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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 

~'краЇІІС~ЮІЙ НарОдІІІІІі Дім у ВішІі!!СГу - одн~ 3 Н3Й· 
старшн~ украї"сько·ка!Іадійських організацій, святкує цьо· 
го року (l9S3) сорокпіття свого існування, сорок.1ітнН! юві 
лсАсво(Ї!ІраціІ!акультурно-освітнімІІолі,наnо.1ісnіваць 

ко-дра><атнчнім, DиХОВІtіи, і взагалі у кож"ій діля1щі украЇІt· 
СІ•КОГО rра .. адськоrо життя в Канаді. Бо ж не було такоі за· 
га.;ьІІО·украінськоі сnрави в Вінніnегу, а то й в Канаді, яка 

~У·'" б корнсна мя нашого нароlІ)' а ціn країні, щоб у ні;, 
НС ВЗЯВЗКТІІОІІОЇУЧВСТН УКрЗЇ!ІСЬННЙ НарОдНИЙ Дім. 

Сорок..;іття СВО(Ї дjя,1ьнохтн Укрзінський НародниИ д;" 

nочав святК}'Ватн ~же на своі~ річних зборах дня ЗІ січня 

11. р. На тих зборах одноrо.1осно обрано nочесн"'ш членамн 

.Украі>Іськоrо Народного Дому внзна~них украінсних діячів, 

піонірів украіІІського громадського ЖІ!ТТЯ, що своєю с0.1щ· 

ною nрnІІСЮ е ріжоtн• ді.1янках украінсько·канадііІського 

життя зас.;ужншо собі на nошану і вдя~ніnь нашщ·о зага.1у 

На nсрщемісце nоставпено nокійного вже сьогодні суд 

дю Я. В. Арсеотча, що тоді ще жив і nрацював у Давфнні 
Друrш• nо~есJІнм ~.;еном обрано було лредсідошка (Cni· 

ксра ) ·"""ітобського парлямеІІту, Дост. Н. В. Бач11нського 
Третім обрмоо було П. Г. Войценка - довrо.;ітньоrо 

уnравн-rеля '"'дПВІІІІІІТВа, що нндаЕ "Украінськиіо Гмос". 

R д~дошому обра"о Еtрот. В. Кудрнка, ко.шшнього дов 
о ·оліт".,огоредактора"УкраінськогоГолосу",атеnсррсдак. 

тора"ВістІІика"уВіошіnеrу 

І врешті обрано відомого нам усім ученого, урядую~о 

ro аіцс·лрсзидснто Украінськоі Ві.1ьноі Академіі Наук 

nроф. д·ра Леоніда Бі.;ецькоrо 

ДруrІІм, такбн ксазатн, підготовчим кроком до юві.1еі1 
""' сзя;кувшоь була ухв~.1а згаданих річних зборів дати дВО· 
річну стиnендію ло 100 доп. на рік за наі!кращиіІ nостул у 
nредмета~ українознавства в Манітобському УЕ<іверснтеті. 

Третім кроком д.;я вілзЕ<ачеошя цього року, як ювіпеА· 



ного ро~у У~раЇІІСького Нарою•ого Дому у Ві,",ілегу, бу.та 

оСіїздка Хору Українського Народного Дому лід проводом 
Во.тодю1нра Богоііосз з концерта'"' 110 nровінції. Концерти 
відбJ·лися в міс••с~ост~х Давфюі, Розбори, Манітоба, ї1 Ка· 

нора. С1іСК,1чСUаІІ. а такожуСоІІДавн і Гардентон уМанітобі 

Дз.тьшнм кро~ом, що мав відЗі<ачити цьогорічюні юзі· 

.тсn нашої орГЗІ!ізщії бу.то зві.1ьнення батьків від 

за Fіnнча""" в "РідніА Школі" np11 УНДомі. Всі дітІ! 

ІЮі Школи" користають цього року з безn:rатноrо 

ня українськоїмови 

На!іанщою точкою в юві,тсІ\ннх святкуваннях ~'краін 

ськсrо Наре>дноrо Дому - це відзначення цього юві.тсю 

вд!!ЯХ21 і22.тнсто'!щда.Першнйдень nрнзначеннn нзсnіль. 

ну своточну ис•<ерю·бснкст. у часі якої вручаеться nочесні 

грамоТ>! зrздзинм вище громадянам. А неді.тя- 22.1ІІС1"0· 

nада nрІІзначснз ''" святочинА конuерт Хору Укрзїиського 
Народ!!ОГС> ДОМJ' nід диригентурою В. Боrоноса. Концерт 
с!!О.lу•<сІІиІ\ із рсферато" 1щ те>1уо "СороІ<Літня дія.ть

!!ість ~·краЇ!!tЬХОГО н~рОд!!ОГО Дому в ВіІшіnегу· 

З нагодІІ сорок.1іття треба nід~рес,шт!!, що УкраіІІськиГ• 

НародНІІ~ ді., >ІJЄ ОАІІУ а нзйкращІІх і найбі,lЬШІІХ бібліо· 
текаКаноді вцілщtук<мо{ітІІсячтомів,nрощовокрс 

>ІіІ\ стотті обшираішс rоеориrь проф. Яр. РудІІИ!tькн~. Лю· 

битслі украінсьноі юшжки 1\ ~асоnнсів >ІС>жуть довіnьІ!О ко· 
ристот11 із кн.,rозбірні ~'країиськоrо Народного Дому і

;рсба це сказати- користоють. Двері біб,lіОlЄКІ! відч!І>ІЄ· 

ні і для студіючоі >Іоnоді, що студіює украіІюзІІавство в 

Ма!!і-rоGсьиому ~'нівсрсІІте>і, чи в ко,тніих ВіІшіпеrу. Вони 

відкриті теж і для науковІІх робітвнків, що вже !!Єраз ко· 

р11сп.т" а !Іашнх книжок. Внстарчн,.ь тут назватІ! таких учс 

них, як ІІокії".иіІ проф. Д. Дороше!!кС>, !ІершІІіІ президент 

УВАН, Мнтроnе>.тІ!1" І.таріон (Огієнко), nроф. Л. БілецькиІ\, 
nроф. Яр. РудІІнцьк!ІА, 11роф. Ю. