков в історії України". Увесь цей 

документальний та аналітичний матеріял кінчався таким ствер
дженням: "Все те пишу на підставі докладних особистих спо
стережень проф. Івана Боберського від тр,ех літ і моїх від ро

ку".11) В добавок до цього ствердження він просив ще про дис
кретність цієї цілої справи. 

Характеристика о. Назарука релігійної боротьби 

в Канаді 

Основну рису релігійних стосунків серед українців в Канаді 
на початку 20-их років О. Назарук дав в листі від дня 26 серпня. 

10) Лист датований 20 червня 1923 р. 

11) Відбитки листів О. Назарука дО В. Липинського зберігаються в архіві 
І. Боберського під числами 1461-1464. 
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з цим листом він відпранив дО В. Липинського 36 питань. Після 
висилки першого листа виявилось О. Назарукові, що він не все 

схопив в першому листі і тому навздогін вислав в два дні дру

гого листа з двома так званими додатками "А" і "Б". ДЛЯ еко
номії місця та тяглости і лучности обговорюваного матеріялу 

подаємо все в одному розділі, виминаючи ті місця, що є по

хідними деrресіями автора і в основному розходяться з харак

теристикою автора релігійного українського питання в Канаді. 

Цитуємо: 

"Я вже цілий рік приглядаюся тут абсолютно безплідній 
а надзвичайно заїлій релігійно-сектярській боротьбі між наши

ми людьми й їх газетами в Канаді, пише О. Назарук. Дійшло 

до того, що наші греко-католики нізащо в світі не підіпруть 

наприклад економічної спілки елевейторів (зсипів збіжа), бо 
та спілка є в руках неоправославних українців, а знову неопра

вославні українці нізащо в світі не підіпруть католицької бур
си (греко-католицької), ні інституту. Ба, навіть приватні взає

мини з людьми одної "партії" уважають люде з другої "партії" 
чимось таким, що дає підставу до недовіря. Під неоправослав

ними розумію галичан, бувших уніятів, які ізза культурно-полі
тичного впливу на школи почали тут вже в часі війни боротьбу 
проти гр'еко-'католицьких священиків і оснували нову право

славну Церкву (УГПЦ - М.Г.М.). Головні арrументи неоправо

славних: 1. латинщиться нарід викиданням іконостасів і т.и. 

(брак гроша на іконостаси), 2. майно церков записують на єпис
копа, а Рим може дати єпископа не-українця або римо-католи

ка, а тоді пропаде майно. При тім треба знати, що є багато 
православних церков записаних на бувшу російську царську 

місію. Словом розколена нація тільки взаємно себе поборює 

й дискридитує, лає, а нарід читає те все й махає рукою на ... всіх. 
Отже, не розвиваються ні організації, ні газети, Редактори не 

плачені по кілька місяців, складачі також. І нема способу, аби 

Їх погодити. Коли так далі піде, молодь тут народжена геть 

відвернеться від тих обрядових сварок і пропаде, а з нею про

паде тут і наше племя. 

Справа ся так хоробливо наболіла, що коли я написав в 

"Українськім Прапорі", що бодай еко:номіст не пови'Нен міша

тися в релігійні спори, оден з лідерів православя п. В. Свис

тун відповів в "Українськім Голосі", що се булоб - лицемір

ством ... " 
"На мою думку булоб побажаним, щоб Ви в закінченню 

підчеркнули пустоту обрядових сварок під сю хвилю і позитив-
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ність творчої, спокійної праці в напрямі вироблювання жертвен
ности й змислу будівничого. (На приклад греко-католики до сеї 
пори не виставили тут катедри, хоч єпископство істнує 10 ро
ків. Єпископ відправляє в деревяній буді на сором перед англій

цями (розуміється православні мають ще менше вірних і свя

щенників). Тут очевидно винна не релігія, але брак організацій
ного змислу - такий самий, який у Львові не дав нам збудувати 

театру до сеї пори. 

Знаю, що на опрацювання всіх тих питань требаби рік праці, 
або й більше. Тому подаю Вам їх тільки для загальної відповіди 

з тим, що прошу задержати в таємниці, що се я писав до Вас. 
Якби Ви й не відповіли на ті питання, якась група буде тут 

тим невдоволена, а тоді виступлять проти мене, що мовляв я 

"спровокував" таку відповідь і тоді всяка моя праця тут булаб 
не можлива, на сім розпаленім заїлістю rpYHTi. По уплив і яко
гось часу я очевидно з дійсною приємністю оповістивби, ІДО я 

викликав відповідь на сі питання. 

Питання, які спеціяльно цікавлять тутешню публику, під

черкую червоним олівцем ... 
Лучче булоб опрацювати коротко цілий комплекс сих пи

тань, але коли се трудно, то після змоги часу і настрою та 

джерел будьте ласкаві опрацювати сі питання довільними стат

тями. 

Хоч як недокладно відповідалиб Ви, то все буде лучче, ніж 

сварка людей, які не знають сеї справи. Ваша статя може мати 

сей благодатний вплив, що як голос авторитетного історика 

витрутить перо з рук багатьом людям, які тільки марно тратять 

час і завалюють газети сваркою над пустяками, про які й ду

мати не варта. 

Може Вам придасться до характеристики пустих релігійних 

сварок старогрецька леrенда, про каміння кидане між велетів, 

що стерегли золотого руна в Колхіді. Боротьба за каміння при

гадує се. 

Дуже Вас прошу про написання тої праці для народу, бо 

серед сварок се племя пропаде тут перед часом, засимілюється. 

А його шкода. ВОНО прийшло сюди темне й бідне, а доробилося 

тут і ПЛОДИТЬСЯ так, що англійці в страху. Якби се племя по

трафило витворити тривку організацію, то сидячи збитими ма

сами на землі (в одній околиці - Мондер - наші заселяють 
край величини східньої Галичини) моглиби колись відіграти 
велику ролю також в історії старого краю, випродуковавши 
інтеліrенцію, перейняту англійськими методами праці. Воно йде 
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до того. Але асиміляція зїСть усе перед часом, коли заїлість 
у борні за пустяки не затихне. Чи не булоб ліком поручити чи
тачам, відсилати газети зі сварнею ? На мою думку нема іншо
го. Тут просто не знати, що робити. Просто середньовічні свар
ки за церкви, обряд, ложочки при причастю, іконостаси і т.д. 
А життя вимагає праці для піднесення економічного і органі
зацій фінансових та культурних, які падуть (уже багато попа
дало) до решти, бо одні другим шкодять. Большевицька ariTa
ція доправляє розвал. Словом - страшна картина жертя людей, 
що пливуть на кризі чужих хвиль. 

Все те усуває на бік инші пекучі справи. Підчеркую ще раз 
просьбу уважати мій лист довірочним - бо признатися до ви

кликання сеї статті значить - забиратися відси зараз .. " 
Тут головно кричать: "до віри наших батьків!" Одні кажуть, 

що Володимир Великий був православний, другі що "уніят", бо 
тоді Рим був у звязку з Візантією. Про се йде головна сварка. 

Уявіть собі - про питання з-перед 1000 літ! 
Сварка розпочалася з тої причини, що греко-католицький 

єпископ Будка хотів записати бур'су в Саскатуні на нього, а 

уділовці бур'си супротивилися. З того розгорілася сварня. По
тому ту сварку використали посторонні, щоби ослабити від

порну силу української еміrрації. Такий погляд висказує проф. 

Боберський, який тут живе від осени 1920 р ... 
в цілім комплєксі тих справ найцікавіше те, що кожда 

з тих релігійних партій жде нетерпеливо на смерть другої -
і все наперед заповідає другій смерть і ліквідацію. Здається 
обидві сторони нарешті діждуться свого, бо усіх зїСть чужа 

стихія. За одно Вам ручу, що читаючи полєміку, насмієтеся 
до схочу, як уже певно давно не сміялись12 ), хоч в дійсності се 

поважне питання життя і смерти. 

Дуже прикро вражають напади на так званих "піпів" себто 
чужих священиків, переважно бельгійців, дуже культурних, кот-

12) Звертаю увагу, як тут вічно пишуть про Сирію і як до зубів серйозно 

сваряться над сирійськими попами й єпископами. Одні пишуть на підставі 

лексиконів, які отсі Сирійці - пройдисвіти, а другі - инших лєксиконів -
вишукують описи Сирії, гі худоби, дерева, людей, єпископів і попів, що 

відти походять. А все тому, бо неоправославна Церква (українська) висвячує 

своїх духовних У сирійця repMaHoca, єпископа, котрий живе в Ню йорку. 
Кількість неоправославних духовних вісім, а греко-католицьких до 40 у Ка
наді. Сварка над Сирією важніша тут ніж усі господарські справи. Скільки 

паперу і промов пішло тут на "сирійське питаннє" - переходить людське 

поняття (О.Н.). 
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рі приняли греко-католицький обряд і працюють між нашими 
людьми з вкладом грубих сум; Інститут в йорктоні коштував 
Їх 250.000, се є чверть міліона долярів. Цікаво, що на цілу Ка
наду лише в тім однім Інституті - "чужім" - бачив я україн
ські історичні образи в доброму виборі й найбільше українських 

шкільних підручників. Між тими "піпами" € і такий культурний 
священик, як німець священник Ruh (Ру), котрий побудував 

багато церков і на свій кошт поставив оден прегарний "Народ
ний Дім". Се священник інженер - знаю його особисто. Доти 
голю кали на нього, аж сей витревалий чоловік покинув греко
католицький обряд і вернув до своїх німців, котрі його з от
вертими раменами приняли. Велика шкода Йог0 13 ). Головним 

aprYMeHToM проти сих чужих, що вони погано говорять по 

українськи. І се закидають їм наші люде, живучі між англійця

ми, які ніколи не висміють чужинця, аби як зле говорив по ан

гліЙськи. На жаль, єпископ Никита Будка не вміє тих чужин

ців взяти в оборону, бо хоч він чоловік добрий, але без такту, 

потрібного владиці, без організаційного й економічного змислу, 

зі способом думання австрійського єпископа. Розпустив великі 

грші, не на себе, і довів себе до крайньої біди. 

Ще одно: Щоб оцінити належито релігійно-партійні відно
сини, мушу ще дещо замітити про становище єпископа. Воно 

дуже важне, бо тут і англійці і французи при кождім політич

нім або культурнім питанню відносяться до владики як до оди

нокого речника українців, які в Канаді становлять третю націю. 

Єпископ має ... около 200 церков; се важні тут річи, як місця 
зборів і промов. Католицький клир англійський і французький 

хоче рахуватися лише з єпископом. Сей табір ЕСТЬ против

ником протестанського табору. Особливо французи хочуть вдер

жати свій вплив у Канаді, бо вони з початку були тут панами. 

А що вони католики, то попирають між українцями католиць

кий рух. Тому католицький обряд має тут основу політичну. 

Значить: акцентується організацію релігійну, а при виборах 

на тій основі форсується політичних послів. Французи хоті

либи мати в цілій Канаді свою мову по школах, в урядах (вони 

мають лише в Квебеку). З тих всіх причин фор'сують всяких 
католиків. На тій основі розумний провід у наших католиків 

мігби використати Їх велику католицьку організацію - фінан

сово, релігійно і політично і то в такій мірі, що се малоби 

13) о. Филип Ру згодом знову повернувся до прці в Українській Католиць

кій Церкві і помер як парох Кукс Крік в Манітобі (М.Г.М). 
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вплив і на Европу через парлямент в Отаві. Тутешні францу
зи релігійні, не так як у Франції ... 

Якби тут була бодай нормально думаюча людина на стано

вищі єпископа греко-католика, тоді українці як численна група, 

відігралиби велику ролю в релігійнім і політичнім життю Ка
нади, бо французи бачать у них природних союзників. Усклад
ненням для сього союза € справа целібату: українська маса 
хотілаби жонатих священиків, "як у краю". ее властива причи
на до розбурхування боротьби між українцями ... " 

Все те єпископ бачить і знає, але він нездібний до акції 

на ніякім полі; лиш анекдоти гарно оповідає, та забогато гово

рить, чим стає по деякому часі неможливий, як усі балакуни. 

Єпископа сього можнаб ужити напр. в Collegium Ruthenum 
у Римі як викладача вчителя, а тут треба практичного й тактов

ного організатора. Тоді наша еміrрація ,сталаби силою в бри
тійській імперії. Дуже скоро і моглаби бути джерелом помочі 
для української політики й культури в Европі - просто неоці

неним ... " 
"Цікаво, пише Назарук, що мимо того, що французи й ан

глійці знають про ту нездібність і негосподарність єпископа, 

все до нього звертаються". 

"Єпископ. .. скромний з природи, пише в заключенні О. 
Назарук.14 ) 

Ми навели найбільш характеристичні і суттєві місця з лис
тів та елаборату О. Назарука. З цих довших цитатів так і ба

чимо, що автор листів старався бути назагал об'єктивним і не 

ставити себе ані по одній ані по другій стороні. його характе-

14) Д-р Богдан Казимира в своїй праці "Українські ієрархи й Запомогове 

Братство св. Николая" так характеризує єпископа Н. Будку на підставі своїх 
запитів до сучасників Н. Будки: 

"Близькі до нього особи розповідають у своїх споминах, пише він, що 
єпископ був приступною людиню, мав високі ідеали, відзначався товариською 

вдачею, був демократичних переконань і наскрізь щирий український пат

ріот ... був терпеливим і незвичайно вирозумілим, справедливим, немстивим 

і чемним для всіх, словом мав усі добрі прикмети такі потрібні в душпастир

ській праці, а необхідні в хвилинах і обставинах, серед яких йому доводи

лося працювати в Канаді. Для кожного мав добре слово, вислуховував кло

поти фармерів і робітників, членів церковних комітетів, кожному старався 

знайти якусь пораду чи прийти з поміччю, якщо для цього були засоби. Був 

надзвичайно скромний, покірний і щирий... і для себе навіть строгий. Жив 
бідно і вдягався невибагливо. Особливо цікавився студіюючою молоддю. Був 
її дійсним приятелем і батьком ... " (Див. Українське Запомогове Братство 

св. Николая в Канаді, Альманах Золотого Ювілею 1905-1955, Вінніпеr, 1957, 
стор. 54). 
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ристика ,стосується передусім українського національного та

бору, цебто католиків і православних, серед яких в тому часі 
йшла найзавзятіша боротьба. Він не розглядає нападів Росій
ської Православної Церкви, як теж протестантських церков. 

Якщо йдеться про мерітум боротьби між католиками і пра

вославними, о. Назарук назагал не присвячує цьому багато ува

ги. Вправді він бере в оборону священиків чужинців, які пра

цювали на полі РГКЦеркви. Він також не вірить в римо-католи

чення української церкви (справа іконостасів). В єпископі Будці 

він бачить "добру" і "скромну" людину, але поганого органі
затора, якому бракувало належного підходу до громадських 

і церковних справ. Загал католицький о. Назарук неначе ви
минув в своїй характеристиці. Однак для цілости тогочасної 

проблеми церковних стосунків варто навести з того, що Наза

рук сказав на адресу греко-католиків на їхньому з'їзді, який 

відбувався в дні 28 лютого та двох перших днях місяця берез
ня 1923 р. У Вінніпезі, коли то дискутувалася справа творення 

католицького Союзу Українців Канади. 

"Ніяка організація, яка хоче дійсно жити, говорив Назарук 

до 300 сотень делеrатів, не може тепер замкнутись перед ідеєю 
нації. Не може зробити цього церковна організація, хочби то

му, що приклад любови своєї нації дає її сам Христос". В цьо

му місці Назарук навів случай, коли то Христос плакав на згад

ку про загибіль Єрусалиму. В дальшому Назарук так розуму

вав: 

"Національний рух пориває серця нсіх людей, що мають 

в собі почуття справедливости. Національна ідея це тепер най

сильніша з ідей, які ворушать людством - поруч ідей еконо

мічних, жолудкових. Людина живе не тільки хлібом, але й вис

шими справами. І всі висші справи зібрані мов в приязні в на

ціональній ідеї ... " 

Свою довшу промову "про організацію і пресу" о. Наза
рук закінчив такими думками, на адресу приявних на з'їзді: 

"Ваша група, коли хоче думати політично, не може забу
вати, що крім неї є в Канаді й інші українські групи. З ними 
треба рахуватись з загальн~-національних причин! ... 

Коли хочете сотворити дійсну організацію, мусите ви це 
перебудувати на ново в цім Новім Світі. Мусите мати якусь 
теорію, реалЬІНУ користь принести своїй культурі і своїй нації, 
а передусім зірвати з дотеперішньою непродуктивною бороть-
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бою проти інших українських груп, Їх шкіл, їх інституцій 
і т.д." 15) 

Наведені цитати О. Назарука в багато дечому доповняють 

ту безприкладну і шкідливу боротьбу, яка витворилася між ук
раїнцями православними і українцями католиками. Не можемо 

погодитися з О. Назаруком, що вона велася за формальні тіль
ки проблеми. Був в цій боротьбі також і зміст, але часто цей 
зміст був припорошений пустою формалістикою і грубими ви

ступами. 

Вже від початку церковних ускладнень в Една-Стар, а зго

дом в боротьбі між РПЦ і РГКЦ бачимо крім релігійних еле

ментів теж національні. В першій добі нашої історії йшла та

кож боротьба між греко-католиками й римо-католиками і знову 

крім елементу релігійного поважно висувався елемент націо
нальної ідеї, національного релігійного вивершення - справа 

власного єпископа, оформлення окремої церковної провінції, 

безпосередній звязок з матірною церквою в краю і т.П. До на

ціональних атрибутів можна також зачислити традиційність й 

обрядовість, витворені в даному народі. За це йшов завзятий 

бій від оснування перших українських католицьких парафій аж 

до часу, коли то юрисдикцію обняв над українськими парафія

ми власний єпископ. Втручування в церковні справи українських 

парафій латинських єпископів залишило поважний намул на 

національних настроях серед греко-католиків і в пізніших ча

сах, а заборона жонатому священству працювати серед україн

ських парафій в Канаді уважалась латинщенням церкви і по

збавленням довголітніх традицій і привілеїв цієї Церкви. Ви

користовування в праці церкви священиків іншої національнос

ти, народ уважав це неначе дальшим кроком в латинщенні, мимо 

цього що серед місіонерів були люди великої посвяти та бага
то причинились серед латинського священства до кращого зро

зуміння проблем української церкви в Канаді. Тут маємо на 
увазі працю о. Ахілля Деляре з Чину Отців Редемптористів, 

о. Й. Жана з Чину Облятів, згадуваного вже Назаруком о. Ру 

та інших. Правда, були серед цього клеру і такі, які мали при

тенсії обняти адміністрацію церкви (пр. о. А. Сабурин), але ці 
претенсії ніколи не були підкріплені вищою церковною владою. 
Все таки того рода настанова створювала постійні побоюван-

15) Канадийський Українець, ч. 14, 1923, Промова д-ра Осипа Назарука, 
надзвичайного делеrата уряду ЗУНР про організацію і пресу, виголошена в 

першім дні Першого Домініяльного З'їзду Українців Греко-Католиків в Ка

наді". 
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ня за майбутнє рідної церкви. Коли до цього додати, як це 

пише Назарук в свому листі дО В. Липинського, що владика 

Никита Будка часами висловлювався при порівнанні лантин

ського і грецького обрядів дуже ліберально, то це поважно на

сторожувало тих, які навіть в дрібницях добачували великі 

справи, а тим часом обряд для українського мирянина мав ду

же велике значення, просто його ідентифіковано з його націо

нальністю. З огляду на цю обрядовість та із-за неї також лег

ко приходилось російським православним вдиратись в церков

ні ряди Греко-Католицької Цер'кви. 

На чисто національній ідеї виросла Українська Греко-Пра

вославна Церква, яка одверто стала конкурувати Руській Гре

ко-Католицькій Церкві. Вже самі націонаЛЬJIні прикметникові 

придатки до назви обох церков "руський" і "український", 
цебто старий національний термін і модерний новий, важили 

в дечому в національних настроях мирянства. До цього при

йшло питання мови в богослуженнях та Літургії. Питання стоя

ло, народна українська мова, чи стара церковнослов'янщина. 

Все це питання чисто національного порядку. Вони важили ду

же багато в цій боротьбі, яка з раціональних заложень перехо

дила в боротьбу емоцій. Тому то о. Назарук намагався завер

нути цю боротьбу зі шляху емоцій на шлях КОНіструктивного 
мислення, до спільної співпраці та в ім'я великих плянів цілої 

спільноти. До цього мав послужити саме елаборат Вячеслава 

Липинського, а який в основі мав базуватися на запитах о. 

Назарука. 

Двадцять шість питань о. Назарука в справах релігії 
і церкви в історії України 

Двадцять шість питань о. Назарука, поставлених Вячесла

вові Липинському, самі вже по собі становлять своєрідний 
ела60рат і творять певну цілість, бо всі вони стосуються пи

тання релігії і церкви в історії України. Відповідь на кожне 
з цих питань - це знову окремий більший елаборат. Хоча 
в СВОЕМУ листі до Липинського о. Назарук так і каже, що "один 
дурень може завдати більше питань, ніж сто розумних може 

відповісти", то з лісти цих питань, які поставив Назарук, так 
і видно, що він дуже совісно пройшов історію України та ви
лущив з неї тверде зерно українського релігійного буття, мож
ливостей його здорового росту, браку для нього відповідної 
атмосфери. Робить о. Назарук в цих питаннях аналогію до 
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інших подібних ситуаЦІИ, як не у власнlИ національній історії, 
то в історії інших народів, щоб тільки збагнути суть боротьби, 
зглядно, в чому шукати правди, щоб ця полеміка була більш 

раціональна, чим емоційна. В одному автор питань є певний, що 

життя народу в кожній ділянці, а з тим і церковній, не стоїть 

на місці і воно мусить бути в постійному процесі. Вбачає він 

в цьому житті також щось основне, незмінне. Ще в іншому пи

танні він певний, що релігія і церква пов'язані з народом тісно 

і нероздільно. Багато інших інтерпретаційних міркувань насу

вається читачеві, коли знайомиться з питанням о. Назарука. 

Часами вони вже самі по собі дають читачеві певну відповідь 

і тому містимо Їх в такому порядкові, як він підготовив це іс

торикові Липинському. Цитуємо: 

"Релігія і Церква в історії України 

1) Чим і як причинилися релігія і Церква до витворення 

культури і до будови держави в всесвітній історії? 

В історії української нації з'окрема? 

2) Чи Володимир Великий приймав християнство в часі, 
коли Візантія була ще в зв'язку з Римом і на чім полягав той 

зв'язок? 

3) Що саме спричинило остаточний розрив Візантії й Риму 
в церковних справах? 

4) Чи українська і церковна влада стала по стороні Візан

тії а не Риму лише тому, що епископат у нас складався з греків? 

5) Які реалістичні й ідеалістичні мотиви спонукали частину 
українських владик ісуспільности заключити унію з Римом? 
(Значіння упадку Царгорода в руки турків). 

6) Яка була оргаlНізаційна й культурна роля православ'я 

й унії від часу розлому нації на тлі релігійнім? Які важніщі 
особистости були в обох таборах? (Вишенський - і чому він 

стояв на становищі, що Богу миліщий невчений чоловік?). Хто 

з уніятів був душею цього руху і які були його ідеали? ЯК на

род поставився до того всего? Чому Скит Манявський потра

фив задержатися так довго при православ'ю? (Чому Букови
на?). 

7) Чи терор польської влади і школи єзуїтів перетягнули 
наших великих посідачів до латинства, чи ділала також безха

рактерність? Чи є можність означити вплив цих чинників про
центово? 
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8) Що впливало на поворот нашої златинщеної шляхти до 
православя за Хмельниччини? 

9) Чим різниться наше православ'я від російського? Чи в 
народі € яке розуміння цих різниць? 

10) Коли появилися перші секти на великій Україні? Які? 
Чому? Які € там тепер секти? Яка Їх сила приблизна? (Прига
дую собі, що Трохим Зінкінський писав на ці теми). Роля сект? 
Чому нема сект між уніятами в Галичині, ні взагалі між україн
цями, що попали під Австрію? 

11) Який був негативний а який позитивний вплив розколу 
на українську націю? Що трівкого збудували одні, а що другі? 

В літературі, архітектурі, малярстві, різьбі і котра з двох вір 

виявила сильнішу творчість національну і чому? 

12) Чи уніяС'кріпила ту частину української нації, яка пішла 
за нею, чи розбила? Який вона мала вплив на цілість нації? 

(Аналогія в Німеччині - про що € різні противні собі теорії 
у німців). 

13) Коли на Вашу думку національне почування зачина€ ви
разно зв'язуватися з обрядом і що властиво здержало наші 

маси від переходу до римо-католицизму? 

14) Чи з евентуального переходу уніятів до православ'я бу
ла б яка користь для нації? Чи булоби лучше, якби православ

на Україна перейшла на унію? В чім булоби лучше? 

15) Чи цілком автокефальна українська Церков булаб добра 
для нації? Що автокефалія помогла болгарам і сербам? Чи 

взагалі можлива автокефалія без CBO€Ї держави? (Про автоке

фалію у нас написав стаrrю у "Шляхах" Федорцева П. Рост. 
Заклинський, але він не Ma€ в тій справі потрібного історично
го знання. Тоді він був студентом). 

16) Чи автокефалія всилі зрівноважити позитивне значіння 
зв'язку наших Церков з великими і старими релігійними цен
трами Візанті€ю і Римом, де витворені тривкі організаційні фор
ми, бібліотеки, способи правління й контролі та взагалі вели

чезний досвід і виднокруг? Чи після зірвання з тими центрами 
могла автокефалія причинитися до вироблення у нас самостій

ного способу управляти собою, втративши зв'язок з більшими 
виднокругами? 

17) Чи целібат священства шкідливий чи пожиточний для 
української нації? Яка роль монаших чинів? 

18) Чи греко-католицизм повинен бути зреформований і в 
яких напрямках? 

19) Які наслідки поведення большевиків супроти Церкви? 
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(Аналогія часів Великої революції у Франції. Чи відлучення 
Церкви від держави у Франції мало добрі чи злі наслідки для 

французької нації?). 

20) Який вплив на культуру мав розкол христіянства на 
східне і західне та розкол західного на католицьке і протес
тантське ? Вплив на народи, які взяли участь в тім розколі? 

21) ЯК зрозуміти це, що галицькі латинники, хоч є ЇХ коло 
одного міліона не випродукували від часу Казимира ні одної 
культурної сили (вони уважають себе поляками), а мале україн
ське плем'я на Буковині дало зовсім гарну літературу (Порів

най. Також ЛНВ. за серпень 1923, ст. 382). 
22) Причини, длячого одиниці й загал так твердо держаться 

свого обряду? Чи форма ділає аж так сильно? Стиль? Краски? 

Звичка? Чому навіть атеїсти не покидають обряду? В чім MaJ'

нет обряду? 

33) ЯК саме релігія впливає на мораль людей у товариськім 
і державнім життю в різних часах? 

24) ЯК вияснити жадобу зневажування нашої Церкви хрис
тіянамикатоликами? 

25) ЯК і ким повинна бути ведена полеміка в справах об
ряду і віри? 

26) Який вихід з релігійно-сектярського розбиття й заїлос
ти? Чи є на те такі приклади з історії, з яких можна б і нам 
чогось навчитися? 

Ми повністю навели питання О. Назарука, на які він шу

кав авторитетних відповідей у В. Липинського. Всі, вони по

в'язані тісно з релігійною дискусією українців Канади після 
Першої світової війни. Ця дискусія виявила широку амплітуду 

різних проблем, від дрібних, маловажних або проблем жодно

го значення, які О. Назарук викпивав в листі до В. Липинського. 

Однак в питаннях О. Назарука до згаданого бачимо вже інші 

аспекти цієї справи. Це аспекти суттєво-історичні. Цим він не

наче вказує, що серед дискусійної релігійної дрібничковости 
обговорювались в тому часі теж важливі релігійні питання ук
раїнського історичного процесу в Україні, в минулому та того
часному. 

Відповіді на повищі питання В. Липинський став містити 

у філядельфійському часописі "Америка". В грудні 1923 р. вони 
були повністю готові. В 1925 р. ці відповіді були оформлені 

в окреме видання та появились випуском "Народної Бібліоте

ки "Америка", ч. 17, п. н. Релігія і Церква в історії України. 
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ПОЧАТКОВИИ РО3ВІИ УКРАІНСЬКОї 

�HTEmrEI-ЩІї В КАНАДІ 

Коли д-р Осип Назарук писав свою поглядову розвідку 
про українців в Канаді в 1923 р. П.н. "Як вилядає Канада і ми 
в ній" (була надрукована в тому самому році у віденському 

"Українському Прапорі"), він дав таку характеристику того
часній українській інтеліrенції в Канаді: 

"Тої інтеліrенції на цих величезних просторах дуже мало, 

писав він. Вона вся недавна й убога, на початкуючім дорібку 

й майже вся непевна завтрішнього дня. Тут джерело її неспо

кою і її великої, для европейця неймовірної РУХЛИlвости".l) 

Багато слушности в цитованому заприміченні цього над

звичайно бистрого суспільного обсерватора та глибокого ана

літика. Однак, щоб приняти ці його ствердження повністю за 
свої, треба булоби дещо більше сказати про розвій цього тре

тього стану українців Канади,2) зокрема треба всесторонньо 

приглянутися не тільки статистичним цифрам, але теж кулісам, 
що цей процес створювали. 

За нашими підсумками, які базуються виключно на пресо

вих нотатках того часу, в 1922 р. працювало в Канаді чотирьох 

лікарів загаЛblНОЇ практики й один дентист. Сюди належали: 

д-р Григорій Новак, д-р І. Оробко, д-р Б. Дима, та д-р А. Кіб
зей, а з дентистів тільки д-р Манолій Мігайчук, який був пер

шим українським зубним лікарем в Канаді. Дещо більше було 

адвокатів в тому часі. І так працювали в цій ділянці: Ярослав 

В. Арсенич, перший український адвокат в Канаді, йосиф Дик, 

Михайло Стечишин, Василь Балешта, В. Вавринюк, Іван Баса
раб, Степан Савула. Всіх разом було сімох. Всі вони працю

вали на заході Канади. На факультеті права в тому часі студію

вали: Михайло Лучкович (четвертий рік), Дмитро Якиміщак 

(теж 4-ий рік), Теодор Гуменюк (4-ий), М. Мушинський (4-ий), 
Н. Козар і Іван Яців (3-іЙ). 

1) "Український Прапор", Ч. 5, рік V, субота 3 лютого 1923. 
2) Про початковий розвій української інтеліrенцїі в Канаді, див. "Історія 

українців Канади, працю автора, 1968 р., розділ "Третій стан", стор. 232. 
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До 1921 року включно тільки 17 осіб здобули на канад

ських університетах свої "БіЕЙ". І так Орест Жеребко, син Го
роденської Землі, був перший, бо здобув цей університетський 

титул вже в 1913 р. на Манітобському Каледжі. Після нього 

пішли наступні: Михайло Лучкович (1916), Федір Гаврилюк 

(1916), йосиф Шкварок (1915-1916, включно з ЕмЕй), Манолій 
Мігайчук (1917), Н. Козар (1917), Дмитро Якиміщак (1917), Ва
силь Свистун (1918), Осип Месас (1918), Андрій Загарійчук 

(1920), Іван Гнатишин (1920), Семен Савчук (1920), Корнило 
Продан (1920), який став першим українським агрономом з Бе
челер оф Саєнс та зі золотою медалею, Д. Корчинський (1920), 
Д. Яців (1920), Юліян Стечишин (1921), В. Вавринюк (1921). 

Кожного срадуанта та професіоналіста українська преса ві

тала дуже тепло, в суперлятивах, та покладала надії на його пра
цю для рідної спіЛblНОТИ в Канаді. З того приводу були помі

щувані великі світлини а то й обширні статті враз зі заохотою 

на'вчатись в універ,ситетах та здобувати знання. Ці заохоти були 

часто перетикувані деf'ресіями про те, коли то до Канади при

їжджали селяни і робітники, серед яких не було своєї інтеліf'ен

ції а тим самим бракувало "повноцінного" проводу в суспіль

ній праці українських поселенців. Часто також підчеркувано, яку 

то велику працю зробили ті, які вийшли з учительських семіна

рій та стали учителювати в народних школах на фармах та 

були основоположниками двомовної системи навчання. 

Щоби мати повний образ про РОЗІвій тогочасної іlнтеліf'ен

ції, треба було би дещо більше сказати про український учи

тельський стан того часу, який саме став резервуаром для тих, 

які хотіли продовжати свої студії на університетах та добива

тися вищих професійних позицій. 

Знаємо, що в піонерській добі працювало три учительські 

двомовні семінарії в західніх провінціях Канади: "Рутінієн 

Трейнінf' Скул" (1905-1916) у Вінніпезі перших три роки, а по

тім в Брендоні, "ЕНf'ліш Скул фор Форінерс" в Ріджайні (1909-
1916), "ІНf'ліш Скул фор Форінерс" у Веf'ревилі (1913-1916). У 
всіх трьох школах, школились двомовні учителі. Назовні нічо

го не промовляло за тим, що школяться майбутні педагоги для 

двомовних шкіл, які були сіллю в оці тогочасним англосаксон

ським елементам. Що більше ці школи носили згірдливу назву 
"форінерс". Найбільш пристойною була ще назва школи в Ма
нітобі, яка, до речі, задавала тон двом другим школам і на ній, 

як на найстаршій та найбільш устаткованій, взорувались другі. 
ЯК тільки в 1916 р. нововибраний уряд Норіса в Манітобі злік-
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відував цю школу, це саме зроблено в провінціях Алберти і 
Саскачевану. 

Випусюники цих шкіл отримували дипломи навчання тре
тьої кляси. Треба було закі'Нчити дев'яту клясу успішно та від
бути учительську практику, щоб отримати такий диплом. Це 
давало власникові повний кваліфікований титул до навчання 

в двомовних школах. Сьогодні це виглядає дуже мінімальна 

або і жодна кваліфікація для педагогічного стану, але не забу

вати, що в тому часі, анг ло-сакські інспектори висилали на фар
ми своїх коннаціоналів ще з меншими кваліфікаціями і до того 

без знання української мови. В чисто англійських школах ква

ліфікації учителів в початках теж не були вищі від українських. 

За короткий час існування украї'Нських учительських семі
нарій в Канаді їх закінчило понад три сотні студентів, сама Ма
нітоба видала 183 кандидатів. На часи, коли серед української 
іміrрації були тільки фармери і робітники й до того з народ

ною освітою зі "старого" краю а часто і без освіти, то загін 
цієї учительської інтеліrе'Нції мав величез'не значення в даль

шому формуванні української канадської спільноти. Учителі 
ці не тільки навчали українських дітей грамоти в англійській 
і українській мовах. Що більше, вони в своєму оточенні скоро 

ставали дріжджам у всіх процесах рідного корення, чи то в 

освітній, церковній, політичній, чи економічній площинах. 

Коли знесено двомовну систему навчання в західніх про
вінціях, авторитет двомовного учительства дещо обнизився на

слідком нагінки англосакських елементів. Двомовним учителям 

публічно закидували низький рівень навчання а найбільше те, 

що в цих учителів був брак "канадського виховання", що в тому 

часі було рівнозначне з вимогою офіційної англізації шкільної 

дітвори. З ) Багато учителів з того приводу залишало учитель
ську працю, бо багато із них ПРИСВЯЧУ1валось цій праці з почут

тя обов'язку служити рідній дітворі та культурі батьків. Вже 

тоді ясно зарисовувався ідеологічно-політичний двоподід канад

ської спільноти. З одної сторони був урядовий курс англіза

ції, знова з другої оформлялась течія бачити Канаду як багато
культурну спільноту. Найяркіше стирались ці погляди в провін

ції Алберти, де двомовних учителів усувано зі шкіл урядовими 

дорученнями.4 ) Така "тшерда постава" урядових чинників мала 
добрі наслідки в тому, що поважна частина учителів рішила 

З) Т. А. Ястремський; Канадіянізація, Вінніпеr 1946 р., стор. 110-111. 
4) Василь Чумер; Мої спомини, 1892-1942. 
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пробиватись в своїх студіях дальше. І саме з цих учительських 

рядів піонерської доби стали виростати кадри лікарів, адвока

тів, інженерів. Деякі і з цих учителів пішли в приватні торго

вельні підприємства тощо. Одним словом з цих учительських 

дJвомовних кадрів розвинувся в другій добі нашої історії третій 

стан української спільноти в Канаді. 

При розвої української інтеліrенції в Канаді відіграла ще 

значну ролю Манітобська Колеrія, яку утримували пресвітері

янські чинники, зглядно Пресвітеріянська Церква. Манітобська 

Колеrія мала крім університеської програми теж вищу серед
ньошкільну програму для iMirpaHTiB, яка давала можливість 
студентам, які покінчили цю програму, продістатись на вищі 

універ,ситетські студії. За підсумками проф. І. Боберського, за 

роки 1903-1910 цю середню програму закінчило 193 студентів. 5 ) 

Хто мав закінчені ці студії, міг також навчати Ів народніх шко

лах. З цієї програми вийшов саме Орест Жеребко, перший ук

раїнець в Каlнаді з університетським дипломом. Хоча Манітоб

ська (а радше Пресвітеріянська) Колеrія мала за завдання шко

лити молодих адептів, які мали служити Пресвітеріянській Цер

кві, то з неї скористали багато українських середньошкільників, 
які з пресвітеріянськими віруваннями не мали нічого спільного, 
а які теж звідси продісталися на університети та поповнили 

ряди української іlНтеліrенції Ів Канаді. 

Крім Манітобської Колеrії були ще інші пресвітеріянські 
осередки, які допомагали молоді українських піонерів здобу
вати середню освіту. В Сифтоні працювала якийсь час пресві
теріянська бурса для дівчат, з якої користали студентки, які 
хотіли закінчити нищу середню школу. Бурса ця не втрималася 

довго. Значно довше працювала дівоча і хлоп'яча бурса в Тю
лоні під кермою відомого місіонера і філа:нтропа, пресвітеріян

ського діяча д-ра А. ДЖ. Гантера. Подібна бурса працювала 

якийсь час в Алберті під кермою д-ра Гомера Ішю. 

Заходить питання, в чому допомагали преовітеріяни і на 

скільки вони допомогли студіюючій молоді добитися своїх ці

лей? Чому середньошкільна молодь українських піонерів, яких 

батьки були українського католицького чи православного віро

визнання вступали ІНа науку до каледжів або йшли жити до пре

світеріянських бурс? Щоб відповісти на це питання повністю, 

треба ствердити, що в той час на поселеннях по фармах не бу-

5) Проф. Іван Боберський; Українці в Канаді, див. "Провідник", Калєндар 
Канадійських українців на 19З6 р., стор. ЗО. 
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ло середнього шкільництва. Воно було тільки в містах. Щоб 
посилати початкуючим піонерам дітей до міста - це було в то
му часі понад їх фінансові спроможності. До пресвітер. бурс 
і каледжів було значно легше дістатися, бо тут Їхні місії дава
ли фінансову допомогу, часто безплатну а часами її можна було 
сплачувати довгими роками. Тут також треба підкреслити, що 
ті, які навчались в учительських семінар іях теж отримували до

помогу з кас Міністерства Освіти даної провінції. Отож без фі
нансової допомоги в семінарях, бурсах та каледжах молодь ук

раі!нських поселенців не була б спроможна закінчити середню 

школу. При помочі названих установ й інституцій пройшло се
реднє виховання понад пів тисячі українських студентів-серед
ньошкільників. Звичайно, не всі вони стали учителями або піш
ли на університети. Деякі стали працювати в провінційних та 

муніципалыихx канцеляріях, подорожніх бюрах тощо. Всі во
ни разом стали творити хребет третьому станові української 
іміrрації в Канаді. 

Коли не стало учительських семінарій, тоді українські піо
нери дещо чулись вже на силах, щоб творити свої власні інсти

тути й бур'си, які допомагали фармерській молоді побирати се

редньошкілыуy :науку в місті, як також звідси учащати на уні

іверситет. Найперше постав такий інститут-бурса в Саскатуні, 

в 1916 р. і названо його Інститут ім. Петра Могили, згодом ут

ворився Інститут ім. Тараса Шевченка в Едмонтоні, 1917, Інсти
тут ім. Михайла Грушевського теж в Едмонтоні, але в 1918 р., 

Бурса ім. Митрополита Андрея Шептицького в Сент Боніфасі, 
1918 р. Коцка у Вінніпезі. Обі остаlнні бурси вийшли з однієї 

ініціятиви, але пішли іншими шляхами. Остання не вдержала
ся довго. Бурса митр. Андрея Шептицького зліквідувалась в 

1926 р., знова Інститут Шевченка в 1933 р. Найуспішніше пра

цювали два інститути, а саме Інститут ім. Петра Могил та Ін
ститут ім. Грушевського, який в пізніших роках переназвано 

на Інститут св. Івана. 

Бурси й Інститути відіграли велику ролю в продукції укра

їнської інтеліrенції та мали вплив на національну якість цієї ін
теліrенції. Без сумніву, що ця інтеліrенція, яка проходила через 
ці всі виховні горнила, була бідною, але бідною в матеріяль
ному змислі. Піонери батьки не ІВ силі були дати багатого ма
теріяльного вивінування. Що більше, ця інтеліrенція пробива
лась часто своїми власними силами, заробляючи по скінченні 
шкілыихx занять на кусок хліба та на оплату школи. Але мала 
ця інтеліrе!Нція щось такого, чого сьогодні важко знайти в ка-
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тегорії людей того самого стану. Мала ця інтеліrенція певний 

молодечий месіянізм народного служіння свому народові. Ця 

служба була в обох видах, в слові і ділі. Студенти того часу 

були апостолами народної справи в кожному відношенні. Про 
цю Івелику посвяту О. Назарук передав в своїй студії таку кар

тину: "Один з них дає мені 25 дол. на позичку національної обо
рони. По якімсь часі складаю йому візиту й бачу в хаті таке: 
голі стіни, стіл, на столі кілька книжок, ліжко, а на нім одинока 

його дитина спить, накрита плащиком. У кімнаті зимно, як на 

дворі. 

"Накрийте її ковдрою", кажу, "бо перестудиться". 

"Не маю", відповідає. 
"Чому ж не купите"? 
"Треба мати кілька долярів ... " 
"Аджеж дали 25 дол. на позичку, хоч багачі давали по 

п'ять". 

Усміхнувся, махнув рукою й каже: 

"Ет, я вже не так бідував, як тепер". 

"Я остовпів", кінчає Назарук розповідь, називаючи того

часних інтеліrентів "ідеалістами чистої води" та "апостолами 
народної праці". 6) 

Щоб дати повний чисельний образ інтеліrенції того часу, 
треба теж сюди зачислити редакторів часописей та журналів, 

яких начислювано тоді тільки 8, а які видавали п'ять тижневи

ків та один часопис виходив два рази на тиждень. Редакції ча

сописей мали високий стаж серед суспільсТ!ва а Їхні редакції 

уважалися центрами організаційного і політичного життя. 

Поважну цифру серед інтеліrенції займали священики. В 

Українській Католицькій Церкві працювало тоді зо священи
ків, з єпископом на чолі, а в УГПЦ 8 на чолі з адміністратором. 
Крім цього було 70 сестер Служебниць, які вели садочки, шко
ли та несли допоміжну медичну опіку. 

Такий був стан української інтеліrенції в Канаді початку 

20-их років а ще точніше в 192З році. Порівняльно з 15-літнім 

минулим - це вже був великий крок вперед. В 1907 році з "Ма
нітоби Трейнінr Скул" вийшли перші випускники цієї школи. 

Вони то враз з випускниками Манітоба Каледж оформили в то

му році першу українську учительську організацію. Їх було 

Зб-ох. Це був той перший паруст третього стану в Канаді, який 

6) О. Назарук: ,,як виглядала Канада і ми в ній", див. "Український Пра

пор", ч. 5 (і наступні), З лютого 1923 р. 
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виростав з українського канадського кореня. Крім цього пра
цювало в Канаді ще около десяток українських священиків в 

Українській Католицькій Церкві, з того п'ять священиків не
українського роду. Їм до помочі було около 12 Сестер Служеб
ниць. Понад десять українських проповідників працювало в 

Пресвітеріянській Церкві. Всі вони разом творили перший про

філь української і'Н'телі(е'Нції піонерської доби. 

Отже, якщо порівняти 1907 рік з 1922-23, цебто рік піонер
ської доби з початковивими роками другої доби, то з признан

ням треба підчеркнути, що українські піонери зробили миле

вий крок у продукуванні української інтелі(енції за час цього 

п'ятнадцятріччя. Все те не приходило легко. Учительські семі
нарі були вислідом ЇХ'ніх довгих старань перед урядовими чин

никами провінцій та змагань зі силами, які хотіли бачити Кана

ду одномовною та однокультурІНОЮ. Коли ворожі сили перемог

ли і коли не стало двомовної системи та двомовних семінарів, 

піонери кинулись творити бурси й інститути. Без перших і дру

гих не було б можливостей розвитку української інтелі(енції 
в Канаді. В цій боротьбі за культурний профіль українського 

піонерства приймала участь теж ця молодь, що школилась в 

цих семіІнарах, бурсах та інститутах. Тут вона в своїх гуртах 

діставала теж народну заправу до культурної праці свого на

роду. Наставлений процес культурного РОЗІВОЮ продовжався 

і в добі між війнами. Правда, він може не був такий рапідний, 

як це відбувалось за час між 1907 і 1922, але він прибирав фор
му постійного розвою, незумовленого зовнішніми силами і без 

більших суспільних стрясень. Виростав він також на (рунті ми

нулого та капіталізував його здобутки. Процес цей поглиблю

ваlВСЯ в різні ділянки професійного життя. 

Ми щасливі, що маємо під рукою дані з початку 30-их ро

ків і можемо зробити зіставлення з двадцятими роками і поба

чити, який поступ зробила YKpa~HCЬKa спільнота в цій ділянці. 
Над цими даними працював неструджений проф. І. БоберськиЙ. 7 ) 

Вони такі: 

В 30-их роках працювало в агрикультурі 9 державних агро
номів і 25 агрономів вже з університетською освітою. В шкіль
ництві - 592 учителів і учительок в народних школах з англій

ською мовою навчання, 10 учителів середньої школи ( т. зв. 

гайскул), шість абсольвентів музичної консерваторії та двох 

7) "Провідник", Календар Канадійських Українців на 19З6, проф. Іван 
Боберський, "Українці в Канаді", стор. ЗО. 
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шкільних інспекторів. В інженерних науках - один копаЛblНЯlНИЙ 
інжеlнер, чотири інженери електрики, один інженер механіки та 
чотири інженери архітекти. В медицині працювало зо лікарів, 
дев'ять зубних лікарів, два хіропрактики, 12 аптекарів, 82 шпи
тальні мед-сестри, в aдJBOKaTypi - практикуваЛ0 17 адвокатів. 
(Вдійсності їх було 20 - М.Г.М.). Було вже чотирьох кваліфі

кованих книговодів. Поважно піднісся духовний стан. В Україн

ській Католицькій Церкві було вже 64 священики та 49 канди
датів на священиків, знова в УГПЦ - 25 священиків з адмініс
тратором на чолі. УПЦ мала шістьох ДУХОlвників. 

ЯК бачимо з повищих даних, учительський стан закріплю
вався в народних школах, поширювалась медична ділянка, зроб
лено перші кроки в інженерних науках. Поважно збільшився 
духовний стан українських церков. Правда, не обхопив даних 

І. Боберський тих духовників, які працюфали в З'єднаній Цер

кві та ПресвітеріЯlНській ЦерК!ві, як також Баптистській Церкві. 

За нашими даними в усіх трьох церквах працювало около 20 
проповідників. Вилучено теж з цих підсумків духовників Росій

ської Православної Церкви. Це мабуть тому, що ті, які осталися 

в цій церкві після відбутих процесів переходу з РПЦ дО УГПЦ 

стали себе уважати тільки і виключно росіянами. 

Правда, заподані повищі дані про українських професіона

лістів першої половини зо-их років, яких проф. Боберський на

зиває в своїй студії "українськими фаховцями" мають в собі 
деякі цифри з другої еміrрації, яка прибула до Канади після 

Другої світової війни. Це число однак !Не велике і воно стосу

ється агрономів, як також і передусім священичого стану обох 

традиційних цеРКQlВ. Число це не буде переходити 20. Точного 
розподілу важко провести. Мимо цього цифри, що їх видала 

піонерська іміrрація, залишаються дуже імпозантними, а то тим 

більше, що між заподаними цифрами не маємо редакторів, 
учителів вечірніх і суботніх шкіл, дириrентів хорів, просвітніх 

діячів, нотарів, урядників, переселенчих areHTiB, кваліфікованих 
підприємців, дослідників тощо, а у всіх цих ділянках ів другій 

добі працювали вже кваліфіковані українські професіонали. Як
щоб їх звести під одну цифру, вона сягала б около трьох со
тень, а може навіть і більше. 

Цікавий процес відбувся при вчленуванні другої іміrрації 
в ряди професіонелістів та в процес загального українського 
канадського життя. Прибytвші вже знаходили форми включи
тися в це життя безпосеред!ньо або посередньо, або творили 
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нові організаційні форми, які в загальному доповняли україн
ську канадську зорганізовану структуру. 

Цілком інакше зложилась ситуація з тими інтеліrентами, 
які прибули до Канади в часі першої іміrрації, цебто перед 
Першою світовою війною. ВОІНИ не знайшли для себе клімату 
і можливостей включитися в тодішній укра~нсько-канадський 
ріст. Побувши тут якийсь час, вони залишали Канаду. Так було 
з письменником Петром Карманським, учителем "Рутінієн Трей
нінІ' Скул", це саме приключилось 3 журналістом й eKOIНOMic

том Іваном Петрушевичем, який виїхав дО ЗСА. Виїхав до ЗСА 

д-р Олександер Сушко, літерат і науковець. Не затримався в 

Канаді А. Крижановський та інші, менш відомі. Яка причина 

цьому? Важко знайти відповідь без глибшої студії. На підставі 

поверховної студії-обсервації їхньої суспільної праці - може

мо ствердити, що їм не легко приходилось знаходити спільну 

мову зі своїм оточенням та доростаючою інтеліrенцією канад

ського терену. Найбільш ярким конфліктом був ІВИСТУП Петра 

Карманського проти тієї іwrеліrенції в його сатиричному циклі 

п. н. "Малпяче зеркало", яке друкувалось в часописі "Канада" 

в 1913-1914 рр. Розсвареним виїхав з Канади д-р о. Сушко, Іван 
Петрушевич та інші. Заки дехто з них виїхав, вони міняли 

українські канадські середовища, а не знайшовши спільної мо

ви, виїджали з тере/ну. Це тільки вказує на факт, що терен не 

був легкий до достосування й його могли тільки розуміти ті, 

що в тому оточенні виховувались, дозрівали й виростали. Знай

тись в ролі місіонера й апостола, не легко було уложитись тим, 

які жили в кращих крайових вигодах й цього місіонерства й 

апостольства, про яке говорить Осип Назарук, вони не шука

ли. В тій місії могли жити і витривати тільки ті, які виростали 

з місцевої гущі і свідомо і підсвідомо розуміли ці складні піо

нерські процеси й на фоні змагань за завтра хотіли стати цими 

апостолами маЙБУ'ЛНЬОГО. Це була складна ситуація піонерської 

доби. Вона значно уляглись і менш скомпліковано оформилась 

в другій добі українського поселення в Канаді. Звідси той не

спокій, якого запирмітив о. Назарук серед інтеліrенції другої 

доби поселення. Ми назвали б творчим неспокоєм цієї молодої 

канадської інтеліrенції, яка на своїх молодих. плечах Інесла від

повідальність за майбутнє цієї спільноти та шукала шляхів пра

вильного напрямку. З перспективи часу сміємо запримітити, що 

вона у ,важких змаганнях між собою, як також зі своїм не зав-
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ЖДИ прихильним оточенням знайшла правильний шлях росту й 
оформлення. . 

Авторові цієї студії приходилось вже працювати з вихо

ванцями учительських семінарів, бурс й інститутів в часі тре

тьої доби української історії в Канаді, цебто після Другої сві

тової війни. З ОДІНИМИ треба було бути в стику громадської пра

ці на форумі Комітету Українців Канади, з іншими на СТИСЛО 

професійному відтинку а ще іншими на терені піДГОТОIВКИ "Сту

дій до історії українців Канади". Хоча третю добу українсько

канадської історії ділило в деяких случаях декілька а то пів

століття й більше від піонерських часів, то мова в цих вихован

ців семінарів, бурс і інститутів була завжди місіонерська в сло

ві, письмі і ділі. Це були апостоли, що йшли в громадській ро
боті через ціле Їхнє життя. В цьому місці тільки примірно ба

жалобся згадати хоч декілька імен тих, які дух понерства і мі
сіонерс'Лва старались передати наступним поколінням. Тут впи

суємо такі прізвища, як Василь Мігайчук, Іван Рурик, Ярослав 

Арсенич, Іван Сирник, Василь Сарчук, Микола Мандзюк, Теодор 

Марцінів, Андрій Загарійчук, Юліян Стечишин, проп. Іван Ко

валевич, Корнило С. Продан, Теодор Боднар та ще інші, жи

вучі, які впродовж історії українців Канади творили хребет ук

раїнській спіл~ноті в цій країні з девізою, щоб добро спільноти 

ставити вище власного. З природи і професії ІВОНИ були про

відниками народу. Саме вони давали хребет третьому стан:ові 

та творили тверду опору під українську спільноту в Канаді. 
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ОРГ АШ3АЦІИНЕ житrя ЗО-ИХ РОКІВ 

В СТАТИСТИЧНИХ ЦИФРАХ 

в альманахах "Провідник" за роки 1931-1936 появились ста
тистичні підсумки довголітньої праці проф. І. Бобер~ького над 
українськими парафіями та просвітніми організаціями в Кана
ді. Перші такі підсумки появились з терену провінції Манітоби 
в 1931 р., а Ів :наступник роках зі Саскачевану, Алберти, а вкінці 

Східньої Канади. Появлялись вони під скромною, але багато

мовною титульною назвою "ЧИСЛА". Боберський любив числа 

а його сучасники, з якими він співпрацював, залюбки повторяли 

за Бобер'ським, що студія без цифри і дати не є студією. 

ЯК заподає сам Боберський, працював він над цією студією 
від 1925 до 1933 р.1). Видно, що це була не легка праця і вона 

вимагала таких пилыихx рук та 'Витривалого ума, яким був са

ме Боберський. Це в дійсності є єдина студія організаційного 

життя українців між війнами. Вона включає релігійний і про
світній сектор. 

До церковної системи Боберський включив теж Російську 

Православну Церкву, яка в тому часі в своїй організаційній сис

темі, начислювала велике число українських вірних. Священик 
ПаlНrгелеймон Божик, який довгі роки працював в системі цієї 
церкви заподає, що Російська Православна Церква в початках 

20-их років начислювала 130 парафіЙ2 ). В подавляючій біль

шості членами цих парафій були українці, передовсім галицькі 

москвофіли, "карпатороси" та українці східніх земель. Бобер

ський взяв до уваги ті парафії, яких склад був майже україн

ський. 

Включив автор до своїх" чисел" теж украЇІнські протестант

ські баптистські церКlВИ, де теж були труднощі провести певну 

лінію українськости. 

ЯК побачимо з понищих списків і табель, Боберський при

ділив теж велику увагу Товариству Український Робітничо-Фар-

1) Калєндар Канадійських Українців "Провідник" на 1934 р., Вінніпеr, 

1934, стор. 67. 
2) Пантелеймон Божик, Церков українців в Канаді, Вінніпеr, 1927, ст. 304. 
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мерський Дім, або коротко "ТУРФДІМ". Він провів статистику 

організацій "З національною програмою" й оргаlнізацій чи то

вариств "з інтернаціональною закраскою". ЯК побачимо зі ста

тистичних цифр, останні були дуже сильною організацією в то

му часі, зокрема на сході Канади. 

йдучи за практикою автора подаємо назви місцевостей в 

англійській мові, як також значкування в латинській траIНСКРИП

ції. В той спосіб хочемо також улегшити набір друкарям. Вно

симо однак до табель певні зміни. Замість старих і популярних 

наЗIВ вносимо статутові і модерні. "Греко-католицьку цер-ков" 

заступаємо сучасною назвою "Українська Католицька Церква". 

На маргінесі також зауважимо, що в добі між війнами та в піо

нерській, вона носила назву "Руська Греко-Католицька Церква". 

Замість "Старо-православна церков" даємо повну її назву "Ро

сійська Православна Церква" а замість "Ново-православна цер

ков" - Українська Греко-Православна Церква (УГПЦ). Іншу 

номенклятуру в статистиці залишаємо за Боберським. 

У списку ужиті слідуючі скорочення: Просвітні організації 

з національною закраскою носять різні назви, напр. "Читальня", 

"Народний Дім", "Товариство", "Інститут", "Клюб". Такі то

вариства позначені першими латинськими літерами слів, напр. 

"Просвітнє Товариство "PRT". ПросвіТ\ні товариства з інтерна
ціональною закраскою носять звичайно назву "Товариства Ук

раїнський Робітничий Фармерський Дім (ТУРФДім). Вони 

позначені "ТД", Стрілецька Громада - SH, Просвітно-рухан

кове товариство "Січ" - S, Українська Католицька Церква -
UKC, Українська Греко-Православна Церква - UHPC, Росій

ська Православна Церква - RPC, Колеrія Християнських Бра
тів - KChВ, Школа Сестер Служе6н'Иць - SS, Інститут Моги
ли - ІМ, Студентська організація (ТОІвариство, клюб) - ST, 
Пресвітеріянська Церква - РС, Баптистська Церква (також шко

ла, лічниця) - ВС, З'єдине'На Церква (Юнайтед Чирч) (також 

бурса, лічниця) - UC, Бурса ім. Т. Шевченка BTS, Бурса ТУРФ
Дому - BTD. 

Імена народних англійських шкіл подані також при тих міс

цевостях, де учащало значене число українських дітей. 
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МАНІТОБА 

Ось такі організаціі іонували в наступних місцевостях Ма
нітоби (Місцевості, тут і в інших табелях, заподані після поряд

ку латинської азбуки3 ): 

1. Alonsa: PRT 
2. Angusville: UKC - РНТ - TD Lake Dale 
3. Arbacca: UKC -НРС - UHPC - РНТ Arbakka 
4. Arborg: UKC - UНPC - TD - Bjarme - Hayek 
5. Amaud: РНТ 
6. Arnes: UKC - Jaroslaw 
7. Ashville: UKC -UНPC - РКТ - Сошrіе 

8. Beausejour: UKC 
9. Belhampton: UKC - РНТ 

10. Benito: UKC 
11. Регlо: UНPC - PRT 
12. Birch River: РНТ 
13. Bohdan: РНТ - Rhodes 
14. Bright Stone: TD - Bright Stone - Red Deer 
15. Brandon: UKC - UНPC - РНТ - РНТ - TD 
16. Broad Valley: РНТ - Pawlyk - Broad Valley 
17. Brockenhead: UKC - TD - Brockenhead 
18. Brookland: РНТ - РНТ - TD 
19. Chatfield: UKC - UHPC - РНТ - Wheat Ніll 
20. Ca1iento: UKC - UНPC - Kupchenko 
21. Cooks Creek: UKC - РНТ - Zhoda - Zoria -

Pine Ridge 
22. Cowan: UKC - Covan River 
23. Dallas: РНТ 
24. Dauphin: UKC - РНТ - РНТ - ВС - River Bank 
25. Deepdale: UKC 
26. Drifting River: UKC - Tartakiw 
27. Dry River: UKC 
28. Duck River: РНТ - Duck River 
29. Dufrost - РНТ - Dufrost 
30. East Selkirk: UKC - UНPC - РНТ - TD 
31. Elphinstone: - UKC - Morse - Horod 

3) Календар Канадійських Українців "Провідник" на 1931 р., Вінніпеr, 
1931, див. стор. 55-58. "Числа" - число організацій в Манітобі". 
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32. UKC - РС - PRT - Loon Lake - Ethe1bert -
Demri - Doroshenko - БеН Creek - Rhodes -
Ze1ena 

33. Fisher Бгапсh: UKC - РС - PRT - Ringrose -
Fisher Бгапсh 

34. Fishiпg River: UKC - PRT - Norton - Богdеп -
Fishing River - БеН Creek - Zelena 

35. Fo1ey: UKC - PRT - Foley 
36. Fraserwood: UKC - UKC - UHPC - PRT -

Fraserwood 
37. Gardenton: RPC - RPC - UHPC - PRT -

Lukowce - Рuгрlе Бапk - Koro1iwka - Lord 
Roberts 

38. Gar1and: UKC - PRT - РС - Haig - Garland 
- Gonta - Zalicia 

39. G1enneHa: UKC - UKC - PRT - Бudkа 

40. Gilbert P1ains: UKC 
41. UKC - PRT - TD - WiHow Creek - Fe1sendorf 

- Dniester 
42. Glen Еlm: - PRT - Chme1nytsky 
43. Gonor: UKC - UKC - RPC - UНPC - PRT -

РС - Gonor 
44. Grand View: UKC 
45. HadashviHe: UKC - Zamek - Бігсh River -

White Mouth River - Kipling 
46. Hamerlick: UKC - PRT - Leland 
47. Harod: UKC - Horod - Haig 
48. Janow: (Еlmа) UKC - UKC - PRT 
49. Ke1d: UKC - RPC - UHPC - PRT - PRT -

Lemberg - Mountain Stream - Kosiw 
50. Komarno: UKC - Komarno - Light 
51. Kulish: UKC 
52. La Бгоquегіе: UKC 
53. Ladywood: UKC - Ladywood - Green Oak 
54. Lennard: РС 
55. Libau: TD - РС 

56. Malonton: PRT - Malonton 
57. McKenzie: UKC 
58. M·cМunn: PRT 
59. Mears: TD 
60. Medica: PRT 
61. Ме1еЬ: UKC - Ме1еЬ - Park - Cumming 



62. Mellonville: PRT 
63. Menzie: UKC - PRT 
64. Merridate: UKC 
65. Mink Creek: UKC - Borshchiw 
66. Morweena: TD 
67. Mountain Road: UKC - Mountain Road 
68. Narol: TD - Narol 
69. Oakburn: PRT - Rogers - King George 
70. Okno: UKC - TD - Okno 
71. Olha: UKC - PRT - ОIЬа 
72. Overston: РС 
73. Ozerna: UKC 
74. Pine River: UKC - UHPC - PRT - РС 

75. Pleasant Ноте: PRT - TD - Рluт Ridge 
76. Poplar Field: - UKC - PRT - High Plains -

Dehowa 
77. Poplar Park: UKC - UHPC - PRT - Poplar Park 
78. Portage lа Prairie: UKC - PRT - TD 
79. Ranchville: UKC - RPC 
80. Rembrandt: UKC - TD - Rembrandt - Sambor -

Brandbury 
81. Rivers: UKC 
82. Riverton: UKC - Progress 
83. Roblin: UKC - PRT _о PRT - Postup - Meridale 

- Timber - Glen Eden 
84. Rosa: UKC - PRT - Russeau - River Ranch -

Baskerville 
85. Rossburn: UKC - UHPS - РС - PRT - МоЬуlа 

- Ruska Rawa 
86. Russel: UKC 
87. Ruthenia: UKC - Ruthenia - Chmelnytsky 
88. St. Boniface: PRT - TD 
89. St. Martin: PRT 
90. St. Norbert: UKC - UHPC - PRT 
91. Sadlow: UKC 
92. Sandilands: UKC - PRT - Landson 
93. Sandy Lake: UKC - RPC - PRT - PRT -

Martin Dale 
94. Sapton: UHPC - Hazel Glen 
95. Sarto: UKC - PRT - Sarto - Willow Plains -

Slawna 
96. Scandinavia: UKC 
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97. Sclater: UKC - PRT - Sclater - Christiana 
98. Seech: UKC - Seech 
99. Senkiw: UKC - UHPC - РС - Rosa 

100. Shoal Lake: UKC 
101. Shorniclife: TD - Shorncliffe 
102. Shortdale: PRT 
10З. Sifton: UKC - RPC - UHPC - РС - SS -

PRT - PRT - Sifton - Mink River - Zoria -
Podolia - West Вау - Ukraine - Wycliff 

104. Silver: UKC - PRT - Hasting - Ferrer 
105. Sirko: RPC - Sunrise 
106. Sky Lake: UKC - Adam 
107. Spruce: UKC - Spruce 
108. Stead: PRT 
109. Stuartburn: UKC - PRT - Stuartburn - Prawda 

- Becket 
110. Sundown: UKC 
111. Sunville: UKC - PRT 
112. Sylvan: UKC 
ІІЗ. Talberg: UKC 
114. Теиlоn: UKC - UHPC - РС - PRT - TD -

РС-РС-РС ... 
115. The Pas: TD 
116. Tolstoi: UKC - UHPC - PRT - Lord Roberts -

Bradley - Tolstoi - Zolota - Plankey Plains 
117. Tout Aides: UKC - PRT - Ногуn - Tout Aides 

Перший січовий здвиг на Заході Нанади, в Йорктоні, липень 1926. 
Члени нео очікують приїзду обозної команди з 8інніпеrу. 



118. Transcona: UKC - PRT - PRT - TD 
119. Trentam: - PRT 
120. Tyndal: UKC - PRT 
121. Ukraina: UKC - PRT - 8kala - Ferley 
122. Valley River: UKC - UHPC - Trembowla 
123. Venlaw: UKC - Venlaw - Ruskin - Wolodymyr 
124. Vidir: UKC - RPC - TD - Hayek 
125. Vita: UKC - UHPC - PRT - UC - 88 -

Shewchenko - Somna 
126. Volga: PRT - TD - Meadowland - Don 
127. West 8elkirk: UKC - PRT 
128. Winnipeg: UKC - UKC - UKC - UKC - RPC 

- RPC - UНPC - РС - РС - PRT - PRT -
PRT - PRT - РНТ -РНТ- PRT - 88 - TD 
TD -ІМ 

129. Winnipeg Beach: TD - Melnytsia - Prou· 
130. Winnipegosis: UKC - PRT - Cork-Cliffe 
131. Zalicia: UKC - PRT - Asquit - Riga 
132. Zelena: UKC - PRT - Northcliffe - Hillcrest 
133. Zhoda: UKC - UHPC - PRT - PRT - Franko 
134. Zoria: UKC - PRT 

Унраїнсьний хор Народного Дому співае над ріною Ред при твердині Ловер Форт (ері 
перед три тисячами учаснинів l{oHrpecy Британсьного Медичного Товариства, 

29 серпня 1930 р. Дириrент проф. Евген TypYJlL 
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Статистичний список Манітоби Боберський кінчає такими 

цікавими підсумками і заввагами : 
"Число місцевостей, які мають якусь, хотяйби одну 

організацію ........................................................................ 134 
Греко-католицькі церкви ........................................................ 107 
Просві~ні організації, національні ....... ... .............................. 92 
Просв. організації, інтернаціональні 26 
HO�bo-правослаВlні церкви ............................... ........................ 23 
Старо-православні церкви 15 
Сполучені церкви .............................................. ....................... 6 
Баптистські церкви ................................................................... 3 
Пресвітеріянські церкви 2 
Пресвітеріянські доми .......................................................... 2 
Пресвітеріянські бурси .......................................................... 2 
Школи Сестер Служеб-ниць .................................................... 2 
Інститут Могили ........................................................................ 1 
Сполучений Дім (United Church - М.Г.М.) .................. 1 
Сполучений шпиталь (United Church - М.Г.М.) 1 
Пресвітеріянський шпиталь .............................. ................... 1 

ЗАГАЛЬНЕ ЧИСЛО ОРГАНІЗАЦІй 288 

у Вінніпег'у мають свою доміВI<У біблійlНИКИ а окрему домів
ку адвентисти. 

Належало би представити, котрі місцевості з українськими 

поселенцями не мають церкви і не мають просвіт'Ного ТОІварис

тва. 

Зладження цього перегляду забрало вісім літ часу, тому 
що дуже рідко хто відповідає на листа, а також тому, що люди 

часто не знають :ні назвищ ні стану організацій у своїй влаСІній 

околиці. Лише 3 % українців відписує на листи. 
З часом належало би представити стан майна і організацій

ної праці, а також подати членів теперішньої старшини і пере

біг розвою і роботи від початку дотепер при кожній оргаtніза

ції. Потрібні світлини будівель і старшини. 

До місцевостей, де ІВ народних англійських школах учиться 

значне число українських дітей, належать також: 
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Bartfield - Bartfield 
Basswood: - Fraser School 
Birds Ніll: - Corona 
Fork River: - N oth Lake - J anowski 
Rackham: - J ack Fish Lake 



Halich: - Halich 
Сатр Morton: - King Edward 

Rorketon: - Wieden - Moose Вау 
Tresham: - Slawna 
Wisla: - Prince of Wales 
Zbaraz: - Barrie 
Студію свою про організоване життя українців Манітоби 

Боберський присвятив БО-річчю провінції Манітоби (1870-1930). 
Він також з цієї нагоди опублікував мапу організаційної сітки 
українців Манітоби4 ) 

САСКАЧЕВАН 

Після Манітоби в рік пізніше появилися статистичні дані 

про організованість українців Саскачевану. Вони були опублі

ковані в "Провіднику", календарі-альманасі за 1932 р.5) Там теж 
помістив І. Боберський карту місцевостей з українськими орга

нізаціями. Вони такі: 

Albertown: UKC 
Alvena: UKC - UHPC 
Amsterdam: UKC - UHPC 
Arran: UKC - UKC - PRT 
Beckenham: UKC - PRT 
Bedfordville: UKC 
Bienfait: PRT - TD - SH 
Biggar: ВС 
Birmingham: UKC - PRT 
Вlаіnе Lake: PRT - ВС 

Bonne Madonne: UKC - UНPC - PRT 
Burden: PRT 
Brooksby: UНPC - PRT 
Bruno: UKC 
Buchanan: UKC - PRT 
Burgis: РС 
Calder: UKC - RPC 
Candiac: UKC 

4) Мапа ця була поміщена в другому томі "Студій до історії українців 
Канади" авторства М. Г. Марунчака, Вінніпеr, 1966-67, стор. 368. 

5) Календар Канадійських Українців "Провідник" на 1932 р., Вінніпеr, 
1932, стор. 49-52, "Числа - українські організації в Саскачевані". 
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Саnога: UKC - RPC - UHPC - UHPC - PRT -
SH - TD - РС - 8Т 

Сlаіг: UKC 
Colonsay: UKC 
Corland: UKC 
Cote: UKC - PRT 
Cudworth: UKC - UKC - UНPC - PRT 
Dana: UKC - TD 
Dobrowody: UKC - PRT 
Donwell: UKC - РНТ 

Drobot: UKC - RPC - РНТ 

Dysart: UKC 
Eagle Creak: ВС 
Eatonia: РНТ 
Edenbridge: PRT 
Edmore: UНPC - PRT 
Elfros: UKC - PRT 
Fenwood: UKC - UHPC 
Findlater: UKC 
Fish Creek: UHPC 
Foam Lake: РНТ 
Fosston: UKC 
Guernsey: UKC 
Glaslyn: PRT 
Glen Elder: UKC - PRT 
Goodeve: - UKC - UKC - UНPC - PRT 
Grenfell: UKC 
Hafford: UKC - UKC - UKC - PRT - PRT - 8Н 

Hamton: RPC - PRT 
Hazel: UKC 
Ноnеуmооn: UKC 
Hubbard: UKC - UKC 
Hyas: UHPC - РНТ - ВС 

Insinger: UKC - UKC - RPC - PRT - РС 

Ituna: UKC - UHPC - PRT - 88 
Jasmin: UKC 
Jedburgh: UKC 
Kamsack: TD - PRT 
Krasne: UKC - 8 - PRT 
Krydor: UKC - UKC - UHPC - PRT 
Meacham: UKC - UHPC - PRT 
Meat Park: UKC 



Melfort: UKC 
МеlvіПе: UKC - UНPC - PRT 
Mikado: - UHPC - PRT 
МіtсhеПvіеw: UKC - PRT 
Model Farm: UKC - S 
Moose Jaw: RPC - PRT - TD - SH - ST 
МuПосk: RPC - UHPC - PRT 
Norquay: UKC - PRT 
Otthon: UKC 
РеПу: UKC 
Peterson: UKC 
Petrofka: UKC 
Plain View: UKC 
Ponass Lake: UKC - UKC - РНТ 
РгеесеvіПе: UKC 
Prelate: UHPC 
Prince Albert: UKC 

Дім Інституту "Просвіти" в Ріджайні, 
збудований в 1931 р., відкритий святково 

в дні 2 серпня 1931 р. 
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Prudhomme: UKC - PRT 
Radisson: UKC 
Rama: UKC - UНPC - PRT 
Ratner: UKC - PRT 
Redberry: UKC 
Regina: UKC - RPC - UHPC - PRT - PRT - TD 

- SH - ST 
Rhein: RPC - РС 

Rosthern: UKC - UKC - PRT 
Runnymede: UKC 
St. Ju1ien: UKC - UHPC - PRT 
St. Phil1ips: UKC - PRT 
Samburg: UKC 
Saskatoon: UKC - UHPC - PRT - PRT - TD - ІМ 

- SH - SS - ВС - ST 
Secretan: UKC 
Sopoff: UНPC - PRT 
Sheho: UKC - UHPC PRT 
Sokal: UKC - UHPC - PRT 
Springside: UKC 
Stenen: UKC 
Stony Creek: TD 
Stornoway: UKC - UHPC - ВС 

Sturgis: UHPC 
Swan Plain: UKC - PRT 
Swift Current: TD 
Tarnopol: PRT 
Taylorton: UHPC 
Thodore: UНPC - PRT 
Tiny: UKC 
Tuffnel: UKC - UHPC - PRT 
Verigin: UKC - TD 
Viceroy: ВС 
Vonda: UKC - UKC - UHPC - PRT 
Wakaw: UKC - UHPC - PRT 
West Bend: PRT 
White Sand: UKC 
Whitewood: UKC 
Whitkow: UKC - PRT 
Willowbrook: UKC 
Wimmer: UHPC - PRT 
Wishart: - UKC - PRT 



Wroxton: UKC - UНPC - S 
Yorkton: UKC - UKC - UНPC - РНТ - S - SНВ 

Перегляд в числах представляється в цей спосіб: 

Число місцевостей в Саскачевані, які мають якунебудь хо-
тяй би одну організацію ................................................................ 117 

Українські католицькі церкви ................................................ 99 
Українські православні церкви ..... ...................................... ... 37 
Російські православні церкви ........................................ ........ 1 О 
Баптистські церкви .................................................................. 7 
Пресвітеріянські церкви ......................................................... 4 
Школи Сестер Служебниць .................................................... 2 
Просвітні організації ІнаціонаЛl)ні ........................................ 64 
Проавітні організації інтернаціональні 1 О 
Інститут Могили ........................................................................ 1 
Українська Колеrія Християнських Братів ........................ 1 
Стрілецька Громада 6 
Товариство "Січ" ............... ..... .......................... ................ ........ 4 
Студентський Гурток .............................................................. 4 
В 117 місцевостях працювало організацій ...................... 249 

АЛ БЕРТА 

з цифр, які заподав І. Боберський в 1933 р.6), виявляється, 
що організованість українців Алберти була слабша, чим в Мані
тобі й Саскачевані. Також працювала тут поважна скількість 
парафій Російської Православної Церкви. І так: 

Aпdrew: RPC - PRT 
Angle Lake: UKC 
Bellevue: TD 
Belis: RPC - TD 
Beverley: RPC - TD 
Boian: RPC - PRT 
Воуаl: UKC 
Bruderheim: UНPC 
Buford: UKC - RPC - PRT 
Bushland: UИРС - PRT 
Calgary: UKC - PRT - SИ - TD 
Carmar: UKC - PRT 

6) Календар Канадійських Українців "Провідник", на 1933 р., Вінніпеr, 
1933, стор. 50-52, "Числа - українські організації Алберти". 
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СаmрЬеll: UНPC 

Cappon: UHPC 
Cardiff: TD 
Carvell: UKC 
Cash Lake: PRT 
Cereil: UKC 
СЬіртаn: UKC - RPC 
Coalhurst: TD 
Соlеman: RPC - TD 
Dalmuir: PRT 
Delph: UKC 
Deep Creek: UKC 
Dervent: UKC 
Desjarlais: - RPC 
Donatvill: UKC 
Downing: UKC 
Drumheller: TD 
Duvernay: RPC 
Eastgate: RPC 
Edmonton: UKC - RPC - UHPC - RPC - PRT -

PRT - 55 - ВТ5 - ІМ - BTD - SH - TD 
Edward: UKC - RPC - PRT 
Egremont: UKC - PRT UНPC 
Eldorena: UKC - PRT 
Fedorah: UKC - PRT 
Gold Creek: RPC 
Height: UKC - PRT 
Halry Ніll: RPC - PRT 
Hamlin: РС 
Наmра: UKC 
High Lake: UKC 
Hillcrest: TD 
Hilliard: UKC - PRT 
Holden: UKC 
Hymes Creek: UKC 
Innisfree: UKC - PRT 
Iron River: UKC 
Ispas: RPC - UHPC 
J onkins: UKC 
Kahwin: RPC - UHPC 
Kopernick: UKC - RPT 
Krakow: UKC 



Lake Elize: TD 
Lamont: UKC 
Lanuke: PRT - TD 
Lavoy: UKC - PRT 
Leduc: UKC - RPC 
Leeshore: UKC 
Lethbridge: UKC - TD 
Luscar: TD 
МарІе Creek: RPC 
Medicine Hat: TD 
St. Michael: UKC - PRT 
Moon Lake: UKC 
Morley: UKC 
Myrnam: UKC - PRT 
Northern Valley: UKC 
Ораl: UKC - PRT 
Pakan: RPC - TD 
Oerwent: UKC - PRT 
Репо: UKC - RPC 
PIain Lake: UKC - PRT 
Prosperity: UKC 
Radway Centre: - UKC - UHPC - PRT 
Ranfully: PRT - TD 
Red Water: UKC - UHPC - PRT 

Гокеева дружина Інституту Ім. Тараса Шевченка 

в ЕдмонтонІ, "Едмонтонський перmун" в 1930 р. 
Посередині Брат Методій, організатор дружини. 
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Rodgeford: UKC 
Rosedale: TD 
Raund Ніll: UKC 
Ноуаl Park: TD 
Seech: UKC - UHPC - PRT 
Shadro: НРС 
Shepence: НРС - UHPC 
Skaro: UKC - НРС - РНТ 
Smoky Lake: UKC - UKC - НРС - TD 
Sniatyn: НРС - PS 
Soda Lake: НРС - РНТ 

Spedden: UKC - РНТ - TD 
Spirit River: НРС 
Stryj: UKC 
Sundland: RPC 
Tavatinaw: UKC 
Thorhi1d: UKC - TD 
Vaine: TD 
Vegreville: UKC - UНPC - PRT - TD· 
Vermillion: PRT 
Wahstad: RPC 
Wasel: RPC 
Waugh: UKC - PRT - TD 
Wayne: TD 
Will Deer: RPC 
Wi1d Moose: RPC 
Wolf Creek: UKC 
Wostok: UKC - RPC - RPC - RPC 
Zawale: UPC - РС - PRT 
Mundare: UKC - UKC - RPC - RPC - RPC -
UНPC - BTS - UC - SS - РНТ - TD 

Перегляд в числах представляється в слідуючий спосіб: 

Місцевості в Алберті, які мають що найменше одну укра-

їHcьKy організацію ................................................................ 107 
Українські католицькі церкви ........ .......... ......... ..................... 59 
Російські православні церкви 33 
Українські православні церкви .............................................. 14 
Просвітні національні товариства ... ................ .......... 35 
Просвітні інтернаціональні товариства .. .................... ........ 23 
Стрілецька Громада .................................................................. 2 
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Січ 
З'єдинені церкви ....................................................................... . 
Пресвіттеріянські церкви ....................................................... . 
Бурса ім. Т. Шевченка ............................................................ .. 
Бурса ім. М. Грушевського ................................................... . 
Бурса Робітничого Дому ...................................................... .. 
Духовний алюмнат ................................................................... . 
Українська лічниця ................................................................. . 
Школа Сестер Служебниць ............................. оо оо оо ..... оо оо ОО' оо ОО' 
Разом в 107 місцевостях працювало 167 організацій. 

Східня Канада - ОнтарІо, Квебек, Нова Скошlя 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Хоча організованість Східньої Канади в добі між війнами 

значно скріпилася, порівнально з часами піонерської доби, то 

все таки вона не дорівнювала Заходові Канади. 7 ). Виявляється, 

що Монтреаль й надалі вів перед на Сході Канади, але Онта
ріо, як провінція далеко висунулося наперед провінції Квебеку. 

Найдальше віддалений на сході був організаційний осередок 

в Сиднею, Новій Скошії. Організаційний стан всіх трьох про

вінцій представлявся наступно: 

ОНТАРІО 

Ansonville: TD 
Brandford: UKC - PRT 
8t. Catharines: UKC - TD 
Coniston: UKC - PRT - TD 
Creighon Mines: UKC - PRT 
Espagnola: PRT - TD 
Ford City: TD 
Fort Frances: UKC - TD 
Fort William: UKC - UKC - RPC - UНPC - PRT -

PRT - TD - TD - 8Н 

Hamilton: UKC - PRT - PRT - UHPC - TD 
Kenora: UKC - PRT - TD 
Kitchener: UKC - PRT - TD 
Kirkland: PRT - TD 
London: UKC - PRT - TD 

7) Календар Канадійських Українців "Провідник" на 1934 Р., Вінніпеr, 
1934, стор. 66, "Числа - українські організації Східної Канади". 
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Перша Канадійська Січова Сотня в Торонто, 1926 р. 

Січовики Торонтонського Коша. 
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Oshawa: UKC - UHPC - PRT - TD 
Ottawa: UKC - RPC - PRT - TD 8 
Port Arthur: UKC - PRT - TD 
Preston: UKC - PRT - TD 
8ault 8t. Mary: UKC 
80uth Porcupine: TD 
8udbury: UKC - PRT - TD - 8Н - 8 
Thorold: UKC - PRT 
Timmins: - PRT - TD 
Toronto: UKC - UKC - UНPC - РС - TD - 8Н - 8 
Welland: UKC - TD 
Windsor: UKC - PRT - 8N - 8 

J{ВЕБЕJ{ 

Montreal: UKC - RPC - UHPC - PRT - PRT -
PRT - PRT - PRT - TD - 8Н - 8 - 88 -
88 - 88 - 88 

НОВА СJ{ОШІЯ 

8ydney: UKC - PRT 

ЯК бачимо зі зіставлених цифр, в тридцяти місцевостях 

на Сході Канади працювало 104 організаційні клітини а ще 

точніше: на церковному відтинкові 24 українські католицькі 

парафії, 5 українських православних, 3 російські православні, 

на просвітньому: 26 національних товариств, 26 інтернаціональ
них (ТУРФДім), 5 Стрілецьких Громад, 7 Січей та працювало 
5 шкіл, які провадили Сестри Служебниці. 

Кожні свої підсумки проф. Боберський кінчав проханням 

до читачів, щоб доповняли його дані своїми зауваженнями. Він 

був свідомий, що могли бути деякі місцевості, які при незнач

ному населенні і з малою організованістю могли бути поминені. 

Домагався він також критики своєї праці в пресі та з прохан

ням, щоб все листування спрямовувати на адресу Товариства 

Опіки. 

Звівши підсумки зі Східньої Канади, він зробив ще такі 

додаткові побажання: "Належало би, писав він, зібрати ще міс
цевості, де живе значене число українців, а не мають ні церков

ної ні світської організації. З часом належалоби доповнити цей 
звіт числами українських товариств обезпечення, а також Рід-
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птя В Канаді і подавати при кінці кожного року 

перегляд розвою і праці товариств, які займа

:ькими канадійцями". 

у не бракувало проф. Боберському й гумору, ко

[чав наступними заввагами : 

анню статистики повтаряється незвичайно весела 

раїнці, яких проситься, щоби подали числа про 

.й місцевості, або їх власного товариства, не від-

листи, мимо цього, що залучається Їм поштові 

lTY листової відповіди. Видно ховають марки, зда

ІХСЬ приємніших листів, а на запит про українців 

Іть помимо "смілих" при гадок і "щирих" поздо

м посилається. Навіть люде, які покінчили школи 

ють азбуку, не відписують хотяй мусять знати, 

ідповідають все на лист. До цієї англійської заса

,е не далися засимілювати. Витревалість при своїх 
lЯХ і обичаях заслугує на подив. Ми не дамось. 

:, ми - все однакі" (підкреслення наші). 

ЗАГАЛЬНІ ПІДСУМКИ 

,ому виданні "Провідника", календарі Товариства 

)аїнськими переселенцями імени св. Рафаїла в Ка

)., зведено підсумки українських парафій й орга
Канади. Хоча ці підсумки опубліковано в 1936 р., 

'і вони стосуються початків тридцятих років. В 

ули це 1931-1932 роки. Табеля тим цікава, що во
гальних підсумках організованість українців цілої 

, часі. Виявляється, що в 2,106 місцевостей пра
йменше одна парафія або одна світська органі-
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Коли приглянутися блище повищим статистичним даним 

впадає в око домінуюче число українських католицьких пара

фій. Їх 360. Це в порівнянні зі стратами, які понесла ця церква 
в першій добі історії українців Канади, поважна, ще передова 

сила церковного життя українців Канади. В черговості сили 

за католицькими парафіями йдуть правос.71авні парафії. На пер
шому місці серед них висувалися парафії Української Греко
Православної Церкви. В початках 30-их років Їх начислювано 

160. Коли взяти проміжок часу від заіснування УГПЦ, цебто 
1918 р., то 15-річчя цеї церкви увінчалося ве.71ИКИМИ успіхами. 

З тих 160 парафій поважне число начислювали парафії, які 
відлучились від Російської Православної Церкви, знова решта 

tтворилась в більшості з вірних Греко-Католицької Церкви. 
Другою православною церквою була Українська Православна 

Церква, яку творив о. д-р йосиф Жук, звідси ця церква зва

лася також "Жуківською". її керівництво знаходилось в місті 
Картерер в ЗСА. Вона начисляла 30 клітин та 6 священиків. 

Пресвітеріянські і баптистські громади начисляли 28 одиниць. 
Жаліти тільки, що дві ці церкви поставлено під одну катего

рію. ЯК одної так другої церкви провід не був в українських 
руках. В першій керівну ролю ВІДІгравали анг ло-сакські еле

менти, знова в другій російські баптисти, з якими в тому часі 

українські баптистські громади творили одну спільну органі

зацію. Щойно в пізніших часах українські баптисти емансипу

вались до повної незалежности. Мимо великих втрат, які по

несла Російська Православна Церква на користь УГПЦ та УПЦ 

вона начисляла ще в своєму реєстрі 68 клітин. Проф. Бобер

ський ввів Їх до своїх підсумків тільки тому, що ця церква 

й надалі в більшості об'єднувала в своїх клітинах українсько

канадський елемент. Існували три фракції Російської Православ

ної Церкви: одна з єпископом Арсенієм у Вінніпезі, друга з єп. 
Адамом Филиповським в Нью-йорку, третя з єп. йоасафом 
Скородумовом в Монтреалі. Подаючи ці дані Боберський під

черкнув, що всі ці три фракції ворогують зі собою, але "всі 

три епархії опираються головно на несвідомих українцях".9) 

Велику позицію в статистичній табелі займають організа

ції національного напрямку. Серед загального числа 227 оди
ниць Манітоба вела перед зі своїми 92 клітинами. За Манітобою 
йшов Саскатун зі 64 організаціями, тоді як Алберта начисляла 
тільки 37, знова Онтаріо ще менше, бо тільки 27 організацій-

9) Цитований твір, стор. 30. 
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них одиниць. В противагу до національних організацій працю

вало Товариство Українский Робітничий Фармерський Дім. Це 
була чисельна організація і при тому дуже динамічна, зокрема 

в другій декаді нашого століття. Тут перед вели такі провінції, 
як Алберта - 28 клітин, й Онтаріо - 27 клітин. Близько Їх сто
яла Манітоба з 25 організаціями, знова Саскачеван начисляв 
тільки 10 клітин. 

Коли вже мова про ТУРФДім, то треба наголосити, що це 
була перша світська ланцюгова організація, яка оформилась 

на переломі першої і другої доби історії українців Канади. Ця 

організація успадковила організаційну сітку Української Соці

ялістичної Демократичної Парті, яка єдина була ланцюговою 

організацією в піонерській добі, цебто перед Першою світовою 

війною. її вчасне оформлення (1919-1920) після нагінки урядо
вих чинників на громадян т. зв. "центральних держав" допомог

ло цій організації обхопити широкі маси робітництва по містах, 

як також бідніше фармерство в поселеннях. Організація ця 

політично й ідеологічно орієнтувалась на політичні процеси, 

які проходили в УРСР. 

Відділ Червоного Хреста с.г.д. в Ошаві, Онтаріо. Перший ряд, ЗJIіва: Ао Лизун, 
п. І{ОРНИJIО, А. Шада, М. Сворик (сотенна), М. ШОJIДРа, г. Можевська, М. Сорокан; 

другий ряд: М. I{Ітела, Н. Шештовська, д. Гриців, Т. Цимбamoк, А. Вацко; третіА 

ряд: Ао Сіваковська, А. Майдан, А. Цимбuюк, М. Сіваковська, А. Возьна, М. Бойко. 
Червоний Хрест був зорганізований в 1932 р. 
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Згодом, творяться в другій добі історії українців Канади 

нові ланцюгові організації, організації національного покрою, 
що своєю ідеологією і політичними заложеннями стали анти

подом до інтернаціональної системи "ТУРФДім". Першою та
кою організацією, що оформилася після Першої світової війни 
була Канадська Січова Організація, яка була основана 25 трав
ня 1924 р. Пізніше ця організація пере організувалась в Союз' 
Гетьманців Державників і, як бачимо з обговорюваної статис
тики, вона начисляла 37 клітин. Сама назва цієї організації го
ворить про те, що в своїй праці і симпатіях орієнтувалась на 

український монархізм у виді гетьманської держави. Перед в 

"Січах" а згодом в СГД вело Онтаріо. Звідси почалася праця 
цієї організації. Там працювало 14 клітин. Дещо менше було 
Їх вАлберті, 11 клітин. Після цих двох провінцій йшов в чер

говості Саскачеван зі сьоми клітинами. Найменше було їх в 

Манітобі, бо тільки три станиці. 

Другою національною ланцюговою організацією, яка офор

милася після Першої світової війни, був Союзу Українців Са

мостійників, в скорочені СУС, який постав в 1927 р. В рік після 
оформлення СУС-у постала ще одна національна ланцюгова 

організація під назвою Українська Стрілецька Громада, яка ста

ла організувати українських ветеранів Першої світової війни. 

Коли СУС базував свою працю передусім на так званій першій 

іміrрації, то УСГ а згодом Українське Національне Об'єднання 

оформлялись передусім з поселенців другої іміrрації. Остоєю 

організації СУС - був Саскачеван, який начисляв 11 клітин, 

Онтаріо мало 7, а Манітоба 6. Українська Стрілецька Громада 
в скорому часі зорганізувала 15 клітин. Ще рапідніше оформ
лялось Українське Національне Об'єднання (УНО), близька по

сестра Української Стрілецької Громади, яка стала діяти вже 

в 1932 р. За короткий час УНО оформило 38 клітин. Найчисель
ніше працювала ця організація в двох західніх провінціях, а 

саме Саскачевані (15 клітин) та Алберті (14 осередків). Сім осе
редків працювало в Онтаріо а тільки по одному в Манітобі і 

Квебеку. Ідеологічно і політично черпала ця організація свої 

соки з українського націоналістичного руху, який очолював 

полк. Евген Коновалець. Організацію цю, подібно як СУС в по

чатках, звали націоналістами, тоді коли ТУРФДім комуніста

ми. Коли стало працювати УНО, прихильників організації СУС 

популярно звали народовцями. 

136 



До ланцюгових організацій треба зачислити ще Українське 
Трудове Об'єднання, яке оформилось в 1930 році. Ідеологом 

й організатором його був д-р Микита Мандрика, який в своїй 
праці, як колишній соціяліст революціонер орієнтувався на дру

гий соціялістичний інтернаціонал, але організація ця не знай

шла широкого відзвуку в масах. Оформлено було тільки три 

клітини. Ця організація враз з іншими національними органі

заціями поборювали ідеологію і політику "ТУРФДім". 
Зі станових організацій працювали в тому часі студентські 

клюби і кружки, яких було 14. До певного ступня вони були 
ланцюговими клітинами, бо в більшості належали вже до Укра

Їнського Центрального Союзу Українських Студентів, але в дійс
ності Їх праця мала характер тільки льокальний і до цього 

були вони не надто тривкими в організаційній структурі. В 1932 
році започаткувала свою працю ще одна ланцюгова організа

ція, яка не відмічена в статистиці проф. Боберського, бо була 
в тому часі ще непомітним зародком, але яка згодом розкину

лася у широку систему. Це було Братство Українців Католиків 
(БУК). Згадати треба, що вже в перших початкових роках всі 

ланцюгові організації стали творити свої жіночі і молодечі від

діли, які згодом стали самостійними, але близькими організа

ційними посестрами своїх матірних мужеських відділів, а які 

теж відіграли поважну ролю у формуванні національної думки 
українства Канади. Всі названі організації, які охоплені статис

тичними даними проф. Боберського, в основі орієнтувались на 

потребу і розвій української культури в Канаді та на льояль

ність до канадської держави й його правління. Були вони враз 

з парафіями хребтом тисячних мас українських поселенців Ка

нади й одночасно орієнтарем для цих мас в культурному про

цесі канадської історії. Іншими словами, були вони виразником 

бажань цих мас, та формулювали вимоги цих мас на загально

му культурному та політичному відтинку цілої Канади. Не бу

ло б цих організаційних форм, не стало б теж організаційної 

субстанції до життєвости цих мас, українства в Канаді. 

ПОСЛІДОВНИКИ БОБЕРСЬКОГО В ШКІЛЬНІЙ 
СТАТИСТИЦІ 

Заклики Боберського в пресі, як також в Календарях То
вариства Опіки про потребу статистики української організо
ваности в Канаді мали свій добрий відзив в праці Централі То
вариства Рідних Шкіл в Канаді, яка зі своїм заіснуванням 
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в 1932 р. поставила одну зі своїх цілей перевести статистику 

українського шкільництва в Канаді. йшлося про статистику су

ботніх і вечірніх шкіл, бо саме цими школами ця централя опі

кувалася та і Їх організувала. Учителі цих шкіл якраз зорганізу
вали цю централю. Передовиками були тут Андрій Загарійчук, 

Андрій r осподин, Михайло Кумка, Юрій Цукорник, Евгенія Сит
ник та інші. В 1933 р. Централя Товариств Рідних Шкіл розісла
ла обіжники-запитники до заінтересованих, щоб схопити стан 

шкільництва, як теж видала в цій справі заклик в пресі. У вислі
ді вдалося організаторам опрацювати досить докладно шкіль

ництво Манітоби, і то правдоподібно з уваги на те, що осере

док праці Централі РШ знаходився у Вінніпезі. Згідно зі запо
даними в "Провіднику" з 1934 р.l0) в 1933 р. навчалось в Ма

нітобі у вечірніх і суботніх школах 1,123 дітей. У Вінніпезі 
працювали Рідні Школи при таких організаціях: Український 
Народний Дім - 52 дітей, учителював Михайло Кумка, Канад
ський Український Інститут Просвіти - 132 дітей, учитель Юрій 
Цукорник, Рідна Школа Маркіяна Шашкевича мала на навчанні 
72 дітей, учит. Григорій Кузь, Чита.lІЬНЯ Просвіти - 56 дітей, 
учит. Андрій r осподин, Парафія св. Володимира й Ольги - 36 
дітей, учителювали Сестри Служебниці. Сестри Служебниці вчи

ли теж в Парафії св. Покрови, де було 125 дітей та в Парафії 
св. Евхаристії, де навчалось 87 дітей. 

Були теж Рідні Школи на передмістях Вінніпеrу, а саме: 

Бруклендс, де при Інституті Т. Шевченка навчалось 53 дітей, а 
учителював Ст. Шкрумеда, у Форт Руж при Товаристві "Коб
зар" школа начисляла 55 учнів з учителем Ст. Шкрумедою. На 
Елмвуді при Товаристві Рідна Школа навчалось 25 дітей, учит. 
І. Савчук. Поза Вінніпеrом в Манітобі були ще такі Рідні Шко

ли: Транскона - Товариство ім. І. Франка - 50 дітей, учит. 

п. Петрушинський, Портедж Ля Прері - при парафії навчалось 

28 дітей, учит. М. Семчишин, Елфістовн, Рідну Школу провадив 
Комітет Р. Ш., навчалось 41 дітей, учит. й. rаврачинськиЙ. в 
Брендоні було дві Рідні Школи, одна при парафії - 65 дітей, 
учит. Е. Метельський, а при Читальні Просвіти 31 дітей, учит. 

Ол. МушіЙ. В Росборні Рідну Школу провадив Народний Дім 

- 26 дітей, учит. п. rаЙовськиЙ. В Давфині при Народному 

Домі було 30 дітей, учителював й. rаврачинськиЙ. Цей сам 

учитель провадив школу при Народному Домі в Анrусвилі -

10) Календар Канадійських Українців "Провідник" на 1934 р., Вінніпеr, 

1934, стор. 20, "Звіт Рідної Школи", зладив Михайло Кумка. 
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51 дітей. В Шорт Дейлі при Товаристві ім. Т. Шевченка навча

лось 17 дітей під опікою учит. М. Мельничука. Разом за наши
ми підсумками в Манітобі навчалось 1,123 дітей. 

Віднотовуючи статистику манітобських українських вечір

ніх і суботніх шкіл, бажалобся зробити такі підсумки в про

вінціях Алберти, Саскачевану, Онтаріо, як також Бритійській 
Колюмбії та Квебеку. На жаль, Централя Товариства Рідних 
Шкіл не зуміла перевести цієї так цінної статистики в інших 
провінціях. З Квебеку не відгукнувся ніхто. 3 Онтаріо присла
ли звіти Кенора, Торо.чд, Вест Форт, Форт Вілліям, Форт Фран
цес, але саме Торонто не подало жодних даних. Зі Саскачевану 

заподали Мус Джо і Бінфет, знова з Алберти тільки Калrарі. 
Разом Централя Товариства Рідних Шкіл охопила своїми 

статистичними даними 29 шкільних осередків, а в них навчалось 
1,417 дітей. Це далеко неповна цифра Канади. І тому в кінцевих 

підсумках автор цитованого звіту так і висловився: "Ми чис
лили, що наших шкіл значно більше, та видно, що Їх або нема 
або з якихось причин не прислали своїх звітів. Сподіємось, що 

в протязі біжучого року нам при шлють свої звіти всі інші 
Рідні школи і тоді ми будемо знати, як провадити і що треба 
робити, щоб вони були кращими". 

На жаль, не вдалось нам віднотувати точнішої статистики 

Рідних Шкіл, як це зробила Централя Товариства Учителів Рід

них Шкіл в Канаді в 1933 р. Це велика шкода, що така статис
тика не була повністю проведена, бо сьогодні вона була б цін

ним джерелом для студій над шкільним питанням українців Ка

нади, а зокрема в порівняльній статистиці це був би неоціне

ний матеріял. 

Все таки Боберський на підставі загальних і здогадних під

сумків подає, що стан Рідних Шкіл в тому часі коливався між 

35 а 70 клітинами ll ). Виявляється, що це коливання було за

лежне навіть від пори року. Деякі школи працювали впродовж 

цілого шкільного року, а деякі тільки декілька місяців, зокрема 

в часі шкільних вакаціЙ. 

Загальне заінтересовання навчанням дітей рідної мови було 

в тому часі досить поважне, коли в "ОпІяді важніших світових 

подій "знаходимо таку нотатку12): 

"Відрадною подією серед канадійських українців є щораз 
численніше поставання "Рідних Шкіл". Під зглядом устрою ван-

11) див. цитований твір, стор. ЗО. 

12) Календар Канадійського Фармера на 1925 р., Вінніпег, 1925, стор. lЗ6. 
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ня таких шкіл ривалізують зі собою організації, стоячі на .. рун
ті національнім, з організаціями пролетарськими, що гуртують

ся при "Робітничих Домах", цебто організаціях ТУРФДім (під 
креслення наше - М.Г.М.). 

Отже, ЯКЩО б до статистики Рідних Шкіл вчислити Рідні 

Школи при ТУРФДомах, то з певністю всіх Рідних Шкіл бу
~10 би понад одну сотню в Канаді, в яких навчалось в загально

му около 5,000 шкільної дітвори. 

Треба також замітити, ЩО українська дітвора також навча

лась української мови в тих цілоденних школах звикладовою 

англійською мовою, які вели Сестри Служебниці. Такі школи 

існували: Вінніпеr (Школа о. Миколая), Айтуна, йорктон, Ед

монтон. Навчання української мови відбувалось також при ма

настирях Сестер Служебниць. А їх було дев'ять: Монтреаль, Він

ніпеr, йорктон, Ріджайна, Айтуна, Саскатун, Дав фин, Едмон
тон, Мондер. 

В Монтреалі навчались українські діти рідної мови при па

рафіяльних католицьких школах, де вони крім мови французь

кої й англійської були зобов'язувані вчитись рідної мови. Та

ких шкіл в Монтреалі було чотири з 15 клясами. З того Сестри 
Служебниці навчали 1 О кляс а світські учителі п'ять. 

В доповненні до повищих даних варто згадати, ЩО в ЙОРК

тоні в тому часі Брати Християнських Шкіл провадили середню 

школу під назвою Колеrія св. йосифа, де учні надобов'язково 
вивчали українську мову. Теж в Новіціяті й Алюмнаті Отців 

Василіян було ведено систематичне навчання рідної мови. 13 ) 

При бурсах і інститутах крім рідної мови проходило також 

навчання української історії та літератури. Зокрема це відното

вано в Інституті ім. Петра Могили в Саскатуні (осн. 1916), Ін

ституті ім. Тараса Шевченка в Едмонтоні (1917-1933), Інституті 
ім. Михайла Грушевського (1918). 

Не маємо теж твердих й остаточних даних про організа

ційну систему запомогових товариств. Знаємо однак, ЩО в то

му часі працювали вже три поважні інституції того рода, які 

обезпечували своє членство на випадок хвороби та смерти. Вже 

від 1905 р. вело працю Українське Запомогове Товариство св. 

Миколая. В 1921 р. постало асекураційно-допомогове товарис-

13) Калєндар Канадійських Українців "Провідник" на 1936 р. стор. 29-30. 
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тво "Взаїмної Помочі" - теж у Вінніпезі. 14 ). Тут теж оснува
лось в 1922 р. Робітниче Запомогове Товариство (РЗТ). Всі три 
названі товариства мали свої відділи в цілій Канаді з тим, що 

два перші співпрацювали з національними організаціями, тоді 
коли РЗТ з ТУРФД-омом та йому спорідненими клітинами. Пра
цювало в Канаді в тому часі ще 11 запомогових товариств, які 
зорганізувались при церковних громадах а між ними відомий 
Союз Українських Греко-Католицьких Братств в Торонто. У 
Вінніпезі працювало на окремому статуті 3апомогове Товарис
тво св. Івана Милостивого ще від 1911 р. 

Статистичні дані, які опрацював проф. І. Боберський, як 
ми вже повище замітили, стосується перших тридцятих років. 

Вони не були зібрані в одному точному часі і тому можуть 
бути певні коливання. Все таки вони є найбільш точними дани

ми відносно української організованости з того часу. Вони та
кож до певного ступня часово збігаються з даними, що Їх про

голосив урядовий цензус з 1931 р. про стан населення Канади. 

Щоб мати кращий образ заподаної повище статистики, подає

мо підсумки урядового цензусу. 

В 1931 р. Канада начисляла 10,353,778 всего населення. 3 то
го українцями себе подали 225,113 осіб. До греко-католицького 
визнання опреділили себе 160,557 осіб, до греко-православно

го 55,386 осіб. Належали українці також і до інших віровизнань. 

І так: "З'єдинена Церква 3,667, пресвітеріяни 1,823, баптисти 

1,262, невіруючі 1,215, лютерани 1,180, дослідники біблії 1,003, 
адвентисти 769, анг лікани 755, меноніти 385, протестанти 369, 
євангельська організація 344, п'ятидесятники 105, Армія Спасін
ня 44, ученики Христової Церкви 24, християни 23, мормони 20, 
християнське знання 6, брати з'єдинених братів 2, конфуціяни 
- 1, різні 359, не подали віровизнання 56. 

Хоча урядовий ценз ус заподав українців в 1931 р. на 255,113 
осіб, то в дійсності українців в Канаді в тому часі було значно 

більше. Боберський оцінює це число на около 400,000. Відомо, 
що українців в тому часі при переписі населення записували 

після державного походження і так багатьох українців записа-

14) ие допомогове товариство надзвичайно скоро розвивалося. Вже в 1928 
р. воно мало 28 відділів в таких місцевостях: Вінніпеr, Транскона, Бруклендс, 
Форт Вілліям, Кенора, Виндзор, Порт Артур, Торонто, Брендон, Смоки Лейк, 

Ошава, Калrарі, Монтреаль, Шіго, Порт Колборн, Тідор, Лак де Бонет, Вест 

Форт Вілліям, Мус Джо, Ванкувер, Вонда, Сент Боніфас. Див. Календар "Ук
раїнського Голосу на 1928 р., стор. 230-232. 
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но австріяками, росіянами, поляками, як теж мадярами, румуна

ми, Юf'ославянами тощо. 

Цікаву картину представляє розміщення українців в біль

ших міських скупченнях, які можна менш більш оформити на 
підставі цензусу. І так: Найбільше зареєстрував українців Він
ніпеf' - 25,000, Монтреал - 12,000, Торонто - 10,000, Едмон
тон - 7,000, Форт Вілліям - 4,000, Гамілтон - 4,000, Саскатун 
- 3,500, Ріджайна - 3,500, Ванкувер - 2,500, КаЛf'арі - 2,500, 
Виндсор - 2,000, Брендон - 1,500, Порт Артур - 1,500, Оша
ва - 1,500, Мус Джо - 1,000, Сидней - 800, Летбридк - 800, 
Оттава - 500. 

Без сумніву, що перед серед цих осередків вів Вінніпеf' 

з уваги не тільки на свою традицію та свій динамізм, але теж 

з уваги на чисельність українства. Тут в більшості приміщува

лась майже вся українська канадська преса15 ). Тут теж мали 

свій осідок проводи церков, католицька і православна. Другим 

осередком відносно своєї динамічности був Саскатун, який з по

чатком другої доби став відігравати важливу ролю в україн
ському суспільному житті Канади. На сході Канади ривалізу

вали зі собою Монтреаль і Торонто. З бігом часу останнє взяло 

пальму першенства. На заході Канади завжди мав забезпечене 

своє місце Едмонтон. 

На підставі статистичних даних про українську організова

ність, про українське шкільництво, як також на підставі цифр 

цензусу приходимо до заключення, що вже на початку 30-их 

років українська спільнота творила поважну організовану силу 

в церковному та культурно-освітньому відношенні. В тому са

мому часі подали себе за галичан тільки 1,172 особи, за буко
винців - 182 та русинами звали себе ще 4,826 осіб (цензус з 
1931 р.). Коли порівняти ці цифри з цензусом 1921 Р., коли то 
галичан (f'алішен) начислювано 24,456, буковинців - 1,616 та 
русинів 16,861 (на загальну цифру українців 106,721), то і в 

цьому відношенні бачимо серед української спільноти Канади 

великий поступ національного дозрівання та тенденції до на

ціональної монолітности. Творення ланцюгових організацій та

кож промовляє за національним вивершуванням цієї спільноти. 

На полі релігійному помітна f'равітація до національно-тради-

15) Тут мали свій осідок: Канадійський Фармер (1903), Канадійський Ра
нок (1905), Український Голос (1910), Канадійський Українець (1911), Укра
їнські Робітничі Вісти (1919), Робітниця (1924), Православний Вістник (1924), 
Фармерське Життя (1925). Разом вісім пресових органів. Див. "Нове Поле", 
Канадійський Альманах на 1927 р., Вінніпеr, стор. 124-126. 
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ційного формування - поважний розвій Української Греко-Пра
вославної Церкви. На громадсько-політичному відтинкові по

мітна посилена диференціяція, - низка організацій з різними 

ідеологічними та політичними профілями. Це одночасно вказує 

на молодий організм спільноти. Тут містилася сила і слабість 

цієї спільноти. Розвій рідного і приватного шкільництва також 

маніфестує вітальність спільноти та бажання жити в своїй тра
диційності. Все це процеси ломки та формування, без яких жод

на спільнота не може стати монолітом. В заключенні можемо 

сміло сказати, що двацяті роки та початки 30-их років - це 

найбільш бурхливі роки національного ферменту української 
спільноти в Канаді. Організаційна насиченість вірно віддзерка
лює цей процес ломки. 
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УКРАїНСЬКИИ ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМІТЕТ 

в записках Онуфрія Гикавого *) 

1918 

25. 9. - "Конференція українських представників з генера
лом Кеченом в rрейт Вест Перманент Билдін. в год. З-ій попо
лудні. Приявні: О. Гикавий, Т. Д. Ферлей, Я. Арсенич, Орадчук, 
І. Петрушевич, І. С.1Jюзар, П. Войценко, Ф. Доячек, Ва.нер, ме
йор міста, Сендзяк. Обговорено справу Українського Баталіону 

на Сибір". 

1921 

11. 6. - За ініціятивою Т. Ферлея О. Боянівський скликав 

до Народного Дому около 20 визначніших громадян, щоб нара
дитись, яке заняти становище супроти Правительства (уряду) 

Петрушевича і його представника на Канаду о. Л. Сембратовича. 

На нараду прибули такі особистості: О. Гикавий, О. Боя

нівський, Т. Д. Ферлей, Я. В. Арсенич, Я. Кунівський, В. Кудрик, 

А. Новак, П. Войценко, І. Трач, й. Богоніс, С. Басістий, Н. По

пель. 

Після довшої дискусії вирішено, щоб вибрати шістьох осіб, 
які мали б інформувати й інформуватися в о. Сембратовича про 

всю політичну акцію відносно Галицької Республіки (Західної 

Української Народної Республіки (ЗУНР) - м.г.м.). 

На внесок Я. В. Арсенича принято постанову, що таким 
зв'язковим буде провід учасників відбутої наради. Сюди ввій
шли: О. Гикавий, В. Кудрик (редактори "Канадійського Фарме
ра" та "Українського Голосу"), Т. Д. Ферлей, О. Боянівський, 
П. Г. Войценко, А. Новак. 

*) Записки О. Гикавого починаються знаменною "конференцією" з 1918 р., 
на якій обговорювано питання "Українського БаТ3.Тlіону на Сибір". UЮ нотатку 
віднотовуємо для історії, хоча в основному записки О. Гикавого зосереджу

ються довкола років 1921-1923, коли діяв Український Uентральний Комітет та 
Представництво Західно-Української Народної Республіки в Канаді. Не вклю

чуємо сюди записок, що стосуються приватного життя автора, його сім'ї, як 

також дрібних суспільних подій міста Вінніпеrу. 
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28. 6. - Повище названі, яких в дальших записках зветь

ся екзекутивою, мали свої окремі наради, на яких обговорено 

потребу зустрічі з о. л. Сембратовичем. 

20. 6. - Відбулися наради з о. л. Сембратовичем і деле

rація зажадала, щоб о. л. Сембратович виказався "чим будь", 

з чого б виходило, що він в дійсності є уповаженим представ

ником ЗУНР. Приявні думають, що таке становище повинен 

займати чоловік світський. Також висловлено прохання, щоб о. 

л. Сембратович поінформував українську пресу відносно справ 

Галичини. 

У відповідь о. л. Сембратович заявив наступне: 1) "Папе
ри і документи, які малиби засвідчити його повновласті, він 

вислав назад до українського правительства для зміни, так, Іцоб 

він мав право діяти не лише в справах політичних, але й у фі

нансових. 2) Він не видить причин, чому він, як священик, не 
мігби занимати становища представника уряду. При цьому він 
навів, що в деяких державах священики занимали становища 

міністрів і при цьому начислив Їх "щось шість або сім". Впро
чім, сказав він, він радо уступивби з цього становища. Навіть, 

якщоб треба було, він залишить священство. Для справи зро

бить все. ("Дуже радо буде се робити" - дослівно в записках 
-- м.г.м.). 

12. 10. - Відбулася нарада в Арсенича (правдоподібно, в 

його бюрі - м.г.м.) в справі бондів. Були приявні: Ф. А. Боєр, 

Т. Д. Ферлей, М. Стечишин, о. Гикавий, І. Руда чек, І. Слюзар, 

п. Г. Войценко. 

Ф. А. Боєр подав інформацію відносно закупу українських 
бондів. Заявив, що 1 червня 1921 р. дав Українській Місії у Ва

шинrтоні 25,000 долярів а згодом в різний час ще три та п'ять 
тисяч долярів. Він предложив копію договору, заключеного між 

ним а правительством Петрушевича на продажу одного міль

йона долярів українських бондів в Канаді. 

На засіданні також обговорено справу кандидатури до ви

борів до Оттави і запропоновано на місце Д-ра Блека д-ра 

Йонкера. Боєр обіцяв підтримувати цю пропозицію в Оттаві. 

12. 11. - Нарада в справі українських бондів. Приявні: Т. 

Д. Ферлей, о. д-р й. Жук, о. п. Божик, Зигмонт Бичинський, М. 

Стечишин, о. Г. Гикавий, Д. Янда, п. Г. Войценко, І. Слюзар, 
І. Рудачек, В. Купченко, М. Пасічняк, о. Боянівський. С. Басіс

тий, Василь Казанівський. 
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На нараді вибрано КОМІСІЮ, яка "має ширше обговорити 
справу цього товариства". До комісії ввійшли: М. Стечишин, Д. 

я. Якиміщак, о. Гикавий, з. БичинськиЙ. 
Також прочитано листа, виготовленого до президента Пет

рушевича. Листа підписали всі приявні з винятком І. Слюзара, 

І. Рудачека й о. й. Жука, який опустив засідання перед закін

ченням нарад. Назву товариства відложено до наступної наради. 

20. 9. - Нарада вибраної комісії. Не винесено жодних важ

ливіших рішень. 

21. 9. - Відбулася загальна нарада представників преси, 

груп і кооптованих членів. Вирішено, що назва має бути: "УК
РАїНСЬКА ЦЕНТРАЛЯ в Канаді" (а також, як виявилося зго'" 
дом, Український Центральний Комітет -- М.Г.М). Ухвалено ста

тут чи радше принципи, згідно з якими члени мають працюва

ти (в тексті "поступати" - м.г.м.). До окзекутиви ввійшли Я. 
В. Арсенич, голова, І. Слюзар, секретар. 

На нараді обговорено питання участи в поході, який орга

нізували вінніпезькі підприємці. 

25. 9. - Відбулося засідання дирекції Народного Дому, на 

якому прочитано і принято статут запомогового товариства 

п.н. "Кирило Методіївське Запомогове Товариство в Канаді". 
27. 9. - Між 10-11 год. вранці відбулася конференція з 

прайм-міністром Артуром Мієном. Приявні: Я. В. Арсенич, Т. 

Д. Ферлей, Г. Войценко, М. Стечишин, о. Гикавий, І. Слюзар, 

з. Бичинський, Ф. А. Боєр. З прайм-міністром були дост. Стівен

сон, міністер торгівлі і промислу, сенатор Шарп і заступник 

міністра справедливости Ньюкомб. 

На нараді обговорено: Справу видавання громадянських до

кументів з проханням, щоб українцям не вписувано "Поленд" . 
2) Дозвіл на продавання бондів, 3) Надання жінкам не англій
ського походження громадянських прав, 4) Виступ прайм-мі

ністра Мієна на публічному вічу у Вінніпезі в справі Східної 

Галичини. Прайм-міністер "дав вдоволяючі відповіди на три пер

ші точки, а відносно четвертої сказав, що не може говорити на 

вічу (в справах Східної Галичини - м.г.м.), бо це час виборів. 

28. 10. - Ввечері (год. 8) відбулися наради в бюр і Ф. А. 
Боєра, І'рейт Вест Перманент Билдін( при Головній вулиці (кім

ната 401-403), на якій Ф. А. Боєр здав звіт зі своєї діяльности 
в Нью йорку та Вашин(тоні. Наголосив, що українські бонди 

вартости 9,000,000 продано Гарвей Фіск і за день-два гроші бу

дуть вислані урядові ЗУНР у Відні. У Вашин(тоні, сказав він, 

поробив заходи в справі предложення питання Східної Галичи-
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ни на Конференції розброєння, яка має відбутися в дні 11 лис
топада 1921. Звітодавець запевняав, що делеrати ЗСА будуть 
підтримувати справу Галичини. 

На нараді були приявні: Т. Д. Ферлей, Я. В. Арсенич, І. 

Слюзар, І. Рудачек, П. Г. Войценко, М. Стечишин, о. П. Божик, 

Г. Курдидик, І. Ткачук. 

1. 11. - Нарада в бюрі Ф. А. Боєра в справі кандидатури 

В. Свистуна і В. Балешти в Мекензі околиці, Саскачеван. При

явні: О. Гикавий, Т. Д. Ферлей, М. Стечишин, о. Ю. Крайків

ський. Останній заявив, що народ бажав би мати кандидатом 

В. Балешту. Відбута конвенція заявилась радше проти В. Свис

туна. Ферлей і Стечишин з'ясовували це питання в іншому світлі. 

Коли в дискусії не прийшло до остаточного заключення, вирі

шено попросити обох кандидатів на інтерв'ю. Негайно зателефо

новано дО В. Балешти в йорктоні та В. Свистуна у Вінніпезі. 

Нараду відложено до наступного дня. 

На нараді представлено Юліяна Стечишина, який радився 

в Боєра, якби то отримати якусь фінансову допомогу для Ін

ституту Петра Могили. Боєр запевнив його, що він напише 

листа до кількох мільйонерів - Мекензі ... і Сер Шавнесія. 

2. 11. - Нарада в бюр і Боєра. На нараді ті самі, що день 

перед тим. Прибули попередньо запрошені Свистун і Балешта. 

Останній заявив, що він не буде кандидувати, за те буде під

тримувати кандидатуру В. Свистуна. о. Ю. Крайківський який 

репрезентував єпископа Н. Будку, заявив, що часопис "Кана

дійський Українець" не буде писати про кандидатуру В. Свис

туна, ані проти, ані за. З цієї заяви Свистун був задоволений. 

12. 11. - "Нарада в справі бондів в Арсенича. Приявні: 

д-р Р. Березовський, фінансовий представник українського уря

ду (ЗУНР - м.г.м.), який прибув до Вінніпеrу з Вашинrтону, 
щоб "розвідати як справа в дійсності мається з бондами", даль
ше Т. Д. Ферлей, І. Слюзар, М. Стечишин, П. Г. Войценко, З. 

Бичинський, Онуфрій ГикавиЙ. 

Д-р Березовський заявив, що "одномільйонову" позичку 

уряд Петрушевича не затвердив і нічого про це не знає. Гро

шей ніяких, ні Петрушевич, ні Цегельський не отримали від 

Боєра, окрім 4,000 долярів, які Цегельський отримав недавно. 

Дев'ять мільйонові бонди, які, як Боєр казав, спродані в Нью 

йорку, не продані і нічого про те не знає, хоча Боєр говорив, 

що він, Березовський, таку позичку вже заключив і підписав. 

Настоював, щоби продавання бондів застановити, бо й так час 

вийшов на 31 жовтня. Нарада тривала від 8:30 ввечорі до пер-
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шої години по півночі. Розійшлися з тим, щоб ЗІИТИСЯ завтра 

і обрадити плян застановлення продажі бондів". 

13. 11. - Неділя. Знову в Арсенича. Приявні ті самі. По 

довшій дискусії над "найліпшою розв'язкою" застановлення 

продажі бондів принято вкінці пропозицію Арсенича, який за

пропонував наступне: Виготовити повідомлення до преси, в 

якому треба сказати ясно, що "позичку на одного мільйона за

становляється з тої причини, що Боєр поробив інші фінансові 

зарядження, а ті, що вже бонди закупили будуть повідомлені". 

Доручено я. В. Арсеничу виготовити таке повідомлення. На цю 

пропозицію погодилися всі. Нарада закінчилася в год. 12 :30 
вночі. 

14. 11. - Понеділок. Нарада в Арсенича. Приявні: Т. Д. 

Ферлей, М. Стечишин, п. г. Войценко, І. Слюзар, І. Рудачек, З. 

Бичинський, д-р Р. Березовський, І. Ткачук, г. Курдидик, Ф. А. 
Боєр. 

"По довшій дискусії над справою бондів вручено БОЕрові 

текст повідомлення, яке він мавби підписати й оголосити в ук

раїнських часописах. Боєр заявив, що дасть свою відповідь в 

середу 16 листопада. "з його бесіди можна було виразно пізна
ти, що на застановлення продажі бондів не годиться". Він зая

вив, що д-рові л. Цегельському виплатив около 35 тисяч доля
рів на дипломатичні цілі. Д-р Березовський заявив, що він ні

чого про це не знає. Якш,О л. Цегельський отримав такі гроші, 

то вони пішли на його приватні справи. 

Також обговорено причини, ради яких позичка понесла ціл

ковиту невдачу. Найважнішою причиною було те, що Боєр не 

підняв з комітетом ніякої конкретної акції. Однак Т. Ткачук 

сказав, що позичка має повний успіх а доказом цього є те, що 

на вічах в Давфині, Етелберті, Минк Ривері, Косові, Келді і Сиф

тоні продано за кількасот долярів бондів. 

Для приявних таке вияснення не було доказом успіху, "бо 
колиб Боєр був робив в повнім порозумінні з комітетом, то 

справа бондів стоялаб далеко краще". Нарада закінчилася пе

ред дванадцятою ночі. "йдучи додому з Ферлеєм я говорив 
дещо про мітін(, віднотовує в своїх записках Гикавий, і Фер

лей, між іншим, сказав: "Знаєте, а я думаю, щоб бонди про

довжити". "І я також так думаю", сказав я, а це з огляду на 

консеквенції Їх застановлення". 

16. 11. - Знову відбулася нарада в Арсенича в справі бон

дів. Приявні: я. В. Арсенич, Т. Д. Ферлей, о. Гикавий, п. Г. 

Войценко, З. Бачинський, І. Слюзар, І. Рудачек, д-р Р. Бере-
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зовський, Ф. А. Боєр і його адвокат МекЯrуе, який приїхав 
з Монтреалю від імені Сан Траст Ко. 

Ф. А. Боєр предложив приявним лист, в якому закомуні

кував, що продавання бондів він задумує продовжати. "Ми 
на це не згодилися", пише автор записок, і по короткій мов

чанці, Боєр зі своїм адвокатом вийшли. 

Д-р Р. Березовський сказав, що вчора (15. 11.) на вимогу 
Боєра і його адвоката він вислав каблеграму до президента 

Петрушевича, щоб "сейчас затвердив бонди". Ф. А. Боєр ска
зав йому, що коли президент Петрушевич не затвердить бондів, 

то він сейчас арештує д-ра Л. Цегельського за отримання гро

шей під фальшивими претенсіями. 
"Березовський признався, щО Л. Цегельський дістав 15,000 

від Навіrейшен Ко., а що не міг віддати позички, він в порозу

мінні з Г. Курдидиком зарядили в Боєра позичку на конто ук

раїнських бондів, на що "предложили сфальшовані документи, 
підписуючи при тому д-ра Костя Левицького, як міністра загра

ничних справ". 

"Признався, щО Л. Цегельський отримав около 36 тисяч 
долярів від Боєра і він з цієї суми не вислав до Відня ані од

ного цента. Ми йому порадили, щоб дорадив Л. Цегельському 

негайно виїхати до Відня, як також, щоб каблеграми від пре
зидента Петрушевича не показував Боєрові. Березовський ска

зав, що завтра (1. 11) має піти до Боєра і побачити договір, 

зроблений між Цегельським і Боєром відносно бондів. Арсе

нич радив йому, щоб він і його закликав". ("Цього він не зро
бив" - замічено в записках - м.г.м). 

Перед закінченням наради дорадили д-рові Березовсько

му, щоб наколи він прибуде до Відня, то "щоб сказав Петру
шевичеві, що перед назначенням представника на Канаду має 

наперед порозумітися з нами (цебто з Українським Централь

ним Комітетом)". Д-р Березовський радо приняв цю думку і 

повідомив, що виїде до Відня 29 листопада. 
21. 11. - Після четвертої пополудні я був в Боєра, пише 

Гикавий в своїх цікавих нотатках, бо д-р Палмер, організатор 

Консервативної партії сказав, що цеї ночі він виїде з Вінніпеrу. 

Доячек був там також. Я застав о. Ю. Крайківського, І. Ткачука, 

Г. Курдидика, Гюстона і стенографку. Можна було заприміти

ти, що Боєр готувався до подорожі. В розмові з Боєром так і 
було видно, що він думками був деінде. Боєр сказав, що він 

залишає підписку бондів аж по закінченні виборів й опісля бу
де знову продовжати. Показав підписаний Ткачуком документ, 
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що Ткачук отримав 11,690.94 дол. за його кількамісячну працю. 
Показав також рахунок, що правительство ЗУНР винно йому 
30 тисяч долярів, які він видав зі своєї кишені на політичну 

кампанію". Тут автор записок додає таку фразу: "Значить бля
rYBaB". Сказав ще також, що в четвер 24 листопада виїде до 
Оттави, де "мусить дістати свої гроші, бо тут не годен". 

22. 11. - "Отримав від rіrейчука коверту і дізнався, щО 

Г. Курдидик арештований". 

1922 

19. 4. - Відбулася третя з черги нарада уповноважених 

відносно влаштування української демонстрації. Між іншим, "З. 
Бичинський ставив сильний протест проти того, щоб о. Теодо

рович промовляв в Індастрієл Бюро, мотивуючи тим, що ан

глійський загал є протестантський і виступ греко-католицького 

священика (в тексті сказано "попа" - м.г.м.) підкопає повагу 
цілої демонстрації. 

7. 5. - Наради Українського Центрального Комітету. При
явні: О. Гикавий, Т. д. Ферлей, Я. В. Арсенич, І. Слюзар, З. 
Бичинський, О. Боянівський, В. Казанівський, І. Мудрий. 

Вирішено, щоб редактори чотирьох часописів виготовили 

письмо на підставі ухваленої резолюції з 22 квітня і предло
жили перед цілий УЦК. 

Заряд УЦК вибрано з таких людей: Т. Д. Ферлей, голова; 

О. Боянівський, секретар; І. Слюзар, касієр. Після цього обго
ворювано "провінційну ПО.1Jітику". На питання, котру політич

ну партію годиться попирати, Слюзар висловив думку, що лі

беральну, бо консервативна ніколи не поверне до життя, знова 
фармерська є тільки переходовою, а ліберальна є повна свого 
існування. Бичинський заявився за прогресивною (консерватив

ною* - м.г.м.), так само Стечишин. 

Відносно українського кандидата у Вінніпезі, то всі пого
дилися на Арсенича. Питання було тільки, з якої партії він 
мавби кандидувати: прогресивної чи незалежно-ліберальної. Ар-

*) В 1922 існувала прогресивна партія. Вона мала 65 послів в Оттаві. 

Ії лідером був Форк. 

Назву "прогресивно-консервативна партія" започаткували тоді, як Джан 

Брекен став її лідером, цебто на початку 40-вих років. Брекен був прем'єром 

"прогресивного" уряду Манітоби. йому запропонували провід консервативної 

партії і він погодився, але під умовою, що партію перезвуть на "ПРОГРССІIIJІЮ

консервативну". 
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сенич не сказав своєї думки а узалежнив це від цього, що він 

ще над цим подумає. Нарада закінчилася в першій годині по 

півночі. 

8. 6. - Нарада Українського Центрального Комітету в Ук

раїнському Народному Домі. Приявні: Т. д. Ферлей, проф. І. 

Боберський, Я. В. Арсенич, З. Бичинський, О. Боянівський, І. 

Слюзар, І. Рудачек, М. Стечишин і Петро 3варич, який був 
в дорозі до Европи. Саме тому передано до правительства Пет

рушевича деякі доручення та інформації відносно канадської 
акції в справі Східної Галичини. 

На нараді вирішено також вислати делеrацію до Оттави 
в справі громадянських документів і висланих до Оттави резо
люцій, які були схвалені 22 квітня в часі всеукраїнської демон
страції-віча. До делеrації вибрано Петра Зварича, Я. В. Арсе
нича а зі Саскачевану входилиби М. Стечишин або В. Балешта. 

Пресова секція Українського Центрального Комітету також 

предложила плян оформлення архіву (правдоподібно, україн

ського національного - м.г.м.) та "спосіб зібрання на цю ціль 

грошей". 

15. 2. - "Нарада УЦК в Українському Народному Домі в 
справі висунення українського кандидата до виборів. Між при

явними були члени УЦК та "много інших представників това

риств, щоб встановити кандидатуру українця без різниці на те, 

з якої партії він не бувби" . Нарадами проводив Т. ЯстремськиЙ. 
16. 6. - Між першою а другою годиною відбулися у Вік

торія парку довірочні наради в справі вислання делеrатів до 

Оттави. На нараді були: Проф. І. Боберський, Я. В. Арсенич, 

З. Бичинський, Т. Д. Ферлей, М. Стечишин і І. Рудачек. Місцем 

нарад була каварня "Джуліюс Брадерс". При обіді обміркову

вано повище питання. Наслідком того, що приявні члени УЦК 

з конечности мусіли сидіти при двох осібних столах, наради 

відложено на пообідну пору у Вікторія парку. 

Вирішено згодом, що Арсенич не зможе поїхати до От
тави тільки тому, що його "приявні сть Є конечна у Вінніпеrу 

з політичних причин". Договорилися, щоб в цій місії до Отта

ви виїхав о. М. Оленчук, а коли б він відмовися, тоді М. Стечи

шин. До о. Оленчука мала піти делеrація в особах: І. Рудачек, 

3. Бичинський, М. Стечишин, ще вечером того самого дня, а 

відтак зійтися всім знову в редакції "Українського Голосу", 
дrу"ого ДІІЯ в год. З-ій пополудні. 

Су()ота, год. 4, в редакції "Українського Голосу" відбула-

01 IlаРllда 11 Сllрані делеrації до Оттави. Приявні: І. Боберський, 
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Т. Д. Ферлей, з. Бичинський, Н. В. Бачинський, я. В. Арсенич, 

М. Стечишин. Останній повідомив приявних, що о. Оленчук, 

як йому переказав І. Рудачек телефоном, зразу не годився Їхати 
до Оттави, однак опісля коли І. Рудачек завітав до нього, він 

дав свою згоду на виїзд. 

Обширна дискусія вив'язалася над тим, в який спосіб з'я

совувати справу в Оттаві та переконати власті, щоб ці впису

вали до громадянських документів українську національність 
а не польську, тимчасову державність в Галичині. Вирішено як 

домагатися, щоб в документах записувано українців "Юкренієн 

оф Істерн Галіша". 

"Рішено також, щоб домагатися від домініяльного прави

тельства акції відносно розположення обставин в Галичині, 

представивши йому теперішнє положення, серед якого україн

цям живеться під польською окупацією. Наради тривали до 

год. 5.30. 
"Того самого дня вечером в залі Малої Церкви (тепер Ка

тедра св. Володимира й Ольги) відбулися збори в справі на

значення кандидатів до міських виборів. Збори були скликані 

на 8 вечером, але почались в год. 19.30. На зборах було делеrа
тів від 18 товариств: Український Народний Дім, Інститут Про
світи, Читальня Просвіти, Запомогове Братство св. Миколая, 

Взаїмна Поміч, парафія св. Володимира й Ольги, Велика Цер

ква (цебто парафія св. Миколая - М.Г.М.), Студентський Кру

жок, Робітничий Український Дім, Відділ при Робітничому До

мі, Драматичний Кружок при Робітничому Домі, Товариство 

на Елмвуд, Жіноче Товариство, "Канадійський Фармер", "Укра
Їнський Голос", "Канадійський Українець", "Канадійський Ра
нок", "Українські Робітничі Вісті". 

ЯК виявляється зі записок о. Гикавого, участь в нарадах 

брали також представники так званих проrресистів. Наради 

були дуже затяжні, бо закінчились щойно в год. 3-ій вранці. 

Цікаво, що 24 голосами проти 13-ти вирішено не підтримувати 
кандидатури п. Поповича, якого в кандидати висунула вже пе

редше "Воркерс Парті оф Кенада", цебто прокомуністична пар
тія. На кандидатів від українців висунено Теодора Стефаника, 

Т. Ястремського, Осипа Дика, Я. В. Арсенича а також і М. По
повича. 

Рішено наступної суботи, 24 червня, в тій самій залі скли
кати номінаційну конвенцію, на якій мається також предложи

ти плятформу, опрацьовану вибраними до цього трьома людь

ми. 
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Рі шено також, що в конвенції не можуть брати активної 
участи представники української преси. 

24. 8. - Відбулася нарада Українського Центрального Ко
мітету, на якій були приявні: Т. Д. Ферлей, М. Стечишин, проф. 
І. Боберський, І. Рудачек, І. Слюзар. На нараді прочитано ста

тут УЦК, зроблено деякі поправки та доповнення. Внесено та

кож постанову, щоб зустрітися з адв. Е. й. МекМурри в справі 
висилки делеrації до Лондону. 

2. 9. - Вечером в год. 9.30 приїхав д-р Осип Назарук. 
3. 9. - В год. 8 ввечері в домі "Піплс Госпітал", при ву

лиці Манітоба, відбулася нарада, на якій були приявні: Д-р 
Осип Назарук, проф. Іван Боберський, І. Рудачек, З. Бичинський, 

о. Гикавий, М. Стечишин, Т. Д. ФерлеЙ. Перший промовив о. 
Назарук. Він сказав, що приїжджає до Канади, як надзвичайний 

дипломатичний відпоручник Західної Української Народної Рес
публіки. Він подякував редакторам в імені правління за щире 

підтримування рідної Республіки та перепрошував, що уряд не 

відповідав на листи і телеграми в справі продажі бондів 1921 р. 

Проти д-ра Цегельського ведеться докладне слідство і самих 

закидів проти нього списано 41 сторінок машинового паперу. 

"Скандалу, якого допустився д-р Цегельський уряд не може 

публікувати, бо це захиталоби його повагу, яку до цеї пори 
вдалося затримати перед політичним світом". 

Уряд утримується на фінансах, що напливають з Америки 
і Канади. Д-р о. Назарук прочитав фінансовий звіт за пів року, 

з якого довідалися приявні про "смішні" (надто малі - м.г.м.) 
видатки уряду ЗУНР. На одне міністерство припадало від двох 

до п'яти долярів місячно. Найбільше грошей видається на п'ять 

місій, бо аж 2,350 дол. на місяць. Діють наступні місії: Італія, 
Чехословаччина, Німеччина, Лондон, Америка. 

Повертаючись до українських бондів о. Назарук заявив, 

що правительство не то, що позволило, але буквально заборо

нило Л. Цегельському всяку позичку в Америці. З усієї позички 

правительство ЗУНР не отримало ані одного цента. 

Надзвичайний відпоручник предложив документ, підписа

ний Боєром, в якому він зрікається всяких претенсій до зібра

них грошей з розпродажі бондів на користь правительства 

ЗУНР. Саме в той час Боєр перебував у Відні (Бристол Готел). 

Переказавши про положення в Східній Галичині і запев

нивши, що справа незалежности країни буде вкоротці виріше

на, д-р Назарук заявив, що він приїхав до Канади в справі по

зички, яка малаби виносити двісті тисяч долярів. 
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Під кінець приявні дорадили д-рові Назарукові, "щоб він 
відвідав більшовиків" (цебто Робітничий Український Дім та 

ціле середовище, яке в тому часі було дуже сильне - м.г.м.). 

Зустріч тривала три години. 

6. 9. - Між год. 8 -11 ввечері відбулася друга нарада з 

д-ром Назаруком. Приявні: проф. І. Боберський, І. Рудачек 

З. Бичинський, М. Стечишин, Я. В. Арсенич й О. ГикавиЙ. 

О. Назарук зреферував приявним свої відвідини в більшо

виків в Робітничому Домі, ріг Причард і MeKrperop. Говорив 
з М. Поповичем, М. Шатульським, М. Навізівським і трьома ін

шими. По довшій дискусії М. Попович заявив, що "зі справою 

позички для галицького правління віднесеться до організації, 

однак не виключеним Є, щО вони (члени прокомуністичного се

редовища - м.г.м.) не будуть виступати проти Назарука, але 

проти позички будуть виступати з тої причини, що ЇЇ будуть 

попирати ворожі елементи". 

Д-р Назарук також поінформував, що відбув візиту в єпис

копа Будки, майже через цілий день. Від єпископа Будки "по
чув дуже прихильну відповідь в справі позички і зробив зая

ву, що його 180 парафій можуть зараз зложити по 1 ОО долярів 
позички". Сам сією справою займатися не може, бо осінню цьо

го ж року мусить Їхати до Риму, бо саме йому скінчився 1 О-літ
ній побут вКанаді". Що ДО ВИСОТИ позички, то погоджено, що 

її висота повинна бути 50,000 долярів. Назарук і Гикавий були 
за 100,000 позичкою. 

Вирішено, що заки приїде д-р Лука Мишуга з ЗСА, д-р 

О. Назарук має виготовити комуні кат, який відповідавби інтен

ціям правительства ЗУНР та українцям Канади. Також заміче

но, що проф. І. Боберський написав був листа до правління 

ЗУНР в справі позички, зарядженої д-ром Цегельським і Ф. А. 

Боєром в 1921 р. і дістав був відповідь, що "від нього перший 

раз чули про цю позичку". 

Знова д-р О. Назарук добавив, що о. Л. Сембратович мину

лого року написав був до правління листа в справі номінування 

його представником на Канаду й одночасно прибив на листі пе

чатку, в якій було заподано, ІЦО він вже є таким представником. 

15. 9. - Нарада в Українському Бюрі при 247 Манітоба 
вулиці (Бюро Представництва ЗУНР на Канаду). Приявні: Д-р 

О. Назарук, д-р Л. Мишуrа з Америки, проф. І. Боберський, о. 

П. Олексів, Я. В. Арсенич, О. Дик, О. Боянівський, М. Стечи

шин, З. Бичинський, І. Рудачек, О. ГикавиЙ. Нарада почалася 

у 8-ій год. вечером доповіддю д-ра Л. Мишуrи про позичку 
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з 1921 р., яку провадили Л. Цегельський і Ф. А. Боєр. Допові
дач заявив, що він нею "не інтересувався і предвиджував по

гане її закінчення тому, що не була правительством затвердже

на. Щоби та позичка не пошкодила новій позичці, д-р Мишуrа 
виготовив відповідну заяву, як від представника правительства 

і помістив її в українській пресі (пр. в "Канадійському Фарме
рі" поміщено з дня 28. 9. 1922 р.). 

Д-р О. Назарук перечитав нам виготовлену ним статтю про 

нову позичку на 50,000 долярів, яку приявні приняли в цілості. 
Нарада була довша, бо закінчилася в год. 11.30 ввечорі. 

В Українському Бюрі відбулася чергова нарада, на якій об
говорено програму віча, яке мало відбутися 24 ц.М. У Вінніпезі. 
Приявні: Д-р О. Назарук, проф. І. Боберський, М. Стечишин, 

З. Бачинський, І. Рудачек, О. Дик, О. Боянівський, Я. В. Арсе

нич, О. ГикавиЙ. Програма нарад була довга і тривала до год. 

12 ночі а тому, що не була закінчена, відложено до наступного 
засідання, на 20 ц.М. 

20. 9. - Нарада в "УБ". Приявні: Д-р О. Назарук, проф. І. 
Боберський, М. Стечишин, З. Бичинський, О. Дик, Я. В. Арсе
нич, Д. Якиміщак, проф. Боберський. Останній поінформував, 
що посол Н. А. Григорчук не запевнив, чи він зможе прибути 
з Етелберт на віче та бути його предсідником з уваги на те, 

що його дружина хвора. По довшій виміні думок посол Якимі
щак дав себе переконати, що він повинен заняти місце пред

сідника на случай відсутности Григорчука. Якщоб Григорчук 

прибув, тоді Якиміщак занявби місце заступника предсідника. 
Обговорено також низку інших поточних справ. Наради закін

чено в год. 11.30. Детальніші питання віча мади ще бути обго
ворені в дні 23, в суботу перед самим вічем. 

22. 9. - Відбулося в Борд оф Трейд велике всенародне 

віче з великим успіхом. 

25. 9. - Відбулася нарада в Бюрі Представництва ЗУНР, 

на якій були приявні: д-р Назарук, проф. Боберський, М. Сте

чишин, З. Бичинський, Я. В. Арсенич, О. Боянівський, О. Дик, 

О. ГикавиЙ. 

На нараді звітовано про успіх віча та обговорено справу 

дальшої акції. Ведено дискусію над створенням позичкового 
комітету. Також предложено, щоб Представництво заплатило 

85 дол. за залю а збірку з віча, rцоб віддано Українському Цен
тральному Комітетові. Проф. Боберський заявив, що він дасть 
відповідь на найближчому засіданні УЦК. Арсенич погодився 

зробити доповідь про збірку. 
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27. 9. - Відбулася нарада УЦКомітету. Приявні: проф. 
І. Боберський, М. Стечишин, з. Бичинський, о. Боянівський, І. 
Рудачек. Д-ра о. Назарука не було, бо мав доповідь на вічу 

в Елмвуді і прийшов на нараду аж після ��-оЇ год. ночі. я. В. 

Арсенич теж не прибув, бо був перешкоджений. 

Приявні застановлялися над ходом збіркової акції - по
зички ЗУНР. Під кінець нарад о. Боянівський підніс справу по

мешкання д-ра о. Назарука. Заявив при цьому, що його пере

бування в домі д-ра о. Сушка "утруднює успішне переведення 
позички". його заяву підтримав з. БичинськиЙ. 

2. 10. - Ред. о. Гикавого відвідав, в його бюр і, проф. І. 

Боберський. В розмові з ним він інформував його про свою 

ролю як "Відпоручника Галицького правительства, а д-р о. 
Назарук уважався Надзвичайний делеrат Галицького правитель

ства. Він також висказав "своє здивовання на домагання, щоб 
в домі Сушка не перебував Назарук". 

17. 10. - Відбулися наради УЦК в домівці Галицького 

Представництва. (В записках не подано змісту нарад - м.г.м). 

10. 10. - Відбулися наради членів УЦК в Українському На

родному Домі. Брали участь: Т. Д. Ферлей, я. В. Арсенич, М. 

Стечишин, з. Бичинський, І. Рудачек. В загальному застанов

лялися над позичкою Національної Оборони та "яке становище 

має заняти УЦК" і т.п. 

20. 10. - Нарада УЦК в домівці Галицького Представниц

тва, 247 Манітоба аве. Приявні: д-р о. Назарук, проф. І. Бобер

ський, я. В. Арсенич, з. Бичинський, М. Стечишин, Т. Д. Фер

лей, о. Боянівський, І. Слюзар, о. Дик. 

"Про справи, які мав піднести голова ~TЦK Т. Д. Ферлей, 

І. Боберський вже знав і випередив нас", пише о. ГикавиЙ. 

"Він заявив, що гроші зі вступу на вічу він віддасть УЦК і щО 

УЦК має повну контролю над грішми, зібраними на позичку. 

Дискусія вив'язалась над тим, про яку саме контролю ходить 

дЛЯ УЦК. Контроля УЦКомітету має бути не така, щоб лише 

вг лядати в рахункові книжки але щоби мати контролю над 

видатками грошей. І. Боберський, між іншим, заявив, що пред

ставництво П.lІатить за домівку 65.00 а за уживання меблів, опал 
і світло 31.50. Дальше, що з позички він має дістати 400.00 дол. 
а д-р Назарук 600.00 "як на перші розходи". 

Д-р о. Назарук вповні погодився, щоб "УЦК був повністю 
відповідальний за успіх або невдачу позички". 

В дальшому розпочалась дискусія та плянування маршрути 

д-ра о. Назарука, але зогляду на пізну годину, відложено дис-
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кусію на наступне засідання, яке заповіджено на 22 жовтня, 
в неділю. 

26. 10. - В Читальні "Просвіти" відбулися збори пред
ставників товариств Вінніпеrу. Збори були скликані в цілі по

ширення акції відносно позички у Вінніпеrу, іншими словами, 

"ціль була, щоби товариства вибрали собі місцевий комітет 

для переведення позички в місті Вінніпеrу". На жаль, "цеї цілі 
не осягнено", бо "деякі з приявних почали накидатися на Укра
Їнський Центральний Комітет та квестіонувати його леrальний 
вибір і т.п. Бачучи це, Арсенич вніс резолюцію, щоб УЦКомі
тет зрезиrнував на найближчому вічу, яке він скличе". За цим 

внеском голосувало 22, а проти 4. УЦК "атакували Барицький, 
Барилюк, Драль, Дик й інші католики". Після цього "проф. 
Боберський виголосив одногодинну промову, В якій заявив зго

ду на перебудовання УЦК". 

28. 10. - В домівці Галицького Представництва відбулася 

нарада УЦК. Приявні: Т. Д. Ферлей, М. Стечишин, я. В. Арсе

нич, з. Бичинський, І. Слюзар. І. Боберський залишив записку, 

в якій виправдувався, що не може взяти участи в нарадах з 

уваги на його участь в тому часі на вічу на Бруклиндс. о. Дик 

з'явився, але не ждав на других і відійшов. 

На нараді обговорено справу майбутнього віча (на якому 

мала бути дебатована резигнація УЦК - м.г.м) та його про

граму. Рі шено заголосити віче не в пресі а вислати до органі

зацій індивідуальні запрошення. Постановлено, що віче має від

бутися 5 листопада в Інституті Просвіти. 

3. 11. - В Українському Народному Домі відбулася нара

да УЦК. Приявні: І. Боберський. Т. Д. Ферлей, М. Стечишин, з. 

Бичинський, І. Слюзар, д-р Б. Дима, д-р М. Мігайчук, І. Рудачек. 

На нараді прочитано листа від правительства Петрушевича до 

проф. Боберського з липня 1921 р., в якому доручувано згада

ному перевести справу позички в Канаді. В тій справі було до

ручено йому скликати українських представників і передискуту

вати з ними плян переведення такої позички. Позичку доручува

но перевести в порозумінні з я. В. Арсеничем. "Боберського 

критикували приявні за невиказання того листа дотичним осо

бам (приявним - м.г.м.), на що проф. Боберський дав наступне 

вияснення: "В той день, як він отримав листа, то позичка (під

писання бондів - м.г.м.) Цегельського і Боєра була вже опо

віщена в українських часописах. Тим самим лист став безпред
метний. В позичку Цегельського дуже вірив і виступати проти 
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неї не хотів ради того, щоби не стати киринником в очах за

галу". 

"М. Стечишин перечитав декілька листів, які отримав від 
Цегельського в справі позички. Дискусія була довга і часами 

нудна". 

Остаточно рішено виготовити заяву від УЦК, яку члени 
УЦК мали предложити приявним представникам організацій 

на вічу. До редакційної комісії покликано: о. Гикавого, я. В. 
Арсенича, М. Стечишиного і Н. В. Бачинського. Наради закін

чилися в год. 12.30 ніччю. 
4. 11. - Між 5 а 7 год. вечером відбулося засідання ре

дакційної комісії в справі заяви. Всі чотири повище згадані під

готували стосовну заяву. 

5. 11. - В другій годині пополудні члени цілого УЦК зій

шлися до Українського Народного Дому, щоб запізнатися зі 

змістом заяви та її підписати. (Під цією датою нічого більше 
не занотовано в записках о. Гикавого. Нічого також не сказано 

про відбуття віча, яке було запляноване на нараді 28. 10. -
м.г.м.). 

3. 12. - Відбулося всенародне віче в Інституті Просвіти у 

Вінніпезі. Приявних від 400-450 осіб. Предсідничив Осип Дик, 

секретарював о. Г. ГикавиЙ. 

В год. 3.30 Т. Д. Ферлей, голова Українського Центрально
го Комітету здав звідомлення зі своєї діяльности, починаючи 

від його заложення до часу резигнації в дні 26 жовтня 1922, 
коли то УЦК під тиском деяких приявних делеrатів рішив зда

ти свої мандати. Звітування тривало 15 хвилин. 
По звітуванні предсідник відкрив запити відносно звіту. 

Слово забирали В. Скиба, С. Басістий, о. Дик, І. Завідовський, 

І. Жаровський, І. Барилюк, Д. Якиміщак та інші. 
й. Дик підніс питання існування, зг лядно брак статута ~TЦK, 

на що відповів о. Боянівський, "що такий статут є, і був вироб

лений два місяці перед приїздом представника Галицького Пра

вительства. п. Драль жалівся, що дО УЦК ввійшли представники 

однієї групи, а властиво "УЦК репрезентує лише дві найбільші 
групи і наслідком цього серед вінніпезьких українців є незадо

волення". І. Жаровський, що "члени (його товариства - м.г.м.) 
не мають довір'я дО УЦК, бо в ньому є люде, які збирали гроші 

на різні цілі, от як на "фонд Сироти Івася", "на делеrацію до 
Парижа" тощо. "Нарід здеморалізований збірками". 

Відповідаючи на закиди, Т. Д. Ферлей ствердив, ІДО проти 

праці УЦК не впали жодні заміти. Все, що було сказано стосу-

158 



валось до збірок давніх фондів. УЦК не оголошував, що він 
займається Позичкою Національної Оборони". Відносно давніх 

збірок, то "за фонд сироти Івася відповідає єпископ Будка". 
Делеrація до Парижа була вибрана одним сторонництвом, бо 

друге сторонництво, цебто католики, в послідній хвилі відтяг

нулися від вислання свого делеrата туди ж." "Комітет не допус

тився до спродавання Боєрівських бондів". "Комітет складає 

свій мандат з цим, що нічого злого не зробив". "Не знає також, 

хто з УЦК накидався у "Фрі Прес" на українців". 

Я. В. Арсенич заявив, що вніс на нарадах 26 жовтня резо
люцію резигнації УЦК, бо "бачив невдоволення людей". За пе
реведені давніше збірки відповідає хто інший а не УЦК. Врешті, 

якщо хтось думає, щО УЦК повинен нести цю відповідальність 

на собі, "ці закиди повинні були бути піднесені на зборах в 

дні 7 грудня 1921" (дата леrального заіснування УЦК на нара
дах представників організацій міста Вінніпеrу - м.г.м.). "Як
що судите, продовжав Арсенич, судіть справедливо. Зазначіть 

виразно, що злого зробив УЦК". "ВИ вибирали цей комітет рік 

тому назад, а тепер на нього цькуєте". "П'ять літ тому назад 

була між двома групами величезна пропасть і таку пропасть 

хочете зробити знову, бо одно цільна робота вам не подоба
ється". "Впрочім В УЦК є заступлені всі групи і сторонництва 
і тут вичислив всіх членів УЦК, хто від якої групи делеrованиЙ". 

Т. Стефаник заявив, щО УЦК не повинен резигнувати, бо 

не має важливих закидів відносно його дія.тrьности. Шістдесят 

тисяч ніхто з Боєрівського комітету не забрав. Боєр хотів діс

тати 100,000, але це йому не вдалося. "Люди такі, як О. Гика
вий, І. Слюзар, Т. Ферлей, єпископ Будка й інші робили все 

в добрій вірі, вони навіть дали Боєрові листи рекомендацій зі 

своїми підписами до правительства (галицького, чи канадсько

го, неясно - м.г.м.), але цей лист, чи листи не мали на цілі 

жодного шахрайства. Боєр взяв 40,000 і втік з Канади. За діла 

Боєра комітет цілком не винен". Т. Стефаник висловився рішу

чо проти резигнації УЦК. Я. В. Арсенич настоював таки на ре
зигнації УЦК. Після довгої, предовгої дискусії були поставлені 

два внески, за і проти резигнації. Більшість уповноважених до 

голосування резигнації не приняла (вислід голосування 70 на 
58). Мимо цього Т. Д. Ферлей вніс свою резигнацію а за ним 
зрезигнували наступні члени УЦК: Я. В. Арсенич, З. Бичинський, 
О. Боянівський, Д. Якиміщак, д-р Мігайчук, С. Ковбель, В. Ка
занівський, О. Г. Гикавий, й. Дик, І. Слюзар". 
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В програмі віча була точка вибору нового комітету, але 

наради затягнулись так довго, що до вибору не прийшло. Ви
рішено, що президія віча буде покИІЦО вести аrенди УЦК та 

скличе наступні збори репрезентантів товариств міста Вінніпеrу. 

17. 12. - Зустріч представників українських організацій 

міста Вінніпеrу з послом до парляменту МекМуром. Теодор Сте

фаник від імені приявних домагався знести обмеження іміІрації 
українців до Канади, щоб українці мали свого представника в 

Колонізаційному Уряді, "усунути польську леrалізацію доку

ментів", вислати до краю українця вести акцію за еміrрацією 

до Канади, щоб на громадянських паперах писали в Оттаві 

"Українець" а не "сабжскт оф Поленд", також був невдоволе
ний з того, щоб на документах писати "Сабжект оф Елайд Па

верс". Також запропоновано, щоб просити уряд в Оттаві, щоб 

видавати громадянські документи також неграмотним. Наголо

сив потребу, щоб вислати людину в ті околиці Манітоби, звід

ки приходять вістки про голодування українців та інших. Про

сити уряд Оттави вислати до Галичини делеrацію, щоб позна

йомитися там з політичною ситуацією українців під польською 

окупацією. 

1923 

17. 1. - Збори членів зарядів українських товариств міс

та Вінніпеrу й околиці в цілі вибору комітету для переведення 

Позички Національної Оборони. Почалися в год. 8.30 а закін

чалися в год. 11 вечером. Місце зборів - Читальня "Просві

ти", ріг Флора і Мекензі. Заступлені на зборах наступні това

риства: Інститут "Просвіти", Читальня "Просвіти", Український 
Народний Дім, Товариство Взаїмної Помочі, Українське Жіно

че Товариство, Запомогове Товариство св. о. Миколая, Запомо

гове Товариство св. Івана Милостивого, Читальня "Просвіти" 

з Бруклендс", Український Червоний Хрест, Товариство "Коб
зар з Форт Руж". 

(Зі списка товариства, який зберігся в записках о. Г. Ги
кавого, можна сконстантувати, що тоді у Вінніпезі й околиці 

були ще такі організації: Читальня "Просвіти" ім. Т. Шевченка 
на Іст Кілдонан, ріг Монтровз і Вот, Українське Драматичне 
Товариство "Бандурист", яке приміщувалося в Українському 
Канадському Інституті "Просвіти", Український Політичний 
Клюб, 659 Стелла, Українське Товариство "Січ" при Інституті 
"Просвіти", Запомогове Товариство св. Михаїла при Україн-
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ській Православній церкві при 73 Дізраелі, Бурса ім. Митропо
лита Шептицького в Сент Боніфас, Студентський Кружок при 

663 Мейн вулиці. Крім згаданих товариств існували такі пара
фії: Парафія св. Володимира й Ольги, Парафія св. Миколая, Па

рафія св. Евхаристії Іст Кілдонан й Елмвуд, Українська Право
славна Парафія св. Михаїла (звана також Буковинська - м.г.м.). 

Зборами проводив о. Дик і секретарював о. г. ГикавиЙ. 

На зборах запали ОДНОГО.7Іосно такі внески: 

1) Щоб всі товариства, які були запрошені на ці збори, 

переводили кампанію Позички Національної Оборони передо

всім між своїми членами а опіс.1JЯ між громадянами, які не на

лежать до ніяких товариств. 

2) Щоб кожне товариство вибрало з-поміж себе трьох чле
нів до комітету переведення збірки між своїми членами. 

3) Скликати по трьох членів з усіх українських товариств 
на спільне засідання, де малиби обговорити і виготовити ~1iCTY 

кандидатів до Українського Центрального Комітету і заздале

гідь порозумітися з пропонованими людьми, чи таку кандида

туру приймають. По устійненні такої лісти скликати віче для 

одобрення кандидатів до Українського Центрального Комітету. 

4) Уповажнити Осипа Дика та Онуфрія Г. Гикавого, цебто 
президію зборів репрезентувати УЦК дО часу скликання зборів 

представників товариств (по трьох з кожного) та вести справи 

до того часу аж буде вибраний загальний комітет - цебто 

УЦК). 

5) Скликати збори представників товариств на день 26 
січня. 

26. 1. - Збори представників організацій міста Вінніпеrу 

й околиці. Явились делеrати від 17 товариств, одні були за

ступлені одним делеrатом а деякі двома і більше. Це виклика

ло довшу дискусію над важністю голосів приявних, одне това

риство один голос, чи стільки голосів, скільки делеrатів. Ви

сунено цілу низку внесків, які однак не здобули більшости го

лосів. З дискусії так і видно було, що члени колишнього УЦК, 
які зрезигнували, обстоювали думку створити УЦК з приявних 

делеrатів, знова опозиція, яка домагалася резигнації УЦК, об

стоювала ідею відложити збори на пізніше і остаточно встано

вити процедуру вибору. Був також поставлений внесок, щоб 

дО УЦК входили всі українські священики, українські посли, 

редактори та по одному представникові з кожного товариства, 

як також трьох представників скликаних загальних зборів всіх 
товариств. (Внесок Ферлея і Давибіди). Цей "елітарний" вне-
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сок не пройшов. Не були схвалені й інші внески. Вкінці схва
лено, щоб президія зборів, цебто О. ДИК і О. Гикавий продов

жали справи УЦК, скликали до десяти днів поновні збори і до 

Їх помочі приділено ще Володимира Комана. Наступні збори 
делеrатів товариств заповіджено на 7 лютого. 

(На жаль, дальших записок про працю УЦК не знаходимо 

в нотатках Онуфрія Гикавого - м.г.м.). 

4. 10. - Вечером відбулася нарада "представників Галиць
кого Правительства (д-р О. Назарук і проф. І. Боберський)" в 

справі висилки грошей до краю. На нараді були: З. Бичинський, 

М. Стечишин, О. Дик, В. Коман, о. М. Григорійчук, о. М. Пелех, 

В. Свистун, Я. В. Арсенич. Д-р Назарук прочитав листи від двох 

політичних партій з Галичини, які домагались, щоб "зі затри

маних грошей 8,892 долярів вислати одну трету до Галичини 
а решту передати президентові Петрушевичеві в Берліні. 

1924 

18. 12. - Д-р Г. (. Скегар привіз листа від д-ра Назарука 
з Чікаrо. 

1925 

14. 4. - Д-р В. Бачинський і о. й. Жан прибули на днях 

до Вінніпеrу з Европи в справі еміірації. 

17. 4. - Генерал Сікевич відвідав ред. О. Гикавого, "по

дякував за жертву", дав оголошення про "бюро посередництва 

праці" і просив, щоб висилати "Канадійського Фармера" Симо

нові Петлюрі в Парижі. Адресу для цього обіцяв доставити 

пізніше. 

* * * 
В своїх записках О. Гикавий виявляє велику дозу об'єктив

ности. його нотатки часто сухі і без коментарів. Дата і факти 

говорять самі за себе і в тому лежить Їх документальна вар

тість. Ці записки - це своєрідні протоколи українського Цен
трального Комітету, які в неприявності саме цього офіційного 

рекорду цієї структури, допомагають краще розуміти ці про

цеси українського життя "на вершинах" того часу. 
ЯК виявляється зі записок, Український Центральний Комі

тет намагався бути не тільки кермою в загально українських на

ціонально-культурних справах. Він не менш був зацікавлений 
та активний в справах загально-канадської політики, зокрема 
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у висуванні українських кандидатів до міських виборів, провін
ційних, як теж федеральних. Ці амбітні завдання часто не були 

під силу спроможностей цього центрального молодого організ

му, але заінтересування ними та намагання Їх розв'язувати наяв
но акцентують силу національної rравітації та велике відчуття 

потреби мати своїх представників на відповідальних постах 

канадської спільноти. 

Записки Онуфрія Гикавого розкривають ширші куліси тур

бот і праці Українського Центрального Комітету та засвідчують 

одночасно велику посвяту передових громадських діячів, які 
гуртувались біля цього центрального тіла. З цих сухих запи

сок визирає постійна ідеалістична настанова діячів УЦК служи

ти загальному добру, однак в широкій масі цей щирий ідеалізм 

не завжди був належно оцінений. 

Помилки, громадські недотягнення, як також мильні інтер

претації акцій попередніх згрупувань чи середовищ від'ємно 

відбивались на праці Українського Центрального Комітету. За

мішання в працю цього українського репрезентативного тіла 

Канади вносили також неполадки серед Представництва Західної 

Української Народної Республіки Америки, а зокрема акція під
писки бондів, яку безконтрольно взяв в свої руки на терені 

Канади Ф. А. Боєр.*) З цими всіми труднощами, як виявля
ється зі записок О. Гикавого, Український Центральний Комітет 

все таки давав собі раду. Найбільшим ворогом цієї централі бу

ла емоційність, яка позначується завжди на молодих організ

мах і саме ця емоційність причинилася до того, що Український 

Центральний Комітет сам себе угробив. 

Записки О. Гикавого вірно насвітлюють та допомагають 

зглибити силу і слабість організованої системи української ка

надської спільноти в її критичних роках після Першої світової 

війни. 

*) Про працю Представництва Західної Української Народної Республіки 

на терені Америки і Канади є обширна мова в шостому томі "Студій до 
історії українців Канади". 
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ПРАЦЯ Т-ВА оmки ІМ. СВ. РАФАЇЛА 

ВСТУП 

з програною державних змагань в Першій світов1И в1ИН1 

український нарід в Галичині знайшовся не тільки у важкій 

політичній ситуації, але також і в господарській. Безпосередні 

і посередні воєнні втрати і шкоди підорвали були народне 

господарство. Селянство що становило 86.4% українського на
роду, стратило в часі світової заверухи 20% своїх господар

ських будинків, так 11.1.0 кожний п'ятий господар лишився без 
даху над головою. Живий, робучий, доходовий інвентар обни

зився дуже значно. Коней страчено 78%, рогатої худоби 36%, 
безріг 77%, не згадуючи інших домашних тварин та шкід в мер
твому інвентарі. Ціни збіжжя не досягали й половини передво

єнних, а водночас ціни засобів рільної продукції були вдвоє 

вищі в порівнанні до цін збіжжя. (Зі звернення Товариства Опі

ки, Львів, жовтень, 1926). 

Український нарід був розчетвертований кордонами воро

жих йому держав. У важкому матеріяльному стані знайшлася, 

зокрема й та частина України, що була під польською окупаці

єю. В додатку до матеріяльної нужди прийшла ще колонізація 

українських земель чужим польським елементом, що виривав 
прадідну землю з-під ніг українського селянина. Дохід селянства 

із заробітків на двірських ланах наслідком парцеляції і коло

нізації постійно ма.71ів. Податкову шрубу прикручувано дуже 

сильно для рятування польської валюти. Все це висмоктувало 

з українського селянства решту його сил. Сезонова еміrрація 
до західних держав Европи, що була важним порятунком для 

українських селян в передвоєнних часах, була здержана. Виїзд 
дО ЗДА був замкнений. Залишилась Канада та Полуднева Аме

рика. Очі українських поселенців були звернені саме туди. Ка
нада була більш атракційна не тільки щодо своєї впорядкова

ности, але теж значніших зарібків. В пам'яті багатьох були 

ще передвоєнні десятьдолярові гомстеди. В Канаді була вже 

поважна скількість українського населення, що вважала Канаду 
за свою державу. Українці Канади давали матеріяльну і полі-
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тичну допомогу своєму материкові в часі українських визволь

них змагань. В Канаді були широкі простори прерій, де мріяли 

поселитись малоземельні селяни. Про потребу заселення цих 

прерій дебатовано і пляновано також в іміrраційних урядах 

Канади. Треба було отже спрямувати побажання і можливості 

в одне русло. Над тим саме питанням стали застановлятися ук

раїнські громадські і політичні мужі в Канаді та Старому Краю. 
Наслідком дискусії та кореспонденцій оформилась думка, що 

треба доконче створити товариство опіки над українськими 

еміrрантами, чи поселенцями. Рік 1924 був межовим стовпом 
у кристалізації цієї ідеї. В цьому році постає у Львові ініціятив

ний комітет Товариства опіки над українськими еміrрантами 

й у Вінніпезі Товариство опіки над українськими поселенцями 

в Канаді ім. св. Рафаїла. Оба згадані товариства відіграли ви
значну ролю в поселенні українців в Канаді між двома світови

ми війнами. Роля ця історичного значення зокрема для історії 

української спільноти в Канаді. 

УКРАІНЦІ КАНАДИ ОРГАНІЗУЮТЬ ДОПОМОГОВУ 

АКЦІЮ - ТОВАРИСТВО ОПІКИ 

Справу зорганізування товариства опіки над українськи
ми переселенцями, що прибували до Канади після Першої сві
тової війни, видвигнув на прилюдне обговорення єпископ Ни

кита Будка. В приватних розмовах наголошував він потребу 
заснування такого товариства. До речі, з початком 1924 року 
за ініціятивою згаданого Владики було зорганізовано товарис

тво, до якого входили крім українських представників ще фран
цузи та англійці. Товариство це виявилось нежиттєздатним, бо 
в ньому схрещувались різні національні інтереси. Ідея, що єди

но-українське товариство може служити повністю потребам ук

раїнського iMirpaHTa, перемогла і твердо закріпилась в переко

наннях тодішніх церковних і громадських провідників. 

В 1924 р. відбулися два просвітно-фармерські з'їзди. Один 
в дні 18 листопада в Саскатуні і другий 9-11 грудня У Вінніпезі, 
в залі Інституту Просвіти. На обох цих з'їздах була винесена 
ухавала про потребу оснування "Товариства Опіки над україн
ськими переселенцями в Канаді ім. св. Рафаїла". В протоколі 

"Просвітно-Фармерського З'їзду", що відбувся у Вінніпезі, чи

таємо: "Проф. В. Біберович звернув увагу з'їзду на Товарис

тво Опіки над Українськими Поселенцями в Канаді ім. св. Ра
фаїла, засновання котрого одобрено на з'їзді в Саскатуні. Проф. 
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В. Біберович відчитав устав (статут - М.Г.М.) - провірений 
і поправлений цілим рядом осіб та ставив слідуючи й внесок: 

"Світлий З'їзд затверджує предложення уставу і його напрям 
роботи. Світлий З'їзд вибирає комісію з З-ох осіб і поручає 

тій комісії впровадити сей устав в життя і поправити текст там, 

де ще покажеться кончена потреба".*) 

Життя опісля показало, що статут треба було кількакрат

но міняти, але ці зміни йшли радше по лінії доповнень, як ану

лювання попередніх постанов. Статут, чи, як в оригіналі назива

ється "устав", складається з десяти точок-параграфів. Третя 
точка визначувала ціль і діяльність товариства. В основному 

параграф цей визначував характер організації стверджуючи, 
що "Товариство є чисто добродійним товариством. його обо
в'язком є стояти в порозумінні з відповідним товариством в 

Европі та українською суспільністю в Европі, щоби дати опіку 

і всяку поміч українським eMirpaHTaM, які хотять прибути або 

вже прибули до Канади, в часі Їх виїзду, переїзду і початко

вого осідання вКанаді". 

Про методи праці сказано в статуті більше, як саму ціль 

організації. Цитуємо: 

"Товариство дає через своїх відпоручників всякі інформа
ції листами і часописами, а також усно, про Канаду, про набу

вання землі і спосіб господарювання, про заробітки і підпри

ємства в Канаді, щоби українська суспільність в Европі мала 

ясне поняття, скільки може користати зі землі, роботи та тор

гівлі в Канаді. 

Товариство дає пояснення про найкращий спосіб відбу
вання подорожі до Канади, щоби переселенці могли уникнути 

якихнебудь страт або прикрdстей в дорозі. 

Товариство порозумівається з правительством домінії і про
вінцій в Канаді а також з відповідними товариствами чи під

приємствами, щоби під кожним зглядом улегшити українським 
поселенцям загосподарювання в Канаді та охоронити Їх від 

матеріяльної і моральної шкоди. 

Товариство полагоджує всякі зажалення українських iMir
рантів в справі страт або прикростей, які прийшлобся потер

піти при виїзді з Рідного Краю. При переїзді, і при шуканні ро

боти або при осіданні на рілі в Канаді, щоби поробити кроки 

до направлення заподіяної шкоди і до усунення заповіджених 

прикростей на будуче. 

1) Канадійський Українець, грудень-січень 1924-1925. 
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Товариство закладає доми для приїзжих українців, на час 
початкового побуту в Канаді. 

Товариство видає свою часопись, брошури і книжки. То

вариство запрошує на наради фахівців і знавців". 

Примірник статуту, що зберігся в архіві проф. І. Бобер

ського, має дату: Вінніпеf', Ман. 9. 12. 1924. Число Архіву 1. 
Стиль і мова збережена у нас так, як вона в оригіналі. 

На підставі саме цього односторінкового статуту, зложе

ного з 1 О-ти точок, відбулися основуючі загальні збори. 
Збори скли кала тричленна комісія, що була вибрана на 

Просвітно-фармерському З'їзді у Вінніпезі. Цю комісію скла

дали: К. С. Продан, Д. М. Ільчишин та А. ЗагаріЙчук. Комісія 
доповнила статут новими точками та опрацювала окремий пра

вильник. Понище подаємо повний текст протоколу загальних 

зборів. 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ 

Установчі збори Товариства Опіки над Українськими Пере
селенцями в Канаді ім. св. Рафаїла відбулися при Селкірковій 

вулиці ч. 623, в Вінніпеf'у, Ман., дня 4 січня. 
Др. М. Мігайчук отворив Збори і заявив, що число при

сутних осіб є 12 і тому збори є правосильні. Рівночасно уді

лив голосу Д. М. Ільчишину для відчитання уставу Товариства. 

Д. М. Ільчишин відчитав устав в 12 точках і правильник у 8 точ
ках, в українській мові, після залученого тексту і предложив 

зборам також англійський текст. Читання уставу тривало від 

3.25 до 3.40 по пол. Др. М. Мігайчук відчитав імена присутних 
і покликався на 3 точку правильника, після котрої 12 членів 

творять правосильне число. Пристутні були слідуючі: П-на Емі

лія Білинська, учителька п-на Марія Корецька, учителька, Кор

нилій Продан, af'pOHOM, Др. Манолій Мігайчук, Др. Д. Ляльків, 
проф. І. Боберський, Яків Барилюк, Теодор Тацюк, Петро Мит
ник, Дмитро М. Ільчишин, Андрій Загарійчук, Микола Яцик. 

Др. М. Мігайчук пояснив зібраним, що комітет який ви

готовляв устав, підготови в також лісту членів старшини. Одно

голосно вибрано слідуючу старшину: Предсідник - о. проф. 

Е. Турула, перший місто-предсідник - д-р М. Мігайчук, другий 

місто-предсідник - о. М. Григорійчук, писар - Д. М. Ільчишин, 

скарбник - І. Жаровський, члени старшини - М. Корецька, А. 

Загарійчук; провірники - о. П. Олексів, К. С. Продан. 
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Опісля д-р Мігайчук заявив, що товариство являється на

скрізь добродійне і має на цілі опікуватися українськими імі
rрантами з Европи і буде старатися сповнити свої обов'язки, 
вписані в уставі, які на підставі практики У~lіпшать ще. Дякує 

комітетови за труд около виготовлення уставу і приготовлення 

зборів, а присутним за участь в зобрах. Секретар Д. Ільчишин 

повідомить всіх членів старшини нарочними письмами про Їх 
гідність в старшині, до якої Їх збори вибрали. 

Протокол сей зладив Д. Ільчишин, а прочитається і про

віриться його на першім засіданню старшини Товариства, а 

опісля на найблиших зборах Товариства. 

Вінніпеr, Ман., дня 4 січня 1925. 
Д.Ільчишин, 

писар зборів В.р. 

Д-р Манолій Мігайчук, 

голова зборів в.р."*) 

ЧОМУ НАЗВА "ТОВАРИСТВО ІМ. СВ. РАФАІЛА" 

в Святому Письмі виступає Архангел Рафаїл як опікун по
дорожних і потребуючих. Такого духового опікуна ініціятори 

й основники хотіли дати тим iMirpaHTaM, що переселювались 
з рідного краю в новий світ. Товариства опіки ім. св. Рафаїла 

були широко відомі в Німеччині та Австрії. Німецьке Товарис
тво св. Рафаїла мало свої бюра в більших містах Німеччини, 
а в 1883 році була основана навіть його філія в Ню йорку для 
опіки над поселенцями в Північній Америці. Громадяни Австрії 

оснували таке товариство в 1898 р., італійці вже в 1891 р. Ук

раїнське Товариство Опіки ім. св. Рафаїла було створене у 
Львові 1907 р. й оснував його тодішній священик та пізніший 

єпископ Никита Будка. Товариство це було філією віденської 

централі, мало за собою гарний дорібок у праці й несло обиль

ну допомогу, моральну й матеріяльну. Воно видавало інформа

ційні брошурки та свій періодичний журнал. З ) Осідок цього 

товариства та редакція журналика "EMirpaHT" приміщувалися 

при вулиці Коперника 36, цебто в Духовній Семінарії. 
Зі сентименту до минулого та розуміння популярности то

вариства св. Рафаїла теж і в Америці постало Українське Това

риство Опіки ім. св. Рафаїла. 

2) Копія протоколу зберігається в архіві автора (папка - проф. Іван Бо

берський). Мова і правопис оригіналу збережені. 

3) Див. "Товариство св. Рафаїла в праці від 1907 року", "Студії до істо
рії українців Канади" т. ІУ, стор. 55-60. Вінніпеr, 1972. 

168 



€п. Никитв Будка, 

опІкун Т-ва Опіки, 1925 

Вкоротці після основуючих зборів Товариство опрацюва

ло статут в англійській мові та звернулося до державного сек

ретаря по урядову реєстрацію. "Letters Patent" підписали в дні 
13. 7. 1925 р. слідуючі громадяни: Єпископ Никита Будка, о. 

Михайло Григорійчук, д-р Манолій Мігайчук, Марія Корецька, 
Корнило Продан, Іван Жаровський, Андрій Загарійчук та Дмит

ро Ільчишин. Інкорпорація акту довершилася 23 вересня 1925 
р., під реєстраційним числом 82224. В англійській мові назва 
товариства звучала: "St. Raphael's Ukrainian Immigrants Wel
fare Association оі Canada". З реєстрацією товариства встабілі
зувалися взаємини в ново основаній організації, а її ініціятори, 

основники та новий гурт працівників стали працювати зі запа

лом та посвятою, реалізуючи намічені цілі та завдання, постав

лені в началі цієї організації. 

ВІЧ НА ВІЧ 3 ТВЕРДОЮ ДІЙСНІСТЮ 

Товариство Опіки почало свою працю без будь-яких мате

ріяльних засобів. Була тільки добра воля та добре слово пора

ди. І це був найбільший капітал цієї установи за цілий час її 
існування. До кількох місяців після основуючих загальних збо

рів треба було відбути надзвичайні загальні збори, щоб на міс
це недужого голови о. Е. Турули вибрати нового голову --
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адвоката Степана Савулу, який довгі роки був у проводі уста

нови та служив своїми фаховими правними порадами і това

риству і українським поселенцям. його професійна канцелярія 

стала безплатною домівкою товариства на повних десять років: 

"Конфедерейшен Лайф Билдинf''' при 457 Мейн, кімната ЗОб, 
стала також головною кватирою Товариства Опіки, зокрема ж 

поштовою централею для розшуків та тимчасових контактів 

розлучених родин, приятелів, знайомих, не тільки в Канаді, але 

в різних країнах світу. Велика кількість іміірантів була в по
стійному переїзді і пошукуванні за працею та родиною. До 

якого ступня дійшла була ця постійна розпорошеність україн
ців, про це може свідчити хоч би те, що товариство тільки для 

цієї цілі мусіло наняти на якийсь час окрему людину в бюрі 

адв. С. Савули. 

Ладналась теж ділова й інформаційна кореспонденція то
вариства, що її безперебійно провадив довгі роки секретар Д. 
М. Ільчишин. Там відбувалися й постійні засідання, наради та 

загальні збори цілого товариства. Словом, Конфедерейшен 
Лайф Билдинf' став централею українського поселення в Канаді 

на добрих десяток років й був кватироlO організації, що цим 
посеелнням турбувалась між двома світовими війнами. 

Архіви організації виказують, що справді було чим турбу
ватись. До неї плили постійно не тільки прохання охочих по

селюватись з Галичини, Волині й Полісся, але й відізвалася укра

Їнська політична еміf'рація, розпорошена в тому часі в різних 

країнах світу. 

І так наспіло прохання полковника Филиновича з Праги, 
щоби БО людей спровадити і поселити на землях, а вони ство

рять рільничу оселю і відроблять гроші, видані на корабельні 
карти. ЦИХ БО людей - це були вояки українських армій, які 

хотіли занятися господаркою, але не мали гроша на подорож. 

Головна Еміf'раційна Рада з Парижа просила про допомо

гу, щоб бодай частину безробітних еміірантів переселити з Ев

ропи до Канади. 

В інформації-звіті інж. Т. Павличенко писав товариству, що 

"в Чехословаччині є скупчена велика кількість української емі
f'раційної інтелігенції, яка ще нині в своїй головній масі пере

буває в стані докінчування студій на різних високих фахових 
школах. Докладніше, в Чехословаччині такої інтеліf'енції ще 
нині маємо 1500 осіб в Празі (початок 1927 р. - М.Г.М.), около 

БОО осіб, не рахуючи професорського пересоналу, в Подєбра-

170 



дах коло Праги на Українській Господарській Академії, около 
400 осіб в Бр ні та Пшібрамі". 

Наспівали письма з Румунії та Юrославії. Українські полі
тичні еміrранти намагались видістатись з Европи на постійне 
поселення в заморські країни і багато з них в Канаді. Цікавий 

звіт зберігся в архіві товариства, що його зробив був на загаль

них зборах товариства В. Балешта, близький співробітник цієї 
організації, що з кінцем 1925 року та на початку 1926 р. бував 
в Европі. Він відвідав Львів й українські установи та крім аляр

муючих вістей про конечність допомоги краєві привіз ціка

ву інформацію про українську еміrрацію у Варшаві й україн
ських eMirpaHTiB з Галичини. 

На загальних зборах товариства в дні 7 травня 1926 Балеш
та звітував, що в Західних країнах, поза Галичиною, жило ба
гато українців, які не мали польських паспортів і з того при

воду не мали виглядів дістатися до Канади. Ті, які мали видані 
Ліrою Націй і т. зв. нанзенівські паспорти, не могли теж виЇха
ти, бо канадійські іміrраційні урядники не впускали українців 
до Канади з такими паспортами. Цікаво, що з такими ж пас

портами впускали до Канади німців та жидів, утікачів з Руму
нії. Місцева влада в Данціrу та Ризі прихильно ставилася до 

українських утікачів з Галичини - звітував Балешта. 

Поза границями Польrці жило багато українців не тільки 
зі Західної, але теж і зі Східної України. Багато з них стара
лися також виїхати до Канади. На перешкоді до цього був 
не тільки брак паспортів, але теж фінанси та вимога запотребу
вання на працю до Канади. Саме ці проблеми мало розв'язу
вати Товариство Опіки. Товариство мало б, говорив Балешта, 

закупити карти для поселенців та дати Їм працю в Канаді. 
Загально зі звіту виходило, що заінтересування виїздом до 
Канади було в тому часі велике. Це могло видаватися втратою 

з національного боку, роздумував доповідач, але лише позірно, 

бо нуждарі мали нагоду зужиткувати свою силу і пильність. 

Еміrранти потребували землі і шукали за нею. Товариство Опі

ки мало саме цю землю знайти. Багато українців Їхало тоді на 
осліп до Полудневої Америки, бо туди були іміrраційні по

легшення. Великі полегшення мали жиди, що при помочі ор

ганізації ІКА виїжджали до Канади. 

Про матеріяльні відносини, які панували тоді серед україн
ських eMirpaHTiB, може свідчити лист голови "Українського 
Клюбу" в Данціrу до Товариства Опіки, датований 20 квітня 

1926. В ньому читаємо: "В Данціrу є багато українських втіка-
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чів З Польщі й України, які без всяких средств і заробітку при

мирають з голоду і раді би виїхати до Канади на заробіток, 
якщоб мали документи і на дорогу. Аби купити документи 

і шифкарту для тих нуждарів-братів, хочемо вислати яких 1 ОО 
втікачів-жидів до Канади, які самі заплатять дорогу і самі там 

знайдуть для себе заняття, а за потрібний "перміт" заплатять 

так, що з тих грошей ми зможемо вислати наших українських 

утікачів, а також заплатити за "перміт" від особи 20-25 доля
рів тій установі чи особі, яка пришле нам той "перміт" зі 

запевненням від канадійського уряду... "Щоб спасти наших 

братів-втікачів від голодової смерти, дуже Вас просимо про 

ласкаву і скору відповідь з порадою і поміччю", пишеться в 

цьому розпучливому листі. EMirpaHTcbKa нужда заставляла дея
ких людей, як бачимо з цитованого листа, до різних рисковних 

і спекулянтних розв'язок, які часто вже колідували з етикою 

а часом і зі самим законом.4 ) 

Товариство Опіки стануло віч на віч з великою проблемою. 
Треба було радити, плянувати та реалізувати. 

НАРІД СОБІ 

Клич "Нарід собі!" став кличем народу, що дбає про свою 
будучність і він став теж провідною ідеєю праці Товариства 

Опіки. 

Виходячи з такого заложення, Товариство Опіки розроби

ло колонізаційний плян, що його реферував на перших річних 

зборах голова Товариства Опіки с. Савула. Він, між іншим, 

говорив, що в українському інтересі лежить опрацювання широ
кого колонізаційного пляну, щоб українців спрямовувати в ті 

околиці, де є добрі землі і де вони станули б поруч своїх лю

дей, знайшли своїх дорадників на початку свого побуту в Ка

наді і зразу пристали до громадських і церковних організацій 

і скріпили Їх своїм членством, та що "Товариство Опіки повин
но мати власні землі до своєї розпорядимости, щоби могло 

ними орудувати в хосен переселенців, якими воно опікувалося". 

На случай таких можливостей було б легко спроваджувати на
ших людей з Европи, з-поза границь Польщі і Совітського Сою

зу - читаємо в протоколах організації, перед якою тепер ста
нуло питання, де дістати ці "вільні землі". 

4) Цитоване повище листування зберігається в Архіві Т-ва Опіки. 

172 



У зв'язку з такими плянами і політикою товариства, вже 

в березні 1925 р. Управа Товариства Опіки виделеrувала двох 
представників товариства, - Якова Майданика та Теодора Бо

рецького, - до Британської Колюмбії з метою прослідження 

земель, що надавалибися під поселення нових iMirpaHTiB. Де

леrати відвідали цілий ряд місцевостей та перевели розмови з 

провінційним урядом Британської Колюмбії. Вислід поїздки був 
успішний. Були можливості на індивідуальне і групове посе
лення українських iMirpaHTiB. Треба було добиватися перед фе
деральним урядом усунення всяких іміrраційних обмежень у 

справі іміrрації та обстоювати пільги для новоприбулих. До 
цієї якції Товариство Опіки у Вінніпеrу не стануло саме, - йо
му у поміч прийшло Товариство Опіки зо Львова, що в березні 

1925 р. вислало до Канади двох відпоручників, д-ра Володимира 
Бачинського, секретаря Львівського Товариства Опіки та о. йо
сифа Жана, ЧСВВ, колишнього члена української дипломатич

ної місії, що перебував тоді в Юrославії на душпастирській пра
ці серед українців у Боснії. Останній був уродженець і вихо
ванець Канади, отже з ініціятивним та енергійним д-ром В. Ба

чинським творив багато-надійну делеrацію українства Західних 

Земель. Та заки присвятити сторінки праці цій делеrації в Ка
наді, доцільним було б хоч побіжно зобразити заходи україн
ської спільноти в Галичині з метою полегшити долю тих, що 
були змушені політичними і соціяльними умови нами кидати 
рідну землю. 

з ІСТОРІІ ТОВАРИСТВА ОПІКИ У ЛЬВОВІ 

Восени 1942 р. загостив до Львова адвокат з Вінніпеrу 
йосиф Дик, який, як відпоручник канадійського уряду, мав 

провірити економічні умовини українського населення та об
міркувати спробу переселення українських хліборобських родин 

до Канади. й. Дик відбув конференцію з представниками укра

Їнських громадських установ і преси, в часі якої виголосив ін
формаційний доклад про відносини в Канаді та про користі 

зі заселення українськими родинами пустарів. Другу доповідь 

на тому самому зібранні виголосив д-р Володимир Бачинський 

на тему пекучої потреби заснування української еміrраційної ор
ганізації. Вислід конференції був такий, що вибрано для eMirpa
ційних справ комітет під проводом Миколи 3аячківського. Цьо
му Комітетові доручено відновити передвоєнне Товариство Опі

ки над українськими еміrрантами або заснувати зовсім нову 
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організацію та водночас підготовити відповідний меморіял до 
канадійського уряду в справі еміІрації українських селян до Ка
нади. Комітет був оформлений 22. 10. 1924 р. й у склад його 

вибрано Миколу Заячківського, директора Народної Торгівлі, 
д-ра Володимира Бачинського, адвоката, д-ра Альфреда Гови

ковича, дир. Товариства "Земля", Омеляна Саєвича, директора 

спілки "Топас" і Василя Веселовського, урядника лінії "Кунард". 
Комітет уконститувався на засіданні 27 жовтня 1924. Головою 
його став дир. М. Заячківський, заступником д-р В. Бачинський 

і секретарем З. ПеленськиЙ. В листі до проф. І. Боберського 

з 25 січня 1925 М. Заячківський і В. Бачинський писали, що 

"Комітет не міг при нинішних політичних обставинах в Польщі 
відновити передвоєнне еміrраційне Товариство, "Провидіння", 
а зокрема Товариство ім. Рафаїла, бо у Львові існувала тільки 

філія загально-австрійського товариства уВідні". В листі сто

яло теж, що Комітет задумував нав'язати тісніші контакти з ко

рабельною лінією Кунард, до якої було найбільше довір'я, 
зокрема ще і тому, що там працювало декілька "солідних ук

раїнців, як Івашко та Езерський". Отже треба було ініціятив

ному комітетові добиватися дозволу на статут цілком нової ор

ганізації. З тією метою 17 грудня 1924 р. внесено до дирекції 

поліції у Львові статут Товариства над українськими еміІранта

ми, зладжений д-ром Володимиром Бачинським. Згаданий уряд 

у Львові прийняв його до відома рескриптом з дня 24 с'ічня 

1925. Членами основниками, що підписали статут, були: д-р 

В. Бачинський, о. Е. Бачинський, М. Галібей, проф. М. Галущин

ський, д-р А. Говикович, през. В. Децикевич, дир. М. Заячків

ський, дир. Я. Колтунюк, д-р І. Крип'якевич, д-р Л. Кільчиць

кий, д-р І. Куровець, д-р М. Кордуба, д-р Д. Левицький, о. Д. 

Лопатинський, інж. Ю. Павликовський, дир. Ю. Пащак, З. Пе

ленський, проф. І. Раставецький, дир. О. Саєвич, радн. Р. Сос

новський, І. Сполітакевич, М. Стефанівський, О. В. То МО вич, 

д-р С. Федак, Федь Федорців і С. Ференцевич. Перші загальні 

збори товариства відбулись 14 лютого 1925, і на них вибрано 

таку першу управу: Президент - М. Заячківський, віцепрези

денти -- О. В. Томович і В. Децикевич, секретар - В. Бачин
ський, заступник секретаря З. Пеленський, касир - І. Споліта

кевич, членами управи: А. Говикович, О. В. Лаба, О. Д. Лопа

тинський, О. В. Д. Садовський, Р. Сенишин, М. Стефанівський, 
С. Баран, М. Галібей, О. Костик, В. Кульматицький, О. Пащак; 
члени ревізійної комісії: Я. Колтунюк, М. Лазорко, О. Саєвич, 
С. Маrаляс і Е. Чесник. Все це прізвища видних діячів громад-
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ського, господарського і політичного життя у Львові та краю 

і вони говорять за себе. Вони теж кажуть, що поважна частина 
української спільноти станула за працею Товариства Опіки у 
Львові. Правда, були й такі, які вважали, що виїзд з рідних 
земель це дезерція перед національними законами, дехто нази

вав навіть працю Товариства "торгівлею живим крамом" (Гля

ди 10-річні підсумки товариства, архів Боберського). Перед об

личчям української спільноти станула не лише справа поселення 
українських хліборобських родин у Канаді, але загалом масо
вий еміrраційний гін, зокрема до Франції та Арrентини. 

Скоро після заснування товариства, його секретар д-р В. 
Бачинський виїхав до Канади, щоб прослідити умовини життя

буття української еміІрації на місцях, можливості розміщення 

нових еміІрантів та обміркувати дальшу еміrрацію з представ

никами української спільноти та канадійського уряду. Треба 
заздалегідь підкреслити, що в перших двох роках товариство 

промощуваЛ0 собі щойно стежку і насправді ставило перші 

кроки: крім нав'язування постійної інформації з урядами та до

помоговими організаціями, підготовано ще квестіонар в еміІра

цій них справах, який зложили д-р В. Бачинський та інж. Ю. Пав

ликовський. 

1927 р. праця товариства стала прибирати на силі. До цьо
го в значній мірі причинилася теж поважна субвенція уряду. 

Дня 5 жовтня 1927 р. почав постійно виходити орган товарис
тва, інформаційний двотижневик "Український еміІрант", в на
кладі 3,000 примірників. Перше і друге число (подвійне) появи

лося в квітні 1927. В листопаді того ж року видано англійсько
український самоучок. В тому ж часі товариство набуло влас

ну домівку при вулиці Городецькій ч. 95, яка кілька років, аж 
до збудування Еміrраційного Дому в 1931 р. при вулиці Вишне

вецьких, була осередком української еміrраційної праці. З по
чатку бюро товариства приміщувалося при вулиці Костюшка 

ч. 1. 
Свою працю почало Товариство Опіки у Львові під гаслом: 

"Українці, не кидайте рідної землі! Якщо Вас примушують до 
цього обставини, іНформуйтесь в своєму товаристві!" До речі, 

клич цей, був тотожним кличем Т-ва св. Рафаїла, яке працюва

ло перед світовою війною у Львові. Товариство мало ще свої 

бюра в Тернополі, Станиславові (тепер Івано-Франківськ) і бю

ро для членів при Кружку Товариства Опіки в Самборі. Для 

поширення самої ідеї суспільної опіки над еміrраційним рухом, 
товариство від самого початку намагалося розбудувати на про-
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вінції т. зв. кружки. Такі кружки були ще в Перемишлі, Сяноці, 
Самборі, Старому Самборі, Яворові, Раві Руській. Золочеві, 

Чорткові, Тернополі, Станиславові, Рогатині і Бережанах. Бю

ра помагали полагоджувати всі передвиїздові формальності, ін

тевен'ювали в урядах, представництвах чужих держав і кора

бельних лініях, писали подання для eMirpaHTiB, вели розшуки 

родин, давали поміч eMirpaHTaM і Т.п. В 1931-1932, в часі важ
кої економічної депресії, перестали існувати бюра в Тернополі, 

Станиславові і Самборі. Осталося єдине бюро у Львові. Інфор
маційну діяльність виконував теж орган товариства, часопис 

"Український EMirpaHT", який більшістю був розсиланий даром 
на адреси парафіяльних і громадських урядів, читалень, коопе

ратив і приватних осіб. Наклад "Українського EMirpaHTa був 

спершу 3,200 примірників, опісля зредуковано до 2,000, а в 

1938 р. до тисячі. В 1927-33 виходив "Український EMirpaHT" 
двічі в місяць, об'ємом спершу 8 сторінок, а в 1933 р. лише 

4 сторінки. В 1934 р. орган появлявся неперіодично і вийшло 

всього 11 чисел часопису. В 1935 р. рішено видавати "У.Е." 
чвертьрічно. 

Попри видавання "Українського EMirpaHTa" з видавничої 
діяльности слід відмітити ще видання українсько-англійського 

самоучка для eMirpaHTiB П.Н. "Учіться по анrлійськи" в накладі 
10,000 примірників, еміrраційного закону у 3,000 примірниках 
та еміrраційного порадника в накладі 10,000 примірників. Під
готовано теж дві інформаційні книжечки - одну про Канаду 
і другу про Арrентину. 

Товариство Опіки над Українськими Еміrрантами у Львові 

вдержувало добрі зв'язки з аналогічними товариствами в інших 

країнах, зокрема з Товариством Опіки у Вінніпезі, при якому 

існував окремий пост "референта старо-краєвих справ". Першим 
таким референтом від початків був проф. І. Боберський (до 

1933 р.), згодом став ним Корнило Продан. Загалом, з Канадою 
зв'язки були найтривкіші: У Львові гостили проф. І. Бобер

ський, ред. В. Біберович, К. Продан, о. Н. Крижановський, по
сол М. Лучкович, Г. Романчич та І. Рудачек, які в більшості 

співпрацювали з Товариством Опіки у Вінніпезі та були добри

ми інформаторами про положення української еміrрації в Ка

наді. 

Львівське Товариство Опіки вдержувало зв'язки з Бразілі

єю, де його мужем довір'я був о. М. Шкірпан, далі були добрі 

взаємини з Параrваєм через Ілька Падучака, з Арrентиною і 

Францією. В Берліні існувало Товариство Опіки над українськи,; 

176 



ми сезоновими робітниками в Німеччині, що його оснував в 
1925 р. проф. С. Томашівський і Львів мав з ним постійні зв'яз
ки. Товариство було теж в живих контактах з державними емі
rраційними урядами та суспільними організаціями опіки над 
еміrрантами інших народів, зокрема ж з Польським Еміrрацій
ним Товариством, Польською Опікою над земляками на чужині 
та жидівським Еміrраційним Товариством. Завдяки ініціятиві 
цих товариств постав у Львові Еміrраційний Дім, в якому крім 

згаданих суспільних організацій був створений нічліжний за

хист і харчівня для еміІрантів. Згадані товариства творили ра

зом т. зв. Союз Суспільних Організацій Опіки над Еміrрантами. 

Крім цього Товариство було членом Міжнародної Конфедера
ції Товариств над Еміrрантами в Женеві. З почину товариства 
була теж спроба заснувати Українське Колонізаційне Товарис

тво, що мало б завдання фінансувати українське поселення, але 

наслідком господарської кризи, як теж зв'язаних з тим нових 

еміrраційних обмежень до всіх країн, не вдалося зреалізувати 

цих далекосяжних задумів. Господарська депресія сповільнила 

працю Товариства Опіки у Львові, також й у Вінніпезі. Та це 

сталося щойно згодом, у т. зв. голодних тридцятих роках. б ) 

д-р В. БАЧИНСЬКИй ііі о. й. ЖАН В КАНАДІ 

Приїзд д-ра В. Бачинського й о. Й. Жана підготовляло То
вариство Опіки у Львові в порозумінні з Товариством Опіки 
у Вінніпезі. Дня 1 квітня 1925 р. виїхав проф. І. Боберський 

з Вінніпеrу до Галіфаксу, щоб там зустріти українських деле
Іатів від Товариства Опіки у Львові. Гості ступили на канадську 

землю З квітня і з тим днем почалися інтенсивні офіційні ві

зити в уряді в Оттаві, наради, поїздки, віча, приняття. В дні 9 
квітня о год. З-ій гості в супроводі проф. І. Боберського відві

дали міністерство іміІрації в Оттаві та мали довшу розмову з 

референтом іміІрації, заступником міністра В. ДЖ. ІІеном, що 
був назагал зор'єнтований про бажання українців виїздити до 

Канади. На руки міністра іміІрації в Оттаві вже давніше, 20 
жовтня 1924 р., був надісланий меморандум зі Львова від Това
риства Опіки за підписом його голови М. Заячківського (гляди 

"Документальний додаток" до цього тому). Делеrація згадала 

б) Матеріяли до цього розділу використані зі звіту голови Т-ва, що по

явився з нагоди десятиріччя існування "Товариства Опіки над Українськими 

Еміrрантами", 1935 рік. 
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теж про 400 тисяч українців в Канаді, які "проливають піт і 
кров, щоб скріпити Канаду". На це ствердження В. ДЖ. IreH 
зробив глумливе завваження : "Я чую про них, але не виджу Їх. 
Вони не мають організацій. Не можна пустити людей до Кана
ди, що покинуть фарми і побіжуть до міст збільшувати кіль

кість безробітних. Можна пустити менонітів, бо вони всі стоять 

за собою, вишукують поля і помагають собі". Д-р В. Бачин

ський відповів В. ДЖ. IreHOBi: - "Пане, не знаю, як воно на ділі 

і чому наші земляки тут заслужили собі на такий докір. Я при

Їхав з моїм співтоваришем, щоб приглянутися до умовин. Хо
чемо помогти українцям у Канаді створити організацію для опі
ки над іміrрантами і скріпити її". 

Приявний проф. І. Боберський поінформував віцеміністра 

про започатковану працю Товариства Опіки над українськими 

переселенцями в Канаді ім. св. Рафаїла. Делеrація домовилась 

з В. ДЖ. IreHoM, щоб після поїздки зложити урядові в Оттаві 
окремий звіт та рекомендації у справі поселення українців у Ка

наді. 
Домовлений для уряду такий звіт наспів у формі меморан

думу з датою 25 червня 1925 р., який дає сконденсований огляд 
роботи д-ра В. Бачинського та ще раз обширніше з'ясовує гос

подарсько-політичну ситуацію українців у Польщі. Цей мемо

рандум містимо в "Документальному додаткові". Копія цього 
документу збереглася в архіві проф. І. Боберського п. ч. 1061. 

Крім візит до федерального уряду д-р В. Бачинський й о. 

й. Жан перевели розмови з представниками провінційних урядів 

Манітоби, Саскачевану, Алберти, Брітанської Колюмбії та Кве
беку. Всім Їм були передані відповідні інформації про україн
ців в Европі та Канаді. 

Д-р В. Бачинський відвідав теж та мав довгу розмову з ке

рівниками колонізаційного відділу Годсон Бей Компанії та ок

ремо з ДЖ. С. Вилмотом, президентом "Борд оф Трейде Сівікс" 
у Брендоні й ін. 

Щоб поінформувати всіх заінтересованих з проблемами ук

раїнської еміrрації до Канади д-р В. Бачинський підготував ок

ремий меморандум п. з. "Ukrainian Immigration" і цей мемо

рандум розіслав враз зі супровідними письмами, як це виказує 

архів проф. І. Боберського, до наступних урядів: J. G. Gardner, 
Minister of Agriculture, Saskatchewan, Т. Houdley, Minister of 
Agricultural Affairs, Provincial Govemment of Alberta, Dan М. 
J ohnson, General Agricultural Agent, Colonization and Develop
ment Department, Canadian National Railways, Charles V. Say-
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1es, Governor Hudson's Вау Company, London, England, J. S. 
Willmot, President, Brandon Board of Trade and Civics та інших. 
Меморандум датований "Вінніпеr, 28 травня 1925". його місти
мо з деякими мовними виправками в "Документальному додат

кові". 

Зауважити годиться, що для уряду Брітанської Колюмбії 
д-р В. Бачинський підготовив і вислав окремого шість-сторін
кового листа-меморандум, в якому він наголошував огородниць

кі здібності українців і вказував на скільки Брітанська Колюмбія 
надавалабся на поселення українських огородників та садівни

ків. Лист цей з датою 16 червня 1925 був адресований дО 

С. R. Naden, Deputy Minister of Lands, Province of British Со
luтЬіа, Victoria, В.С. Листа цього нав'язує В. Бачинський до 

своєї візити в урядових чинників Брітанської Колюмбії з дати 

11 травня того ж року. 
Зокрема намагався д-р В. Бачинський прихилити до справи 

іміrрації українців "Canadian National Railways". Вже тоді 

кружляли чутки, що іміrраційний уряд в Оттаві задумував пе

реключити відповідальність за поселювання в Канаді нових 

iMirpaHTiB з іміrраційних урядів в Оттаві на залізничі лінії, цеб
то Сіпіар і Сіонар. До речі, оба товариства опіки, у Львові 

й Вінніпезі, близько співпрацювали зі Сіонаром уже й до цьо

го часу. Це однак не виключало співпраці з іншими залізничи

ми лініями. Задумана в Оттаві зміна іміrраційної політики за

ставляла д-ра В. Бачинського ще більше затіснити вузли спів

праці зі Сіонаром. В особі д-ра В. ДЖ. Блека, директора iMirpa
ції і колонізації при Сіонарі, він знайшов великого прихильни

ка українських поселенців. (В "Документальному додатку" міс

тимо дещо з його листування). 

В своєму листі і меморандумі до директора іміrрації і ко

лонізації д-р В. Бачинський та о. й. Жан добивалися, зокрема 

дістати дозвіл на в'їзд ін бланко 1 ООО родин українських селян, 
далі обниження вимаганих грошевих сум для родин, що виїзди

ли до Канади, а теж вможливлення родинам виказатися цими 

сумами пізніше. йшлося і про те, щоб голови родин без вика

заних сум мог ли виїжджати заздалегідь і в Канаді підготовити 

приїзд цілій родині, яка тимчасом мала залишатись вдома на 

землі і ждати часу, коли голова родини не підготовить справ 

постійного осідку в Канаді. Детальніше з'ясовує це останній 

уступ меморандуму.6) В дні 29 червня д-р В. Бачинський й о. 

6) дИВ. Документальний додаток. 
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й. Жан внесли спільно два меморандуми до уряду в Оттаві, -
один у справі українців на острові Куба, які попали туди року 

1919, з проханням дозволити Їм на приїзд до Канади, і другий 
у справі українців з Боснії, де о. й. Жан працював довший час 
як душпастир. Там жило коло 1500 українських родин ще від 
1904 року і бажали виїхати до Канади, але не могли дістати пас
портів від уряду Юrославії, лиш від польського, бо частина 

української землі, з якої вони виїхали за Австрії, належала вже 
в тому часі до Польщі. В дні 30 червня 1925 оба відпоручники 
відбули наради з В. Дж. IreHoM в Оттаві, щоб докладніше з'я
сувати внесені меморандуми та дати додаткові інформації. В 

розмовах взяли участь крім віцеміністра іміrрації ще два рефе

ренти - Блейк і Жолиф. В дискусії обговорено теж пропози
ції Товариств Опіки у Вінніпезі й у Львові і передано В. Д. 
IreHoBi письмо з вимогою, щоб аплікації, які мають підписи 

вінніпезького і львівського Товариств Опіки, вистачали для 

урядового дозволу на приїзд до Канади. 

У висліді розмов і меморандумів дО В. й. IreHa представни
ки одержали письмо у справі переїзду українців з Куби. В пись

мі стояло, що уряд допустив був уже раз 180 осіб з Куби, але 
замість Їхати на фарми, всі допущені залишилися в Монтреалі. 

Це й була причина відмови позитивно поладнати т. зв. кубську 

справу. Що ж до приїзду українців зі Західної України та Бос

нії, предложені петиції були позитвно поладнані. 

ВІДПОРУЧНИКИ КРАЮ СЕРЕД СВОІХ 

В товаристві проф. І. Боберського о. й. Жан та д-р В. Ба
чинський прибули 12 квітня 1925 до Вінніпеrу та замешкали 
у Форт reppi готелі. В зв'язку з приїздом гостей Товариство 
Опіки помістило у пресі комунікат про мету приїзду обох від

поручників. З черги відпоручники склали візити редакціям "Ка

надійського Українця", "Українського Голосу" та "Канадійсько
го Фармера", українським установам та єпископові Никиті Буд

ці. Окремі наради були з представниками Т-ва Опіки. Скрізь 

приймали Їх не тільки з великим зацікавленням, але з належною 

пошаною. У дні 20 квітня був перший Їх публічний виступ в Ін
ституті Просвіти при 777 Причард Евеню і гості промов.7JЯЛИ 

про Старий Край і Канаду. 

Після 12-денного побуту у Вінніпезі, різних відвідин, нарад 
та ог лянення земель коло Сент Норберту, гості виїхали до Сас

качевану та Алберти. Д-р В. Бачинський затримався на деякий 
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час у зв'язку з іспитами в Рідній Школі "Народного Дому" і за
мешкав в учителя о. Прийми в Саскатуні, відвідавши м. ін. ще 

й Бурсу п. Могили. Тим часом о. й. Жан виїхав до Мондеру. 

25 квітня 1925 гості враз з піонером п. Зваричем оглядали землі 
в околиці Вермиліону та Мирнаму, шукаючи догідних земель 

під поселення. Водночас вони виступали з доповідями в Мирна

мі, Веrревилі, Едмонтоні та інших місцевостях. 

В дні 5 травня оба відпоручники були знову У Вінніпезі 
і здавали на засіданні управи Товариства Опіки у Форт reppi 
в кімнаті ч. 902 звіт зі своєї поїздки. В засіданні взяв теж участь 
Єпископ Будка. В дискусії виявилось, що праця делеrатів Това
риства Опіки була ве.1JЬМИ позитивна та дала значні успіхи. 
Підйом був великий. На засіданні вирішено, щоб відпоручни

ки звернулись окремим письмом "до греко-католицьких, а та

кож до старо- і ново-православних духовних в справі помочі 

українським eMirpaHTaM і в справі свобідних місць праці". До 
кількох днів після спільних нарад та висилки письм до духов

ників і преси, відпоручники виїхали знову на захід, - о. й. 
Жан виїхав оглянути околиці в Піс Ривері, - а д-р В. Бачин

ський за той час відвідав Народний Дім і Бурсу М. Грушевсько

го в Едмонтоні, о. М. Оленчука й українську громаду в Лет

бриджі, Ореста Жеребка в Гефорді, оо. Василіян в Мондері та 

Д-р Володимир Бачинсь){ий, представни){ Т-ва Опl){и у ЛьвовІ зІ стар

шиною ){анадійсь){ого Т-ва Опі){и, липень 1925. Сидять вІдліва: Д. М. 

Ільчишин, о. М. Григорійчу){, д-р В. Бачинсь){ий, адв. С. Савула, д-р М. 

Мlгайчу){, Марія «орець){а; стоять: А. 3агарlйчyu, К. С. Продан, 
о. п. Оле){сів, І. Жаровсь){ий. 
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визначніших громадян в околиці. Скрізь говорив він про справу 

іміrрації та шукав місць праці для рільних робітників. 
Під кінець травня 1925 оба відпоручники вернулися до Він

ніпеrу й у Форт r еррі готелі відбули кінцеві наради з управою 
Товариства Опіки, на яких о. й. Жан здав звіти про свою по

їздку до Піс Риверу, де "стрінув українські родини". Земля дуже 
добра, але залізниче получення погане. Далека віддаль від Ед
монтону. За те було багато свобідних земель, звітував він. З 
інших справ рішено на засіданні, що оба Т-ва Опіки мають 
працювати передусім з державними інституціями Канади та ви

казувати добру волю співпраці з приватними аrенціями. Бри

танська лінія "Кунард" була однією із тих, з якими товариства 
немічували співпрацювати. В рішенні про співпрацю з держав
ними залізницями, Товариство брало під увагу не тільки еконо
мічні, але й політичні аспекти. 

В червні 1925 д-р В. Бачинський зробив ще низку поїздок 
по фармах Манітоби, Саскачевану та Алберти, а о. й. Жан ви
Їхав до Квебеку, де відбув нараду з міністром Пероллом та пе
ревів численні розмови з церковними чинниками провінції Кве

беку. 27 червня 1925 предложив о. й. Жан звіт зі своєї поїздки 
до Абітібі, віддаленого 425 миль від Квебеку, де після довших 
студій він вирішив оснувати манастир. В його оцінці земля бу

ла там добра під управу рілі, до цього ж в околиці були по

клади міді і золота. ЯК відпоручник Митрополита Андрея Шеп
тицького, о. Жан звернувся до всіх 33-0Х духовних отців укра

Їнського католицького обряду і просив Їхньої співпраці в реалі

зуванні іміrраційних пляні в Т -ва Опіки. 30 червня представники 
Львова мали вже письмо від В. Дж. IreHa у справі поселен

ців в Абітібі. Відгук урядових чинників та української громади 
в загальному був надзвичайно позитивний і виглядало, що оба 

Товариства Опіки стануть українськими міністерствами eMirpa
ції та іміrрації. На одному тільки відтинку представники Зах. 

• Земель не зуміли наладнати співпраці: Середовище з-під стягів 

"Народного Дому" та часопису "Український Голос" постави
лись з резервою до заходів делеrатів та самого Товариства Опі

ки. Двоє відвідин д-ра В. Бачинського в Народному Домі не 

дали бажаних вислідів і з того приводу оба відпоручники 4 
травня 1925 відвідали ще раз редакцію "Українського Голосу", 
щоб вияснити ситуацію. До речі, "Український Голос" не по

містив був теж відозви, підписаної обома відпоручниками у 
справі помочі українським eMirpaHTaM, які мусіли виїздити з 

Рідного Краю в чужину (гляди Архів І. Боберського "Перегляд 
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роботи", стор. 6). Чільний представник цього середовища, В. 
Свистун, дав ясну і недвозначну відповідь, мовляв, "під сю хви
лю співпраця українців в Канаді навіть в справі іміІрації немож

лива", хоч назагал це ж середовище було позитивне до даль
шої іміірації. Зовсім інакше поставились до всієї справи кому
ністичні "Українські Робітничі Вісті", які засуджували працю 
д-ра В. Бачинського як "безоглядно шкідливу". 

Поладнавши справи, в половині липня, точніше 15 липня 
1925 д-р В. Бачинський від'їхав до Ню йорку і звідти кораблем 

"Мавритані~" відплив до Европи. Другий делеrат, о. й. Жан, 
залишився в Канаді, щоб реалізувати свій поселенчий плян в 

Абітібі, де уряд віддав до його розпорядимости на північ від 
Амосу зоо квадратних миль. 

Тимчасом у липні 1925 прибув перший переселенець у ви
сліді аплікації Товариства Опіки. Був це Юрко Гальчук з йо
зефова в Чехословаччині. 

Відвідини д-ра В. Бачинського й о. й. Жана в Канаді та їх 
акція в Оттаві і провінційних урядах була великим кроком впе

ред у праці обох Товариств Опіки. Вінніпезький осередок взяв

ся за інтенсивну акцію серед української спільноти, - відбуто 

цілу низку поїздок членів товариства в терен, усна й письмова 

інформація була поставлена на висоті. Доповіді представників 

дали здоровий поштовх українській громаді, в різних околицях 

стали творитися місцеві комітети допомоги іміІрації. З днем 

14 березня 1926 р. було вже 2З такі комітети, - де ж Їх не було, 
були інформатори, яких товариство начислювало аж 88. Разом 
мало товариство 111 місць для власної інформації. Яку працю 

робило Товариство Опіки, про це найкраще скаже його літо

пис, час до часу публікований в українській та англійській 

пресі Канади та у В.7Jасних публікаціях товариства. Сюди виби

раємо важніші літописні дати, які характеризують працю То

вариства Опіки в Канаді. 

1925 

6. У. - На двірець Сіонару приїхали пеРШІ lМlrранти, що 

Їх вітають представники вінніпезького Товариства; єпископ Н. 
Будка, д-р М. Мігайчук, о. й. Жан та Д. М. І.1JЬЧИШИН. 

12. У. - Другий транспорт іміІрантів. Їх вітають: о. Пелех, 

ред. В. Біберович, Д. М. Ільчишин, Т. Тацюк. 
зо. У. - На спільному засіданні управи Товариства та 

представників з Краю схвалено розподіл добровільних датків 
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ЇMЇrpaHTiB на працю товариств: до Львова відсилатимуть 3;4 су
ми, 1;4 суми залишатимуть у Вінніпезі. "Поділ справедливий, бо 
Старий Край дає людей до праці, крім цього там потрібно гро
ша на культурні і політичні цілі", читаємо в звітах. 

10. УІ. - Посол Сергій Козицький писав до Товариства 

Опіки: "Життя таке тяжке стає, що люди мусять шукати яко
гось виходу. А вже натворилося безліч "дорадників", що на тем
ноті наших людей хочуть собі інтерес зробити. Тому то дуже 

а дуже цінні для нас ті практичні вказівки, які з Вашого листа 

маємо". 

1. УІІ. - "Канадійський Українець" ч. 26, помістив текст 
промови д-ра В. Бачинського з наради в Канорі, Саск., з 6 червня 
1925. Промова ця була здебільша виголошувана в інших україн
ських місцевостях на заході Канади. 

3. УІІІ. - На засіданні управи рішено, що голова С. Са
вула відбуде організаційну поїздку на заході Канади. 

6-12. УІІІ. - С. Савула і д-р М. Мігайчук відбули наради 

в Лямонті, Едмонтоні, Принс Алберті, Саскатуні, Врокстоні, Ка

норі, Роблині, Мондерї, Веrревилі. 

30. ІХ. - Звіт з поїздки С. Савули ід-ра М. МігаЙчука. 
Успішність поїздки, "нарід горнеться до співрпаці з товарис
твом". 

31. Х. - Лист з Китаю і до Китаю Омелянові Василенкові 

у справі українських поселенців у Шангаї. 

25. ХІІ. - Клюб "Україна" з Гамбурrу просить повновлас
ті заступати Товариство Опіки на терені Німеччини. 

1926 

9. І. - о. Й. Жан на засіданні управи Товариства інформу-
" вав, що одержав дозвіл від провінційного уряду Квебеку посе

лювати людей на 300 квадратових милях землі коло Ландрієн 
і хоче перевезти сюди родини українців з Боснії. Найбільшою 
перешкодою є брак гроша на переїзд людей морем. Він сам 

старається підготовити все найпотрібніше на початок побуту. 

30. І. - Посол Козицький, член українського парляментар
ного клюбу у Варшаві, просить про інформації у справі iMirpa
ції та дарового перевозу двох українських робітників. 

12. 11. - В листі до організацій міста Вінніпеrу Товариство 

Опіки підкреслює свою незалежність від будь-якого середови
ща або компанії. "Товариство відповідає само за свою роботу, 
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До батька до І\анади, після довшої розлу
ки, Марія І\едик з чотирма донями (Гану
ся, Ольга, Міньця і Маруся) в дорозі до 
Фішер Бренч в Манітобі. Типова пер есе-
ленча українська родина між війнами 

1930 р. 

яку має вести після чартеру, одержано від домінії Канади", 
читаємо. 

16. 11. - Нарада Президії Товариства про колонізацlИНУ 
працю товариства і про можливість поїздки голови до Оттави 
та наради з українськими поселенцями у Форт Вілліямі, Торон

то, Монтреалі. Обговорено лист полковника Филиновича з Пра

ги у справі переїзду 60 осіб з Чехословаччини до Канади, за 
вільними картами їзди. 

23. 11. - Внесено просьбу до міністерства в справі україн
ців на Кубі. 

24. 11. - Викуплено чартер товариства від адвоката Томи 
й. Муррая (число акту 1390). 

14. ІІІ. - о. М. Григорійчук алярмує, lцоб постаратися 
про відповідних людей, які виходили б на зустріч українським 
поселенцям в Галіфаксі, Сент Джані та Монтреалі. 
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15. ІІІ. - Відбулися загальні збори Товариства Опіки, що 
опісля Їх визнано за нелеrальні. 

17. ІІІ. - Наспіло письмо від о. й. Жана з Ландрієн, Кве
бек, що тамошній комітет опіки складається з таких осіб: о. 
й. Жан, парох М. Шапльо і М. Р. Лямберт. 

23. ІУ. - Товариство Опіки зі Львова повідомляє про під
готовку ширшої конференції про еміrрацію. 

26. ІУ. - Полк. Филинович З Праги надіслав два списки 
28 вояків з Болгарії і просить вистаратися гроші на заплату 
Їх подорожі. 

6. У. - Наспіло письмо від Українського Клюбу в Данці

ry за підписом д-ра с. Кравчика, що можна би дістати гроші на 
корабельні карти для скитальців-українців з Европи до Канади 
від жидів, але треба би вистаратися для жидів документи і за

потребування на фарми. 3 уваги на етичність мотивів пропози
ції не приняли. 

7. У. - Організаційні збори на підставі вибраного чарте

ру відбулися в будинку Парляменту Манітоби. Ухвалено пе

чатку і відзнаку: К. с. Продан - голова, о. М. Григорійчук Й 

А. Загарійчук - заступники, Д. М. Ільчишин - секретар, д-р 

М. Мігайчук - скарбник, члени управи: М. Корецька й І. Жа

ровський. Рі шено поширити членство на правні особи. В. Ба

лешта подав звіт про Европу та умовини еміrрації до Канади 

з Польщі та других країн. (Архів Боберського, ч. 1688). 
28. У. - Управа товариства на своєму засіданні іменувала 

своїми дорадниками наступних осіб: проф. І. Боберський, В. 

Біберович, Т. Тацюк, о. п. Олексів й о. М. Оленчук. 

28. У. - Розпочалась праця над збірником "Нове Поле". 
16. УІ. -- Товариство Опіки опублікувало лист з Бразілії 

з осторогою, щоб українці не Їхали до Бразілії з огляду на під

соння і брак порядку в тій державі. (гляди "Канадійський Ук

раїнець" ч. 24 та окрема відбитка в архіві). 
16. УІ. - Товариство Опіки оголосило свою програму в 

1 О точках (ч. архіву 1759). 
10. УІІ. - Андрій Савяк з Круз Махадо, Бразілія, пише в 

справі переїзду людей до Канади. 
19. УІІ. - На засіданні управи вибрано В. Біберовича ке

рівником колонізаційної секції. 

23. УІІ. - Лист з Буенос Айресу з Арrентини, щоб допо
могти людям виїхати до Канади. 

29. УІІ. - М. Григорійчук З Монтреалю пропонує, щоб 
зорганізувати стрічу і роздачу брошур у Галіфаксі та Монтре-
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алі українським eMirpaHTaM, які ПОСТ1ино напливають. Парохі
яльний уряд у Монтреалі допоможе знайти працю в Монтреалі, 
передусім робітникам і служницям, також заявля€, що Ma€ зв'яз
ки з добродійними товариствами в тім місті. 

4. ІХ. - Лист з Парани у Бразілії, щоби старатися про 

дозвіл на переїзд до Канади для багатьох осіб. 

зо. ІХ. - Наспів лист з домініяльної поселенчої корпора
ції, яка улегшу€ поселенцям початки фармування та закуп землі. 

зо. ІХ. - "Товариство потребу€ у Вінніпезі коло 50 поваж
них і розумних співробітників-членів". Голова К. С. Продан апе

лю€, щоб "при€днувати членів з купців, ремісників та робітни
ків, які на це заслуговували б", чита€мо в літописі Т -ва Опіки. 

12. Х. - Новий міністер іміrрації Форке повідомив, що в 

1926 р. прибуло до Канади 81,000 осіб. Взивав землевласників, 
щоб не підносили цін на землю. 

17. ХІ. - Рі шено опублікувати "Нове Поле", канадійський 
альманах. 

25. ХІ. - Схвалено надрукувати 2000 карт-поштівок з ма
пою України. 

14. ХІІ. - Альманах "Нове Поле" побачив світ. Перший 
примірник вручено голові, другий примірник післано до львів

ського товариства. 

14. ХІІ. - "Фрі Прес" успокою€ редакцію часопису "Сей
лор", щоб не лякалась і не писала проти еміrрації неанглійців, 

бо вони потрібні до робіт. "Сейлор" писав, щоб не спроваджу

вати неанг лійців, бо Канада стане "Форейн кантрі" і західна 
Канада злучиться без перешкод зі ЗСА, - розумував редактор. 

2З. ХІІ. - Обговорено на засіданні управи лист з Гамбурrу 

у справі людей, що не мали державних паспортів, лише пас

порти Нанзена. 

зо. ХІІ. - Відбулися загальні річні збори. Степан Савула 

знову очолив організацію. До управи були вибрані: о. М. Гри

горійчук, А. Загарійчук - заступники, Д. М. Ільчишин - секре

тар, Е. Василишин - скарбник, Марія Корецька і В. Цвях -
члени управи; контрольна комісія: С. Бобівський та Григорій 

Вах. Збори відбулися в Конфедерейшен Лайф Билдінr і прово
див ними К. С. Продан. Д-р В. Константинович зі Львова, що 
об'їздив тоді Канаду, виголосив на зборах Товариства допо
відь, а "Фрі Прес" з Ti€ї нагоди написала: Ukraine is over рори
lated and poverty stricken as а result of the late war and there 
were many skilled, industrious and thrifty farmers who would 
desire to make Western Canada their future home" (1. І. 1927). 
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У звіті секретаря подано, що товариство кореспондує з усіма 
країнами світу, з вийнятком хіба Австралії. 

1927 

13. І. - Часопис "Фрі Прес" містить звіт зі засідання упра
ви товариства, в якому участвували єпископ Будка, С. Ванской, 

суперінтендент колонізаційного відділу Сіпіяра, секретар ні

мецького іміrраційного товариства о. С. Кірдорф, І. Рудачек, ад

вокат В. Балешта. Часопис робив заключення: "It is expected 
that several hundred family units will Ье brought and success
fully settled іn Canada under auspices of the association іn the 
close cooperation with the Department of Immigration and Са
nadian Pacific Railway". 

2. 11. - Голова і секретар Товариства відвідали єпископа 

Будку та "прийняли до відома поради в справі роботи Товарис

тва Опіки, яке має стояти над всіма товариствами і провірюва

ти Їх відношення до українського громадянства в справах імісра

ції. Належить включити якнайбільше людей, охочих до праці". 

19. 11. - Товариство вислало листа до міністра імісрації 

Форка у справі українців у Німеччині та Чехословаччині. 

2. ІІІ. - Міністерство імїсрації повідомляє, що допустить 

українських імісрантів з Німеччини під умовою замітки на Їх 
паспортах, що може Їх депортувати, якби зайшла до цього по

треба. (ч. а. 2710). 
15. ІІІ. - Редактор "Українського Життя" в Куритибі Е. 

В. Кобилянський просить допомоги для кількох родин, що хо

чуть переселитися до Канади. 

5. У. - Обширна дискусія в справі закупу земель для пе

реселенців. 

Виявилось, що Сіонар посилає імісрантів в околиці Сифто

ну, Етелберту, Гарленду, Пайнриверсу, Слейтеру, Веллі Риверу, 

де землі відомі з поганої якости. Щоб остерегти заінтересова

них перед такими землями, управа Товариства рішила видати 

друковану інформацію про якість земель в різних провінціях. 

В Товаристві була довша дебата про корабельні підприєм

ства, з якими товариству найкраще було б співпрацювати. 

Проф. І. Боберський пригадав приявним членам ухвалу з часу 

побуту д-ра В. Бачинського і о. Й. Жана в Канаді в 1925, що 
оба товариства - львівське і вінніпезьке, - співпрацюватимуть 

передусім зі Сіонаром та корабельним підприємством Кунард. 

йдеться про те, говорив проф. Боберський, щоб співпрацювати 
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з великими підприємствами, бо через контакти з такими під
приємствами виробляються знайомства, які згодом придаються 

і в політичній роботі. 

6. У. - Багатомовна нотатка І. Боберського до голови то

вариства. "Двох словаків хоче, щоб їм вишукати роботу. По

можіть Їм. Вони говорять, що хотіли б дістати якунебудь ро
боту, а не дістають, бо вони словаки. Дозволяю собі написати 
Вам і просити Вас про поміч для них. Знаю, що це лежить в ін
тересі нас всіх в тім степі" . 

Передискутовано теж справу приїзду людей з Арrентини 
і Бразілії, що мають паспорти, але не мають грошей на дорогу. 
Інакше стояла справа з деякими людьми з Німеччини. 

Вирішено теж не давати заступництва ніяким представни
кам корабельних підприємств, "бо товариство мусить стояти 

понад аrенціями і наглядати Їхню роботу у відношенні до укра

Їнських іміІрантів". 

12. У. - Проф. І. Боберський поінформував на засіданні 
управи про свої враження на сході Канади та розмови з о. й. 

Жаном, який має надію спровадити людей з Боснії при помочі 

капіталу, про який старається "і вже найшов товариство, яке 
йому поможе". 

28. УІІІ. - На засіданні управи товариства голова С. Са

вула пояснив, що він відвідав Тому Джеллея у справі українців 
з Китаю. Апліканти, які підписали аплікації для українців з Ки

таю, не відповідали на письма іміrраційного уряду і тому не 

було змоги затвердити аплікації. Щоб українці з Китаю приї
хали, треба: 1) дати доказ, що вони фармери, 2) заручити, що 
будуть працювати на фармах, 3) мають зложити 300-400 доля
рів до уряду уВанкувері, 4) якщо Їм неможливо зложити суму 
під ч. 3, тоді Т-во повинно поручити, що ті люди не стануть тя
гарем державі, 5) внести відповідні аплікації і подати всі по

дробиці, як вони заїхали до Китаю, звідки приїхали і як довго 

вони там. 

3. ІХ. - На засіданні підписано повновласть проф. І. Бо
берському заступати Т -во Опіки в часі його поїздки в Европі. 

На засіданні старшини вирішено, щО Е. Василишин є відпо

ручником Т-ва Опіки до Червоного Хреста. На цьому ж засі

данні стверджено, що народи середньої Европи належать по
стійно до небажаних іміІрантів в Канаді та що англіканські ко
ла виступали на свому Синоді проти приїзду неанглійських 

іміІрантів зі Східньої Европи. 
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11. ХІІ. - Проф. І. Боберський надіслав інформацію про 
українську еміrрацію у Празі. Там відбув він численні розмови 
з діячами науки у справі еміІрації і політики. Інформує про 

"Закордонну Партію Соціялістів Революціонерів, Республікан
сько-Демократичний Клюб, Українців Хлоборобів Державників, 

Українців Соціялістів Демократів. Все решта незначні групи 

і групки. Дуже активні студентські організації: "Студентська 
Громада", Драгоманівці, Товариство ім. Шевченка, Громада го

рожан УРСР, розв'язана чехами, Організація Націоналістичної 
Молоді (Галичини) та Леrія Українських Націоналістів (пере

важно придніпрянці). Ці дві організації злилися в Союз Україн
ських Націоналістичних Організацій. Скрізь є зацікавлення емі

rрацією до Канади". 

14. ХІІ. - Проф. І. Боберський відвідав Відень. Там живе 

около 3,000 українців. Про Їх працю інформує д-р о. Грицай. 
Скрізь зацікавлення еміrрацією. 

30. ХІІ. - Треті загальні збори товариства, на яких вибра
но слідуючу старшину: С. Савула, голова, В. Г. Коман і о. М. 
Григорійчук, заступники, Д. М. Ільчишин, секретар, Е. Васили

шин, касієр, П. А. Драль й І. Ісаїв, члени; члени контролі: Т. 

Мельничук і С. Бобівський. 

В звітовому році поладнано 1,201 письм, що заторкували 

такі справи: подорожі і поселення в Канаді, інформації про 
фарми, пошукування праці, підпомогу, переїзд до Америки, 
прохання допомоги продати поле в старому краю, про книжки, 

часописи, запити в справі канадійських паперів і військової 
служби в Канаді, про паспорти до Европи, скарги на працедав

ців, зголошення обману, запити про посилку грошей та інфор

мації про організації. 
Видано новий наклад листівок з картою Канади і з синьо

жовтою печаткою, а теж зворотні коверти з друкованою про

грамою праці Товариства, "надорожники залізничі" і "надорож
ники держави". Альманах "Прерія" був готовий до друку. То
вариство давало зворотні грошеві позички тим іміІрантам, які 

Їх конче в дорозі потребували. Іміrранти зобов'язані були до
помогу повернути, щоб товариство було в стані дати зворотну 

допомогу й іншим. 

"Старшина працювала без ніякої заплати, щоби всі датки 
йшли на цілі товариства, тепер на видання брошур, летючок, 

обіжників і книжок" ... "Домівка міститься в адвоката Савули, 
який дає кімнату до розпорядимости даром". ("Прерія", стор. 

116-118). 
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На зборах виступив о. Навкратій Крижановський, після чо
го інж. В. Коссар дав огляд життя української еміrрації в Че
хословаччині, що знаходилася в тяжких матеріяльних умовинах 

та взивав новообрану управу товариства якнайскорше зайняти

ся розв'язкою цього питання. 

Збори вела президія в складі С. Савула та й. Печенюк і від
булися вони в домівці товариства при 457 Мейн вул. 

1928 

31. І. - З цією датою надіслані чотири звіти проф. І. Бо
берського з його поїздки в Европі: 1) "Українці в Хорватії", 
7 сторінок: Розмова з о. Михайлом Каменецьким в Загребі 30. 
ХІІ. 1927. 

2) "Югославія", 10 сторін: Розмова з д-ром п. Шевчиком, 
що відбулася в Загребі 30. ХІІ. 1927. 

3) "Українці в Сербії", 8 сторін: З розмови з І. Будзом В 
Білгороді 31. ХІІ. 1927. 

4) "Українська партійність", 7 сторін: З розмови з полк. 
Ярославом Ногою 31. ХІІ. 1927. 

Автор застеріг собі, щоб звітів не публікувати, бо вони 

мають характер Довірочно-політичних розмов. 

31. 1-5. 11. - Поїздка голови С. Савули до Едмонтону, та 

Ванкуверу й околиць. 

16. 11. - Наспів звіт проф. І. Боберського про Чернівці та 

Софію в Болгарії. Боберський просить, "щоб болгарам, які хо
чуть Їхати до Канади, допомогти, як слов'янам і нашим сусідам, 
яких потребуємо в наших зносинах. Болгари, серби і чехи від

носяться до наших заточенців прихильно і виходить з того, що 

ми, українці в Канаді, повинні прийти Їм в поміч в цей спосіб, 

що поможемо для Їх eMirpaHTiB до Канади аплікаціями наших 
фармерів" . 

20. 11. - Поява альманаху "Прерія" . 
1. ІІІ. - Появилася вістка про оснування Товариства св. 

Михайла, що мало вести аналогічну до Товариства Опіки пра

цю. Новому товариству патронують : г. Курдидик, В. Біберович, 
о. п. Олексів та о. Н. Бартман. 

6. ІІІ. - Лист проф. І. Боберського з Букарешту про його 

доповідь в товаристві "Буковина" в Букарешті, з залученим 
звітом про Румунію, в якому читаємо: "Румуни відносяться до 

українських eMirpaHTiB прихильно, однак українців тут родже
них в Буковині румунізують. Вони кажуть, що це зукраїнізовані 
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румуни". Про Букарешт, проф. І. Боберський писав: "Місто, яке 
не має ані одної чистої вулиці. Всюди бруд". 

20. ІІІ. - Лист проф. І. Боберського зі Львова. Досі на

спіло від нього 11 звітів про подорож по Европі. 
10. ІУ. - Проф. І. Боберський вернувся з поїздки по Ев

ропі, що тривала від 14 вересня 1927. 
5. У. - Виписано повновласть Бобівському на його подо

рож по Алберті, щоб знайти місце для 5 робітників та 5 робіт
ниць. 

14. У. - Секретар товариства Д. М. Ільчишин одержав зо

лоту медалю за успіхи у студіях на рільничому виділі у Вінні

пезі. 

19. У. - "Сім докорів адміністратора о. о. Олексіва" на 
адресу Товариства Опіки. 

19-23. У. - Сіонар влаштував промислову виставку іміі

рантів в залі готелю Сіонара у Вінніпезі. 

7. УІ. - Замкнено іміrрацію до Канади, яка була відкрита 
від 10 листопада 1927. 

30. УІ. - В зв'язку з обмеженням іміірації до Канади, То

вариство видало обіжник, в якому інформує, що "номінації на 
приїзд кревних мають право підписувати особи, які дійсно зай

маються фармерством. Крім номінацій потрібний ще афідавіт 

(порука). На виїзд мають право тільки близькі кревні: батько, 

мати, син, дочка, брат, сестра, муж, жена". В обіжнику заміче

но теж, що "з Рідного Краю доходять до нас скарги, що батьки 
родин не пишуть листів ані до жінок, ні до своїх дітей". 

17. УІІ. - Наспів лист від єпископа Будки з Риму, в якому 

він висловлюється за широкою співпрацею з усіми, "що займа

ються іміrрацією". 

20. УІІІ. - Наслідком кризи з Англії прибули до Канади 

копальняні робітники на жнива. Очікують 1 0,000 таких жнива
рів. 

1-28. УІІІ. - У зв'язку зі сповільненням іміірації Товарис
тво одержало 355 письм. За змістом ці письма діляться так: 174 
про аплікації і паспорти, про фарми і гомстеди 14, запити про 
працю для інтеліrентів 6, рільників 15, ремісників 5, допомога 
у справі уломностей 3, покривдження у праці 14, інформації у 
справі часописів і книжок 6, повновласті з краю 5, пересилка 
гроша 3, розшуки родин 18, прохання про допомогу 2, про

хання про лікарства 1, письма різних корабельних підприємств 
34, інформаційні письма 55. 
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6-22. Х. - Поїздка голови с. Савули на схід Канади і роз
мови з представниками українського громадянства в Монтреалі 

і Торонті. 
15.ХІ-10.ХІІ. - Поїздка Д. М. Ільчишина до Саскачевану 

у справах Товариства Опіки. 

28. ХІІ. - Четверті загальні збори. З Товариством співпра

цювало 243 кореспондентів. В звіті відмічено велику працю 

проф. І. Боберського в Европі. Крім численних розмов зробив 

він 11 доповідей та три доповіді зі світляними образами. Подо
рожі членів управи в Канаді та в Европі збільшили досвід і 

скріпили підстави до праці в хосен українських eMirpaHTiB. На 
праці однак заважили еміrраційні обмеження для охочих зі 

східньої і центральної Европи. Товариство стоїть перед великим 
питанням саме, коли Канада ставить перепони лише з тої при

чини, щоби мати місце в Канаді громадянам з Англії, Шкотії й 

Ірляндії. Згідно з урядовою статистикою приїхало до Канади 

в 1928 р. 12,000 українців. 
Ухвалено видати збірник "Канада". Також піднято диску

сію про потребу власного дому, де товариство могло б збирати 

iMirpaHTiB, дати Їм нічліг, часом харч та тимчасовий пристано
вок. Тут теж могла б бути бібліотека та архів. 

На загальних зборах порушено і засуджено шкідливу про

паганду всіх тих, що під плащиком т. зв. канадійського патріо

тизму вели пропаганду проти в'їзду до Канади поселенців не

англосаксонського роду. (Гляди "Фрі Прес" з 7. 7. 1928: "При
їзд iMirpaHTiB притамований, а головна струя iMirpaHTiB має 

плисти тепер з Англії"). 

Досі Товариство видало три альманахи, а саме "Нове По
ле", "Прерія" та "Кленовий лист". Отець Навкратій Крижанов
ський, ЧСВВ, щО саме тоді вертався з Европи до Мондеру, по
інформував приявних про важке положення українського селян

ства і робітництва в Галичині і ствердив водночас, що тугість 

українського селянина та його витривалість дають найкращу 

запоруку на те, що саме українці могли б творити найбільш при

гожий матеріял на посе.Т[ення в західній Канаді. 

Українські часописи відносилися до iMirpaHTiB українців до 
Канади прихильно. Старий край зрозумів, що Канада дає укра

їнському iMirpaHToBi запоруку нового порядку і безпеки життя, 

майна, особистої свободи і можливості стати багатим" ("Кле
новий лист", стор. 120). 

На зборах вибрано слідуючу старшину: К. С. Продан -
президент, В. Г. Коман і о. М. Григорійчук, заступники, Д. М. 
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lльчишин, секретар, Е. Василишин касир, Василь Дикий та Гри
горій Дзюба, члени. С. Савулу обрано правним дорадником, д-ра 

Л. В. Резновського медичним і М. Тацюка поселенчим дорадни
ками. До контрольної комісії були вибрані о. П. Божик та То
ма Мельничук. 

1929 

14. І. - Товариство не могло добитись своєї квоти, як це 
мали Сіонар чи Сіпіар. Товариство Опіки могло спроваджувати 

родини тільки з таксою 250 долярів (лист W. Е. Watson, ass't 
manager, Dept. оі Colonization, C.N.R.). 

30. ІУ. - Відвідини представників управи Товариства у 

Фрі ра, шефа колонізаційного бюра Сіонар у справі фарм і гом
стедів. 

30. ІУ. - Привітання єпископа Василя Ладики з нагоди йо

го іменування єпископом українців у Канаді. 

1. У. - Відкриття поштового відділу Товариства Опіки. 

4. У. - Товариство Опіки віднеслося листовно до консуля

тів польського, румунського, совєтського, чехословацького, щоб 
консуляти прислали свої приписи у справі паспортів. 

21. У. - Товариство видрукувало 1000 примірників стату
ту і чартеру. 

8. УІ. - Приїзд до Вінніпеrу полк. Евгена Коновальця, 

"який бажає пояснень у справі виїзду українців з Німеччини до 

Канади". 

9. УІІ. - Повновласть Евстахієві Василишиному, як відпо

ручникові товариства на Карпатську Україну. 

24. УІІІ. - Письмо від Товариства Опіки в Самборі, щоб 

збирати датки на Промислову Бурсу в Самборі, де знайде при

міщення також кружок Товариства Опіки в Самборі. 

26. УІІІ. - Засідання управи, присвячене гостеві-сенаторці 

Олені КисілевськіЙ. 

9. ІХ. - Нарада голови К. Продана і його заступника В. 

Комана з С. Б. Ван Скоєм про поручування фарм для україн

ських переселенців і розміщування людей на праці. 

16. ІХ. - У висліді згаданих нарад товариство зобов'яза

лося розмістити 50 робітників і 190 служниць. 
26. ІХ. - Конференція під проводом міністра іміrрації 

Форка в Оттаві і заява міністра, що кількість прибулих із се
редньої Европи буде зменшена в 1930 році на одну третину 
кількости минулого року. 
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28. Х. - Обіжник Товариства Опіки ч. 6121 про календар 
"Провідник" на 1930 рік, про поштовий відділ і про працю то

вариства. Наклад 3,000 примірників. 
28. ХІ. - Секретар Польського Товариства Іміrраційного 

ЯН Вуйцік З поручаючим листом від Товариства Опіки зі Льво

ва відвідав товариство. 

23. ХІІ. - Появився альманах "Фарма" з друкарні С. М. 
Дорощука. 

26. ХІІ. - Відвідини Управи Товариства в іміrраційного 

комісара Томи Джеллея у справі нових іміrраційних приписів. 

27. ХІІ. - Річні загальні збори стверджують дальше обме
ження іміграції в некористь народів середньої Европи. На збо

рах дискутовано можливість придбання власного дому. Органі

зація розгорнула працю вельми широко, з усіми континентами. 

Вперше піднято криткку іміграційної політики канадського уря

ду з її обмеженнями для країн центральної Европи. Підкреслено 
тісну співпрацю з парафіями (католицькими) та "нав'язання 

зносин з українцями Закарпатської України". Президія зложи

ла візиту єпископові Василієві Ладиці, який запевнив свою під

держку для товариства. У висліді цієї співпраці Товариство не 

видавало, як досі, альманаха, а видало календар з альманахом 

"Фарма". 

На 1930 рік вибрано таку старшину: К. С. Продан голова, 

о. М. Григорійчук і В. г. Коман, заступники, Д. М. Ільчишин, сек

ретар, Е. Василишин, касієр. Василь Дикий і Григорій Дзюба 

стали членами управи, С. Савула правним і о. Тарновецький 

переселенчим дорадником, о. п. Божик і Тома Мельничук -
членами контрольної комісії. 

1930 

14. І. - Наспіла до Канади книжка Лева Ясінчука, яку пре

са прийняла непривітно. Лев Ясінчук подорожував по ЗСА і Ка

наді від серпня 1928 до серпня 1929. До Канади приїхав у черв
ні 1929 і тут переводив збірки на "Рідну Школу". 

24. І. - Товариство робить заходи в уряді, щоб родини 

могли приїздити з мінімальною готівкою (100 долярів). 
8. 11. - Другі відвідини Яна Вуйціка, відпоручника поль

ських еміrраційних товариств. 

10. 11. - Розіслано текст обіжника до фармерів, щоб зго
лошували місця праці та можливості купувати фарми. 
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21. ІІІ. - У Вінніпезі гостив МІНІстер іміІрації IІен, який 

видвигнув проєкт, щоб провінції самі добирали собі іміІрантів. 

20. ІУ. - Засідання управи з нагоди приїзду артистів зі 
Львова Луки Лисяка і Володимира Гірняка, які звітували про 
відносини в Галичині та висловили жалі, що товариства у Він

ніпезі робили їм труднощі, одинока Читальня Просвіти постави
лась до них дуже прихильно. 

23. ІУ. - В "Канадійському Фармері" появилася друга з 
черги стаття, критично наставлена до праці Товариства. 

1. У. - Поштовий і фармерський відділ мають окрему до

мівку при 179 Вотер Ст. й. Печенюк веде поштовий відділ, о. 
Тарновецький - фармерський. 

24. ІУ. - Е. Василишин здає касовий звіт, бо виїздить до 
Монтреалу. 

4. УІ. - Відмічення п'ятилітньої діяльности з окремою до

повіддю голови К. С. Продана, який м. ін. ствердив хронічну 

недугу українських товариств. "Всі українські товариства й ор
ганізації в Канаді терплять те саме недомагання, - говорив він. 

-- Тільки частина членів товариств працює і вони перетяжені 
багатьома обов'язками. Теж Товариство Опіки оперте на доб
ровільних датках небагатьох людей й організацій, які корис

тають з помочі товариства, хоч в інших народів, візьмім за при

мір німців, італійців, жидів, оперті вони на масових вкладах, 

датках та дарах всієї суспільности. А проте, - "при своїх над
звичайно малих фондах" зуміло товариство видати чотири 

книжки для інформації людей, що приїжджають до Канади. 

Видало Їх виключно за свої власні гроші, без якої небудь по
бічної, чужої помочі, бо "хоче заступати українське громадян
ство із задержанням повної свободи своїх рухів і поваги" (гля

ди окрема відбитка промови: Корнило Продан "Пять літ праці", 
наклад 1 ооо примірників). 

28. УІІ. - Консервати прийшли до влади. 

14. УІІІ. - Міністерство іміІрації обмежило іміІрантів до 

того, що дозволило приїздити жінкам і дітям, але тільки дітям 

віком менше 18 років. 

30. УІІІ. - Побут у Вінніпезі генерала В. Сікевича - роз

мови з членами управи. 

17. ІХ. - Наладнано непорозуміння з друкарнею Дорощу

ка за друк календаря на 1930 рік. 

18. ІХ. - В часописі "Фрі Прес" появилася інформація про 
проєкт, який склала Королівська комісія у справі іміІрації до 
Саскачевану. Над проєктом працювали проф. В. В. Свансон, 
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п. г. Шелтон, Ф. йонстон, г. ц. Нефер, А. Р. Райт. Комісія за
плянувала спровадити побільш бритийських поселенців та тих, 

які виїхали дО ЗСА, а теж поставила вимогу грошево допома
гати брітанським іміІрантам. 

20. ІХ. - Поновні заходи товариства у Сіонара про окре

му квоту для себе. 

21. ІХ. - Узгіднено з єпископом Василієм Ладикою друк 

календаря на 1931 р. 

22. ІХ. - Вирішено видати календар на 1931 р. не у 180, 
а 64 сторін, мотивовано це низькими цінами збіжжя, браком 

гроша та застоєм у господарстві й торговлі. 

29. ІХ. - Секретар Д. М. Ільчишин виїхав до Саскатуну 

і його функцію став тимчасово виконувати В. Коман. 

27. Х. - Появився з друку "Провідник" на 1931 р. Статті 
в календарі були здебільша про Манітобу, яка відзначувала 

в 1930 р. своє 60-річчя. 

26. ХІІ. - Шості річні загальні збори. Листування за рік 
зросло до 1310 письм, видано три обіжники та окрему брошур
ку про кооперативні крамниці. Збори закликали українців, які 
перебули 5 років у Канаді, щоб старалися про канадське горо
жанство та ствердили дальше замітний спад в іміІрації. Зокре
ма великі труднощі і втрату часу спричинювали старання про 

румунський або совітський паспорт та всупереч до цих всіх 

труднощів голова К. Продан у своїй промові ствердив, що "То
вариство Опіки є оруддям народу, щоб кермувати іміrрацією 

своїх одноплемінців, інформувати іміІрантів, давати Їм потріб
ні вказівки, куди мають удатися, що Їм в який спосіб полагоди

ти, що виконати і чого оминати. Воно давало ради щодо купна 

землі і будови домів, інформувало про відносини в новім краю 

і давало організаційні вказівки. Тому воно й мусить бути не

зависимим від приватних підприємств і бути залежним лише 

від свого власного громадянства". (З промови, друкованої в 

"Західних Вістях" ч. 5, 1931, Едмонтон). 

Управа на 1931 р.: К. с. Продан, голова, Д. М. Ільчишин 

секретар, о. п. Божик, скарбник, члени управи Г. Дзюба і Д. 

Юськевич, контрольна комісія: о. А. Луговий і Т. Мельничук. 

Ділові референти: с. Савула правний, й. Печенюк - пош
товий, Е. Тарновецький - колонізаційний. Дорадча рада: І. Ру

дачек, д-р Л. Резновський, В. Дикий, д-р І. Гуляй, А. Загарій

чук, Е. Василишин та всі три ділові референти. 
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1931 

2. І. - Поїздка секретаря Д. М. Ільчишина в Алберту та 

оформлення Кружка Т-ва Опіки на Алберту. Управа Кружка: 
Паснак, голова, Ісаїв, Басараб, о. Дидик й о. Жидан. 

30. І. - Наради в Оттаві у міністра іміf'рації В. А. r ордо
на з представниками залізниць і шефами колонізаційних відді

лів Сіонара і Сіпіара, на якій він заявив, що іміf'рація не може 

бути поширена доти, "until the реорlе already resident in Са
nada have been absorbed into employment". 

28. 11. - Обіжник Товариства Опіки в повищих справах 

з докладнішими поясненнями та дальші старання перед мініс

терством. 

6. ІІІ. - Міністерство іміf'рації з Оттави надіслало листа, 

що іміf'раційні приписи не можна улегшити бо "економічні об

ставини не дозволяють". 

12. ІІІ. - Корабельні лінії оголосили, що покривають самі 
паспортову таксу до Польщі. Це сталося у висліді заяви поль

ського уряду, який рішив давати дарові паспорти для тих, що 

їдуть Балтійською лінією. 

25-30. ІІІ. - Правний відпоручник С. Савула відбув подо

рож до Едмонтону У справах товариства. 

4. ІУ. - Товариство інтервен'ювало в уряді Манітоби у 
справі зловживань. Було створене "бюро", що нібито вербува
ло людей на гомстеди, а практично стягало з наївних людей 

гроші. 

14. УІ. - Іміf'раційний департамент у Вінніпезі видав роз

порядок, що чоловік, який хоче спровадити жінку з краю, му

сить мати посвідку муніципального секретаря зі згодою муні

ципалу. З цього вийшли дальші утруднення в іміf'рації: Появи

лися посвідки секретарів, які відмовляли дозволу на приїзд жін

ки до мужа, бо згідно з Їх опінією чоловік не міг вдержати жін

ки, а тоді муніципал мусів би обоїм давати допомогу. 

15. УІ. - До Европи виїхав відпоручник Товариства Опі

ки у Львові проф. Іван Боберський, щоб відвідати: Париж, Же

неву, Любляну, Рагузу. 

8. УІІІ. - Відчит І. Боберського в Парижі. Відвідини ка

надської репрезентації в Лізі Націй. 

17. УІІІ. - Поворот проф. І. Боберського з европейської 

поїздки до Канади. 
10. УІІІ. - Товариство видало обіжник до фармерів з про

ханням зголошувати запотребування на працю, бо мало вели-
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кий список людей, які хотіли працювати "навіть за дуже малу 
платню". В обіжнику проголошено теж, щО К. С. Продан, го

лова Товариства, вкоротці від'їде до Европи з групою людей, 

які конечно хотіли виїхати з Канади. 

2. ІХ. - Посол Михайло Лучко вич виїхав до Европи на 
відвідини. У Львові він перевів розмови з головою львівського 
Товариства Опіки Миколою Заячківським та секретарем цього 
товариства д-ром Володимиром Константиновичем. 

12. Х. - Видано повновласть М. Данильченкові заступати 
товариство в Мексику та прослідити можливості поселень укра

Їнських eMirpaHTiB з Европи. 
12. Х. - Вислухано на засіданні управи обширний звіт 

проф. І. Боберського про його поїздку по Европі. 
16. ХІ. - Доповідь голови К. с. Продана в Клюбі Суспіль

них Працівників Вінніпеrу про минуле українського народу та 

іміrрацію українців до Канади. 

28. ХІ. - З порту Монтреал виїхала українська група під 

проводом голови К. с. Продана. В групі було 67 осіб, eMirpaH
тів до Галичини, Буковини і східньої України. Зголошених ще 

17 людей не виїхали, бо в останній хвилині дістали працю. Ті, 

які виїздили з Канади, насправді були примусові виселенці (де

портовані) . 
28. ХІІ. - Уступив шеф іміrраційного департаменту у Він

пезі Тома ДжеллеЙ. його наслідник ц. Е. Смит поробив даль

ші утруднення, "бо дозволи для жінок і дітей видає лише на 

п'ять місяців, хоч його попередник видавав на протяг одного 

року". 

29. ХІІ. - Загальні збори. Стверджено, що звітовий рік 

був вельми діловим роком, не зважаючи на майже цілковите 

здержання іміrрації. "Навпаки, "Pitiful stories of human suffer
ing and despair were revealed іп letters from а number of ип
fortunates who were ordered to Ье deported. The Association іп
tervened in аН such cases", читаємо в англомовному комунікаті 
товариства (ч. 9600). На зборах стверджено, що фармери були 
теж у тяжкому матеріяльному положенні і тому збори домага

лися для них довгореченцевих кредитів. 

Управа ж 1932 р. була вибрана в такому складі: К. С. Про
дан, голова, о. А. Луговий й Е. Тарновецький, заступники, Д. М. 

Ільчишин секретар, о. п. Божик касієр, Д. Юськевич і Г. Дзюба 

члени управи, д-р Л. Резновський і Т. Мельничук провірники. 

Дорадча рада: с. Савула, А. Загарійчук, І. Рудачек, В. Дикий, 

й. Печенюк, М. Кумка, Е. Василишин та д-р І. rуляй. 
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Корнило С. Продан, довголІтнІй 
голова Т-ва ОпІки, 1927. 

1932 

13. І. - Голова К. с. Продан повернувся з Европи. 

22. І. - Звіт К. с. Продана зі своєї поїздки по Европі. В 
Лондоні він з рамени Товариства Опіки відвідав "Українське 
Бюро" і мав довші розмови з канадською репрезентацією. За
держався теж деякий час у Варшаві, а 20 грудня прибув до 
Львова, де з головою львівського Товариства Опіки Миколою 

Заячківським обговорив еміrраційні та іміrраційні справи. У 

Львові відвідав центральні українські установи, як "Рідна Шко
ла" й "Просвіта", Центросоюз, Маслосоюз, Народна Торговля, 

Ревізійний Союз, Гіпотечний Банк, Сільський Господар та ін

ші. Зложив теж візиту Митрополитові А. Шептицькому та від

відав єпископа Будку, а в Коломиї сенаторку Олену Кисілев

ську. Мав довше інтерв'ю в редакції "Діла" (гляди ч. 293, 1931). 
Зробив декілька виїздів на села, напр., у Коломийщині відвідав 
село Мишин, всі три Березови та ще кілька інших. Українці щи

ро вітали репрезентанта українців з Канади, у Львові, на окре

мій гостині і в честь гостя, промовляли Остап Луцький та Ан-
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дрій Палій, передаючи рівночасно привітання українцям у Ка
наді. Теплі були зустрічі з українцями у Празі та Парижі, звід
ки через Нюйорк і Монтреаль К. С. Продан вернувся до Вінні
пеrу. 

15. 11. - Проф. І. Боберський передав Товариству збірку 
книжок, часописів, друків, рукописі"в, грамот, світлин, рисунків 
та фільмів з бажанням щоб з тієї збірки створити "Канадійську 
Бібліотеку". В його архіві находяться також акти і пам'ятки 
представництва Західно-Української Народної Республіки. Уп
рава схвалює, що "Канадійська Бібліотека" потрібна та що тре
ба її відкрити і збільшувати, щоб у ній були всякі друки і ча
сописи, книжки і брошури канадських авторів, поетів і пись
менників, словом - збирати все що відноситься до українців 
у Канаді, всеодно - в українській, англійській, чи іншій мо

вах. Ця, так звана "канадіяна", є конечно потрібна, бо все гу
биться, бібліотеки при просвітних товариствах збирають лише 

книжки, цікаві до читання. Це була б наукова бібліотека для 

дослідів українського минулого в Канаді. Схвалено, що бібліо
тека буде зватися "Канадійська Бібліотека імені Івана Бобер
ського", а в англійській мові "Iwan Boberskyj Canadian Libra
гу", і ЇЇ знаком--символом був би бобр, "що обтинає дерево 
до будови загати для себе і для других бобрів" (гляди прото

кол управи товариства під згаданою датою). Архів передано 

в опіку секретареві Товариства Д. М. Ільчишинові. 

10. ІУ. - На засіданні міського Комітету для безробітних 
вплинув внесок, щоб усіх осіб, які не є горожанами Канади, а 
беруть запомогу, депортувати. Внесок цей не перейшов, бо не

значна більшість заявилася проти нього. 

21. ІУ. - Управа Товариства Опіки прийняла текст "Ос
новної грамоти" про Канадську Бібліотеку ім. Івана Боберсько

го (див. "Основна грамота", стор. 235). 
25. ІУ. - Проф. І. Боберський виїхав з Вінніпеrу на по

стійне до Европи. 

16. У. - Домініяльний Уряд затвердив плян допомоги для 

тих, що бажають вернутись з міста і поселитися на землі. 

23. У. - Міністерство іміrрації з Оттави висловило свої 

думки щодо обіжника товариства з дня 19 травня того ж року. 
16. УІІ. - "Появився нечувано наївний протиукраїнський 

допис у "Фрі Прес", мовляв українці повинні будувати Україну 
в Европі, а не вКанаді". 

14. Х. - До Вінніпеrу прибула "Фармерська Армія" - по
хід бідняцьких фармерів, зорганізований інтернаціоналістами 
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з околиць Арбор!у, щоб предложити свої домагання прем'єрові 
Брекенові. Ця армія складалася в більшості з українців. 

16. Х. - о. П. Божик з рамени товариства бере участь у 
посвяченні церкви Святого Духа в Бруклендс. 

24. Х. -- Вінніпе! Трибюн помістив обширну статтю про 

припинення імі!рації. В редакційній автор висловлює віру, "що 
природний ріст населення буде вистарчати для розвою Канади". 

Тон статті проти імі!рації. 

14. ХІ. - Основано у Вінніпезі Товариство Учителів Рід

них Шкіл в Канаді, що його очолив А. Загарійчук, член Това

риства Опіки. 

2. ХІІ. - Появилася редакційна стаття в "Трібюн" з при
воду нападу фармерів на муніципальний уряд в Арбор!у, дня 
29 листопада, в котрій, між іншим сказано, що "подібне посту
повання українців доведе до того, що саме ім'я українець стане 

ганьбою". 

9. ХІІ. - В редакційній в "Трібюн" подано, ІЦО за минулих 

30 місяців з Канади депортовано 15,368 осіб. Понад 60 відсотків 
з того депортовано людей лише тому, що вони сталися тягарем 

для держави, бо не могли знайти зайняття. 

26. ХІІ. - Товариство вислало привітання з основуючими 

зборами - З'їздові Братства Українців Католиків в Саскатуні. 

30. ХІІ. - Річні загальні збори. Голова звітував, що рік 

1932 був тяжкий для Товариства. Поважне число українських 
переселенців опинилися в прикрих грошевих обставинах. Засо

би товариства мало що не вичерпались. Значно збільшились до

помоги. Всетаки Товариство видало календар "Провідник" на 
1933 р. "Сорок літ", канадський альманах, що його зредагував 

К. С. Продан і о. П. Божик. Цим a.7JbMaHaXoM управа хотіла вша

нувати сорокріччя від прибуття до Канади В. Ілиняка та Івана 

Пилипова. 

Видавці і редактори надіялись, що "громадянство, а перед
усім священство, дасть як найприхильніше попертя календаро

ві "Провідник", який покищо заступав організаційну потребу 
церковну, історичну, літературну, соціяльну й економічну". Збо
ри ствердили, ІЦО Товариство Опіки відчуло дуже прикро втра

ту проф. І. Боберського, "одного з найбільш діяльних членів 
українського канадського громадянства". З його від'їздом това

риство втратило щирі поради, поміч і директиви, "які отриму

вало від нього як представника Товариства Опіки у Львові". 

На зборах обговорено поселювання безробітних на фарм ах з до
помогою "Рурал Регабілітейшен Коми шен". Ця Комісія давала 
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фарму та допомогу на господарство з тим, що безробітний мав 
остатися на фармі. З такої допомоги скористало в звітовому 

році 23 українські родини в Манітобі. 
Вибрано слідуючу управу на 1933 рік: К. с. Продан - го

лова, о. А. Луговий, Д. Юськевич - містоголови, Д. М. Ільчи

шин - секретар, Е. Василишин - скарбник, о. п. Божик, Г. 

Дзюба - члени. Провірники - д-р Л. Резновський і о. Тарно
вецькиЙ. Радними товариства: с. Савула, А. Загарійчук, І. Ру
дачек, В. Дикий, й. Печенюк, М. Кумка. 

1933 

2. УІІ. - На першому засіданні управи під повищою да

тою стверджено сповільнення праці в товаристві та фінансові 
труднощі в організації. Вправді впливало багато письм, але 

йшлося про допомоги потребуючим, приїжджим родинам, виїзд 
з Канади, бо брак праці, пошукування праці, лучення родин. 

Замічено, що важко стягати довги за попередній календар. Не

ма грошей, щоб видати черговий на 1934 рік. В касі тільки 

$12.65. На цьому засіданні відчитано деякі інформації проф. І. 
Боберського з Европи. Господарська кріза охопила всі країни. 
Застій в господарському житті. І. Боберський рішився на дов

ший побут в Европі, тому управа продовжила дані йому пов

новласті репрезентувати Товариство Опіки у Вінніпезі перед 

українською спільнотою в Европі та посторонніми урядами. 

10. Х. - Прем'єр Р. Б. Беннет робить обіцянки на можли

вість поширити іміrрацію. 

2. ХІ. - З цим днем управа товариства звітувала, що від

була сім засідань і президія 19 нарад. Іміrрація дальше обме
жена. В пресі та урядових кругах говориться тільки про мож

ливість іміrрації з Великої Брітанії. 

9. ХІ. - Виїхала до Канади Михайдина Говиковичева, член 

Товариства Опіки над українськими еміrрантами у Львові і пред

сідниця секції жінок при цьому товаристві. Ціль поїздки - від

бути конференцію з братнім товариством у Вінніпезі в справі 
взаємин під теперішню пору, наладнання опіки над eMirpaHTa
ми та розлученими родинами. 

15. ХІ. - Стверджено на засіданні управи, що просвітний 
і шкільний відділ тісно співпрацюють з Товариством Учителів 
Українських Рідних Шкіл. Вирішено, що редакційний відділ вес
тиме о. п. Божик, фармерський - Д. М. Ільчишин. На голову 
товариства К. с. Продана також наложено додатковий обов'я-
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зок. Він обняв представництво Товариства Опіки у Львові. С. 

Савула був інадальше правним дорадником. 

28. ХІІ. -Загальні збори зробили підсумки іміrраційних 

приписів і ствердили, що "до Канади могли Їхати лише жінки, 
які отримали від своїх чоловіків в Канаді поіменне візвання або 
перміт, та діти у віці до 18 року життя, що Їхали до своїх ро
дичів також на основі пермітів, виставлених у Канаді. Могли 

робити заходи на виїзд також наречені, якщо діставали візван

ня. Канадські перміти були важні тоді на час 5-ти місяців від 

дня Їх виставлення в Канаді. До Канади могли вернутися та

кож рееміrранти, що не були поза межами Канади довше як 

рік від дня виїзду з канадського порту. Вони могли забрати 

зі собою свої жінки і нелітні діти, якщо мали відповідну го

тівку на показ". 

1934 рік вибрано управу в такому складі: К. С. Продан -
голова, о. п. Божик і Д. Юськевич - заступники, Д. М. Ільчи

шин - секретар, Е. Василишин - скарбник, Г. Дзюба й о. Ма

лофій - члени; провірники - В. К. Чиж і Т. Мельничук. Рад

ники товариства: с. Савула, А. Загарійчук, І. Рудачек, В. Ди

кий, М. Кумка й А. Федусь. 

1934 

5. І. - Заступник міністра іміІрації, з яким товариство бу

ло в добрих взаєминах, зрезиrнував. На його місце іменовано 

Томаса Маrладерия. 

19. І. - Е. Василишин здав звіт з поїздки по Европі та 

передав привітання від тих українців в Европі, що Їх відвіду

вав. 

29. І. - Міська рада Вінніпеrу відмовилася давати депар

таментові іміірації імена осіб, які дістають міську допомогу, 

а не замешкалі ще в Канаді понад 5 років, та заявилася проти 
депортування негорожан тільки тому, що вони без праці. 

30. І. - "Вінніпеr Трібюн" висловила в редакційній статті 
признання міській раді Вінніпеrу за її становище до депорту

вання безробітних негорожан і піддала гадку, щоб парлямент 
зробив потрібні поправки іміrраційного закону. 

21. 11. - "Вінніпеr Трібюн" знову підкреслила потребу по
правити жорстокий, перестарілий та глупий закон, який карає 

депортацією людей за те, що вони невсилі знайти працю. 

5. ІІІ. - Міністер іміІрації r ордон заявив в Оттаві, що 

прийде час, коли Канада потребуватиме тисячів нових іміІран-
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тів. "Тепер кожна політична партія, а також преса, оминають 
всякі розмови про іміrрацію", - заявив мін. Гордон. 

26. ІІІ. - С. Е. С. Смит, комісар іміrрації на західну Кана
ду заявив у Вінніпезі, що місто Вінніпеr робить велику помил

ку, за яку колись грубо заплатить, коли його міська рада від

мовляється передавати іміrраційній владі імена тих людей, які 

беруть допомогу, хоч згідно з законом підлягають депортації. 

13. УІ. - Т-во Опіки над українськими еміrрантами у 

Львові інформувало: "Переживаємо далі час застою. Еміrрація 
з Польщі дуже мінімальна, а та, що і є, віддана урядовій уста

нові, якою є Еміrраційний Синдикат. Через те суспільні органі

зації опіки над еміrрантами (з цілої Польщі існують тепер ли

ше у Львові), поставлені на другому пляні. Їхні аrенди кор

чаться, субвенції скорочені до мінімум і передбачається, що бу

дуть цілком відтяті. Тим самим діяльність суспільних організа

цій стане цілком проблематична, бо на власну доходовість во

ни числити не можуть. Обмеження наше товариство вже від

чуло, "EMirpaHTa" видаємо раз в місяць, з наших бюр функціо
нує тільки одне у Львові, бо інші приневолені ми бу.7J:И припи

нити", читаємо в звіті. 

"Канада не тратить серед українського населення давньої 
притягаючої сили. До країв Південної Америки, куди доступ 

тепер легкий, рух дуже малий. Навіть Парана, де землю стали 

давати майже даром, не всилі здистансувати Канади", інформу

вали зо Львова. 

"Найактуальніша справа тепер, коли властива еміrрація так 

сильно обмежена, це справа розшуків членів родини. Тих справ 

наше товариство має дуже багато ... Дальше справа, важна для 
нас під сучасну хвилину, це виїзди родин. Мало Їх може виЇха

ти, але заінтересування велике ... Проф. І. Боберський далі си

дить в Юrославії ... ". 
13. УІІІ. - У "Вінніпеr Трібюн" появився довгий опис фар

мерського свята в містечку Гедешвил, - околиці, заселеній 

здебільша українцями, з нагоди сплати довгів та осягнення над

вижки в муніципальній касі й значної поправи обставин місце

вих фармерів. У святі взяли участь прем'єр Манітоби Джан Бре

кен, посадник Вінніпеrу Р. Вебб, провінційні міністри, професо

ри й визначні гості. Серед останніх був голова Товариства Опі

ки К. С. Продан, який кілька років працював над поліпшенням 

рільництва в тій околиці, про що "Вінніпеr Трібюн" згадує ок
ремо. 
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7. ІХ. - Дальші пертрактації канадського уряду з брітан
ським у справі іміірації. Створений комітет рекомендує знижку 

коштів подорожі, як заохоту до еміІрації. Вінніпезькі щоден
ники не вірять в оживлення брітанської еміірації до Канади. 

21. ХІ. - Проф. І. Боберський надіслав двосторінковий 

звіт З Тржицу у Юf'ославії, в якому пише: "Українці в Юf'осла
вії творять оселю рільників в числі понад 40,000 людей на пів
ніч від Загребу. Села мають своїх СВЯlцеників. Оселі бідні. Лю

ди бажали виїхати ще в році 1924 до Канади, але не мали гро
ша на переїзд. На добрій охоті скінчилося. В Білгороді нахо

диться оселя українців "тоже малоросів", які були вояками в 

арміях Денікіна і Врангеля. Числять цю оселю бувших салдатів 

на яких 20,000. Много із них вже розсуну.71ИСЯ по цілій Юf'осла
вії ... Українські товариства існують у Загребі, Білгороді, та

кож серед селян". І. Боберський пропонує влаштувати виставку 

про українських поселенців у Канаді. "Це був би перший, оче
видний крок до утворення музею й архіву в полученні з бібліо

текою". На виставі можна б виложити старі речі, які пересе

ленці привезли зі собою, а які збереглися як пам'ятки. Треба б 
це зробити 1936 року, коли минає 45 літ побуту українців у Ка
наді, - радить проф. І. Боберський. Подає він теж критичні 

завваження про редагування "Провідника" і настоює на потребу 
господарських порад. 

В пост-скриптум автор листа дописав: "Дня 21. ХІ. 1918 ви
машерували ми з крісом через плече около першої години вно

чі зі Львова під натиском наїздників. Працюймо, щоб ми були 

сильніші, чим наїздники української землі та щоби ми стали 

державним народом". 

2 .. ХІ. - Управа Товариства Опіки доручила І. Рудачекові, 

радному Товариства, щоб він у часі свого побуту в Европі об

говорив з львівським Товариством Опіки такі справи: 1) Спів
праця в допомозі залишеним жінкам у краю, щоб віднайти в 

Канаді Їх чоловіків. Дуже часті були в той час випадки, що во

ни, - зумисне чи зледачости, - цих справ не пильнували. 2) 
Способи придбання земель у Канаді, 3) Поінформувати подріб
но львівське Т -во Опіки про канадські приписи у справах іміі

рації. 

2. ХІІ. - Товариство Опіки прийняло ухвалу про відсвят

кування "Дня Піонерів" у черговому році, щоб відмітити 45-літ
ній ювілей послідовного поселення, що припадає на 1936 рік. 
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1935 

11. І. - Десяті річні загальні збори. Підсумки 10-річної 

праці Товариства Опіки зробив голова К. с. Продан. 

"Праця Товариства Опіки має інший характер, як праця 
звичайних товариств українських у Канаді, - говорив голова. 

- Вона, ця праця, ані не захоплива, ані криклива, ані особисто 
корисна для членів чи управи. Це є праця, яка вимагає уваги, 

терпеливости і невтомности. Товариство працювало і працює 

з однаковою пильністю для добра переселенців, підтримуючи 
честь, самопошану і статочність нашого громадянства. Нам при

ходилось перемогти много перешкод. Ті перешкоди ми побо

рювали тихо і спокійно, позитивною працею ... Цього року, як 
і в попередніх, багато наших поселенців без праці ... Велика 
кількість наших поселенців ще полягає на тяглову силу. Безпе
речно, тяглової сили потрібно. Але якби наші поселенці дода

ли до тої сили знання, уміння та зручність, багато з них були б 
у кращім стані, як вони знаходяться". 

Голова звернув теж увагу, щоб громадянство застанови

лось над вихованням та ви школенням молоді і щоб ця MO.тrOДЬ 

привчалася до організованого життя і праці. 

Відносно іміrрації в 1934 нічого не змінилося. Далі існують 
суворі обмеження, останніми часами введено ще й гострі при

писи при видаванні горожанських паперів новим аплікантам. 

Секретар Д. М. Ільчишин звітував про "Канадійську Бібліо
теку імени І. Боберського". Замічується дальший ріст. На де

в'ятих зборах було висловлене бажання, щоб вибрати чартер 

на бібліотеку-музей. Не зроблено цього тільки тому, що брак 

фондів. Звітодавці апелювали, щоб український загал належно 

підтримував цю нову інституцію, яка має завдання зберегти до

кументи українства в Канаді для будучих поколінь. Згідно зі 

звітом секретаря, канадська бібліотека начислювала у звітовому 

часі 11,339 фотографій і фільмів та 462 книжок і брошур, не 

вчисляючи афішів та вирізків з різних газет на теми організа

ційного життя українців Канади. Бібліотека приміщувалася у 
приватному домі при 787 Причард. У звітовому році відбуто чо
тири засідання управи та 15 нарад президії. Поладнано 322 спра
ви і 1687 письм. 

У грудні 1934 Товариство видало кишеневий календарець, 
також друкувався "Провідник" на 1936 рік п.з. "Канада". 

Представник на Европу, І. Боберський, перебував в Юrосла

вії та надсилав звідомлення, щоправда не про еміrраційну пра-
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Дмитро М. Ільчишин і Корнило С. Продан, 
секретар і голова Т-ва Опіки, головні двигуни 

цієї установи. 

цю, бо такої у висліді іміrраційних обмежень не могло бути. 
його звіти мають велику вартість з погляду культурної, гро
мадської та політичної праці української іміІрації в Юrославії 
та інших країнах Европи. 

Управа уконстатувалася менш-більш у тому самому складі, 

що в попередніх роках. К. С. Продан - голова, о. П. Божик і 

Д. Юськевич - заступники, Д. М. Ільчишин - писар, О. Мало

фій - скарбник, Г. Дзюба й й. Печенюк - члени, В. К. Чиж 
і Д. Мальчевський - провірники, С. Савула, І. Рудачек, В. Ди

кий, А. Загарійчук, Е. Василишин, А. Федусь, М. Кумка і М. Мі

гайчук - радники. 

26. УІІ. - Засідання Управи Т-ва в домі П. Божика на 

Дізраелі (третє засідання в році). Обговорено можливості "по

глиблення праці" в діловому році. М. ін. один з учасників зау

важив, що до збірника подано забагато політичного матеріялу, 
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який стосувався гетьманської ідеології та стверджено в диску
сії, що вже одна "Бібліотека Архів ім. проф. І. Боберського" 
повністю оправдують існування товариства. Управа Канадійської 

Бібліотеки була: К. С. Продан, Д. М. Ільчишин, о. п. Божик, Е. 
Василишин, с. Савула. Наголошено потребу далі видавати 

"Провідника", що мав би збирати і подавати безсторонно ста
тистичні інформації про стан та розвій українського життя в 
Канаді і давати вказівки про різні галузі діяльности українських 
поселенців. Приявні ствердили, що припинення іміrрації від'єм
но відбилося на діяльності Товариства й передискутовано спро
бу получення родин та труднощі, які робить уряд тим членам 
родин, "які могли б стати тягарем для держави". Сонстатова

но, що уряд намагається стримувати приїзд додаткових членів 

родин і схвалено вислати письмо в цій справі до Оттави. 

27. ХІІ. - Одинадцяті річні загальні збори відбулися в до

мівці Товариства Опіки при 457 Мейн. 
На зборах стверджено, що застій в іміrрації до Канади спа

ралізував діяльність Товариства Опіки і схвалено "перетривати 

кризу", а покищо всю енергію спрямовувати на розбудову "Біб
ліотеки-Архіву ім. проф. І. Боберського". Управа Товариства 

на 1936 рік залишилася в попередньому складі з незначними 

змінами. Поїздку Івана Рудачека до Львова та його переговори 
з чільними діячами українського життя західно-українських зе

мель оцінювано, як вельми важливу, бо відновлено дальший 

живий контакт з Батьківщиною. 

1936 

ПРЕДСТАВНИК ТОВАРИСТВА ОПІКИ ЗВІТУ€ 

Західня Україна - в очах українця Канади 

При кінці 1935 року радний Товариства Іван Рудачек виї
хав до Польщі в ділових справах своєї праці і з доручення То

вариства Опіки зобов'язався відвідати Товариство Опіки у Льво

ві та переговорити з представниками того ж Товариства питан

ня відносно дальшої співпраці в допомозі за.1Jишеним жінкам 

в краю і віднайденні в Канаді Їх чоловіків - та інші. Делеrат 

Товариства мав з'ясувати львів'янам, як дістати землю в Кана

ді та передусім поінформуватися про ситуацію в краю "під 
кожним оглядом", бо йшли слухи про війну, отже українцям 

в Канаді цікаво було знати все. І. Рудачек виїхав 22 листопада 
1935 з групою peiMirpaHTiB, в якій були словаки, хорвати, чехи, 
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мадяри та українці. З Німеччини група роз'їздилася до своїх 

батьківщин і українців разом з І. Рудачеком спрямовано на 
Львів. Тут годиться замітити, що peiMirpaHTiB (депортантів ) се
ред англо-саксів нікого не було. 

В архівах товариства зберігся звіт, що його І. Рудачек пе

редав на засідання управі 20 лютого 1936. Віднотовуємо, що 
найцікавіше, з протоколу секретаря. "На польській границі -
урядник поводився грубо з членами поїздки, Їх розбирали до 

сорочки, хто Їхав до Варшави - того переглядали менше, хто 

до Львова - більше. Польща зробила пригнобливе враження. 

Бідне населення, в містах жиди. Варшава гарне місто. І. Руда

чек відвідав тут будинок Еміrраційного Синдикату, званий "чис

тилище". Контролюють тут всю еміrрацію з Польщі. Польща 

хотіла б вислати якнайбільше eMirpaHTiB, головно із східньої 
Галичини. Тут миють, голять і опісля беруть тих, що виїздять, 

на допити. У Львові делеrат Т-ва "чувся осамітнений", поки не 

зайшов до "Народної Гостинниці". Там чисто, але вбого. Наші 
підприємства у Львові у порівнянні з нашими підприємствами 

в Канаді досить вбогі. Українські інтеліrенти беруться до ма

лих підприємств. Більші підприємства в жидівських руках. І. 

Рудачек бачив першого І. Німчука, редактора "Діла", на місці 
В. Мудрого. Спитав, що дістали від Польщі за угоду. Пригноб

лено і тихо сказав: "Нічого! Але спинено польську навалу і пе

реслідування". Жалівся на ОУН та на те, що Їх у Канаді підтри

мують. За напад на Городок коло 300 українців втратило місця 
праці. Опісля повернули їх, але вимагали, щоб перейшли на 

римо-католицизм. І. Німчук мав враження, що в Канаді латин

щать українську Церкву. 

В Галичині за минулих п'ять років не прийняли ніодного 

українського учителя на працю. У Львові чути українську мову 

на вулиці, але мало, хоч на 320 тисяч населення цього міста 60 
тисяч - українців. На селах школи в оплаканому стані, гірші 

як за Австрії. Учителі плачені недостатньо. Більшість податків 

йде на армію. Українські діти ворожо наставлені до всього, що 

польське. В "Ділі" сім редакторів. Жаліються, що не посила
ють Їм газет з Канади, чи пак не дістають Їх. Німчук казав, що 
на Полісся і Волинь нема що числити. Галичина стоїть на сто 

відсотків вище з кожного погляду. Друкованим словом важко 

досягнути Волинь, ще важче - Полісся. 

Святий Юр - імпозантна будівля. В церкві в неділю ро

бітники, селяни, інтеліrенти, вояки, - вона переповнена. Під 

церквою продавали відзнаки на дар "Просвіти". І. Рудачек був 
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запрошений до €пископа Будки, що тішився, питав про брата, 
про Інститут Просвіти, про всіх. Про Василія Ладику говорив 

якнайкраще, але й згадав, що Рим повівся з ним не щиро. Ра
див побачити Митрополита Андрея. Останній хворий, з паралі
жем у ногах і руках, немічний. Митрополит випитував про Ка

наду, по чому в ній бушель пшениці, чи багато українських фар
мерів переселюються до міста. Тримав гостя довше, як споді

вався і зробив на нього велике враження. Митрополит приймав 

тоді ж багато визначних людей. Того самого дня зустрівся І. 
Рудачек з управою Товариства Опіки в ресторані "Брістоль". 
Були приявні: "Заячківський, адв. Говикович, Квасниця і ще 
кілька осіб. Питали про всіх. Заячківський був хворий і скоро 

відійшов. Конференція тривала до 3 :30 вранці. Польща стара

€ться форсувати еміf'рацію з Польщі, але це не легко, бо в 

заокеанських країнах суворі приписи. Львівське Товариство 

Опіки співпрацю€ з Еміf'раційним Синдикатом, що € державною 
еміf'раційною установою. Там теж € два українські бюра. Дума
ють про еміf'рацію до Параf'ваю, але воліють Канаду, бо в ній 

більше українців. У Канаді вони збережуться, в Параf'ваї пропа

дуть. Багато жінок пошукують за чоловіками, що виїхали в за

морські країни. Осуджували роботу ОУН, не вірили в можли
вість революції, всі теж заявилися проти гетьманату.7) Вважа

ли що не можна зв'язувати установи з політичними особами чи 

політичними рухами. 

Села пошиті стріхою, денеде дахівка. Кукурудзяні загати. 

Відживлення недостаточне. Ділять поля між членів родини вже 
впоперек. У хатах тіснота. Погане взуття. Сірники колять на 

четверо. Уряд насила€ мазурів, які з нашими людьми не мають 

ніяких вза€мин. Ці колоністи мають протекцію уряду. Поліцаї 

всі мазури. По селах платять високі податки, навіть від соба

чої буди. Селяни достатньо свідомі, прагнуть війни, кплять собі 

з горя. По селах 80 відсотків коршем, що Їх мали жиди, поза
микані. Збідніли люди, але освідоміли і протверезіли. Польща 

відбира€ українцям землю п'ять за n'яддю. Вірять, що прийде 

день пімсти. Багато людей хоті.lІИ б виїхати, хоч на заробітки". 

Детальний звіт з поїздки І. Рудачека був зроблений на за

сіданні управи Товариства, яке відбулося в домі о. п. Божика 

в дні 20 лютого 1936.8) 

7) Тут треба зауважити, що це говорили політичні люди, які opi€HTyoa
лися на курс співпраці з польським урядом у Варшаві. 

8) Див. Архів Товариства Опіки. 

211 



1936 

25. ХІ. - Наспів лист-звіт Товариства Опіки зі Львова, 

який інформує, що в 1936 р. з Польщі виїхало (від січня по кі
нець вересня) 38,702 особи, в тому числі до Канади 1,242 особи. 
Участь українців в еміrраційному русі невелика, около 6,000 
осіб. Українці Їхали головно до країн Південної Америки -
Арrентини, Параrваю і Бразілії. Ухали родини з капіталом на 
купно землі, Їхали самітні на підставі афідавітів. До Параrваю 

Їхали головно з Волині і Полісся, до Арrентини і Бразілії із 

східньо-галицьких повітів. Товариство у Львові робило заходи, 

щоб спрямовувати українців у ті місцевості, де вони могли б 
творити своєрідну більшість населення, або щонайменше гру

пу, яка себе культурно скріпляла б. Удалося це зробити зокре

ма в Параrваю, а в 1936 р. роблено інтенсивні заходи у справі 

української колонії "Нова Україна" в Парані. З інформації ви
чувалося дальше сповільнення праці і передусім брак фондів. 

Товариство вдержувало бюро у Львові, вело розшуки ро

дин, переводило інтервенції в різних урядах та еміrраційних ус

тановах. Бюро Товариства приміщувалось в Еміrраційному До

мі у Львові, вул. Вишневецьких 41. Т-во видало всього два чис
ла "Українського EMirpaHTa", хоч згідно з пляном мало Їх по я
витися 24. 

15. ІХ. - Наспів звіт проф. І. Боберського з Юrославії, в 

якому інформує про свої зв'язки з Товариством св. Рафаїла для 
опіки над словінськими переселенцями в Любляні. Про згадане 

товариство проф. І. Боберський писав так: 

"Т-во працює при помочі держави, яка йде товариству на

зустріч. Треба мати свою державу, щоб мати свобідні рухи і 

провадити таку роботу, яка горожанам виходила б на користь. 

Без своєї держави свобідна, щира праця немислима. Т-во видає 

місячник "Переселенчий вісник Рафаїл". 
В листі-інформації І. Боберський заповів свої відвідини в 

Канаді на останні місяці 1936 р. 

30. ХІІ. - Дванадцяті загальні збори Т-ва Опіки відбулись 

в Гетьманському Домі при 892 Буровс. Голова К. с. Продан 

підкреслив у звіті, що економічна ситуація в Канаді, та у ціло

му світі, не сприяє масовій еміrрації до Канади. Кількість україн

ських поселенців постійно зменшується і це видно з загальної 

канадської статистики, яка подавала, що від 1930 до 1935 включ
но до Канади прибуло 191,921 переселенців і з них було 92,310 
громадян Великої Брітанії. Українців начислювали 49,877, тоб-
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то 26 % всіх поселенців. Якщо взяти до уваги, що брітанці тво
рили 48 % й українці 26 % нових iMirpaHTiB тоді на інші націо
нальності припадало 26 %. Таким чином і в цьому іміrраційному 

процесі українці все ще давали поважну цифру. За роками при

їзд українців до Канади виказував такі цифри: 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

21,802 
13,554 

1,901 
7,194 
5,225 

601 

20% 
41 % 
9% 

35% 
42% 
5% 

104,806 55,771 43% 
27,530 16,361 59<Х 
20,591 11,143 54% 
14,382 7,443 51~ 
12,476 5,825 46~ 
12,136 5,767 47% 

З уваги на те, що українці творили все таки 26% BCIEl lMl
(рації до Канади, приявні на зборах апелювали, щоб україн

ська спільнота Канади виявила громадську поставу в кожному 

відношенні та обороняла уряд за те, що він допускає до Кана

ди "чужинців". Ці атаки, зокрема у пресі, були звернені проти 

українців, як найповажнішої кількости тих, що приїхали до Ка

нади в 1930-1935 р., м. ін. озвався був тоді знову "Bishop Lloyd", 
який У пресі виступав гостро проти іміrрації неанглосаксонців. 

На зборах підкреслено теж труднощі з переселенням цілих 

родин до Канади, бо вимагано, щоб така родина мала 1,000 до
лярів готівки вже після оплати коштів подорожі. Крім цього 

гострого припису, існував ще загальний, але обмежений дозвіл 

для Сіпіара і Сіонара, які могли спровадити до Канади означе

ну скількість родин З готівкою 750 і 500 долярів. Зате такі ро
дини мусіли мати в Канаді ручителів, які rарантували б їм побут 

на фармі та закуп насіння для початкової обрібки фарми. 

Обговорюючи на зборах видавничі справи, стверджено, що 

ка.1Jендар "Провідник" пішов у продаж аж у січні 1936, "скорше 
не можна було видати, бо не можна було затягнути позички 

на задаток". Важко було теж поширити календар, бо появилися 

календарі "Українських Вістей", "Голосу Спасителя", "Нового 
Шляху", "Українського Голосу", "Канадійського Фармера". На 
1937 рік рішено не видавати календаря, бо й до того часу То
вариство мало кожного року недобір у зв'язку з видаванням 

своїх альманахів. Всі впливи, які товариство мало давнішими 
роками, - а вони були більші, бо була іміrрація, - йшли на 
видавництво товариства, - календарі, альманахи, листівки то

що, а ці ніколи не приносили зисків. При погіршених економіч

них обставинах товариству було не під силу продовжувати цю 
видавничу діяльність. 
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Звітуюча управа прийшла на збори з пропозицією, щоб ук
раїнці Канади відмітили 45-річчя свого поселення, яке до
вершилося в 1936 році. Збори одноголосно схвалили пропози
цію, щоб в святковій формі відмітити смерть Івана Пилипова та 
Юрка Паніщака, які відійшли у вічність в 1936 р. 

Касієр з жалем ствердив, що в касі було тільки 3.07 дол. 
Приходи в сумі 258.71 дол. зужито на кореспонденцію та ВИСИ.7І
ку альманаха "Провідника". 

Численні прихильники товариства не мали фінансової спро
можности заплатити вкладку та належність за альманах. 

Приявні звернули окремо пильну увагу, щоб зберегти і за

безпечити Бібліотеку-Архів ім. І. Боберського, які приміщува

лися у приватній хаті піонерів Кучміїв при Причард. Засідання 

управа відбувала у приватній резиденції о. п. Божика при Діз

раелі. 

В загальному, фінансовий стан Товариства Опіки був неве

селий, але збори рішили боротися і з тими труднощами та вести 

свою працю далі. 

На зборах вперше вибрано адв. Дмитра Якиміщака прав

ним дорадником на місце адв. с. Савули. його правне бюро 
стало водночас домівкою Товариства (407 МекІнтайр Блок). 

1937 

ПРОФ. І. БОБЕРСЬКИЙ НА ВІДВІДИНАХ В КАНАДІ 
Звідомлення на засіданнях управи Товариства Опіки 

Восени 1936 р. І. Боберський виїхав з Любляни (Юrосла

вія) на відвідини до Канади. В дорозі він задержався в Цюріху 

у Швайцарії та в Парижі, де в тому часі підготовляли світову 

виставку, і з пристані Гавр 12 лютого виїхав до Галіфаксу. 

З Галіфаксу гість переїхав до Монтреалю, відвідав у ньому 

чільних громадян, мав слово на вечірці для молоді і зокрема 

відбув з о. й. Жаном, о. А. Трухом та о. Н. Крижановським кон

ференцію у справі еміrрації. Задержався він теж в Оттаві, То

ронті, Содбурах, - скрізь виступав з доповідями та інформа

ціями про українців в Европі. Врешті в березні прибув до Він

ніпеrу і 13 березня відбув першу нараду з управою Товарис
тва Опіки. На цій нараді проф. І. Боберський дав звіт зі свого 

представництва в Европі. "Зі всіх країн було багато охочих 
українців Їхати до Канади, але в головному були фінансові труд
нощі, врешті й іміrраційні обмеження", - говорив гість і ра-
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Опекса і Марів Косшовські - мецеиcrrн 

Історіі Украінців Каиа~и 

До визначних меценатів історії та студій до історії українців Канади 
належать Олекса і Марія Косіковські з Виндзору. Це відомі громадськ діячі, 
які прибули до Канади між двома світовими війнами. Іхня праця концентру

валась передусім біля системи УНО та братніх організацій. 

Олекса і Марія Косіковські 

Олекса Косіковський, народ. 12 березня 1903 р. в селі Нестаничах Раде
хівського повіту. 16 березня 1927 р. прибув до Канади, шукаючи кращої долі. 
Шляхи повели цього 24-літнього молодця впрост до його двох старших бра
тів Василя і Романа, які працювали в автомобілевій фабриці у Виндзорі. Тут, 
він в скорому часі причалив до культурно-освітнього життя рідної спільноти. 

Найперше працював в хорі і театральному гуртку при Українській Католиць

кій Парафії а згодом, бо вже в 1930 р. бачимо його в Українській Стрілець
кій Громаді (УСГ). В 1935 р., як тільки стало творитись Українське Національ

не Об'єднання (УНО) у Виндзорі, Олекса враз з іншими стрільцями УСГ ста
ли основоположниками цієї організації. Новостворені установи не мали до

мівки і тому бачимо Олексу і других при її будові вже в початках. В 1937 р. 

створено будівельний комітет, де Олекса сповняв важливу секретарську функ

цію там же. Праця не йшла а кипіла, бо впродовж року збудовано гарні 

простірні приміщення, де сьогодні працюють такі організації як УНО, УСГ, 

ОУК, МУНа, Український Народний Союз та Українська Кредитова Спілка. 

В праці організації УНО Олекса має свою довгу історію, сповняючи різні 

провідні функції а найбльше причинився до розбудови бібліотеки УНО, як 

її довголітній бібліотекар. 

В Українському Народному Союзі, ч. Відділу 341, теж довша історія 

праці Олекси. За це його відзначено на 24 Конвенції УНС в 1958 р. в Клів
ленді окремою грамотою. Завдяки йому включилось дО УНС около сотні 

членів. 
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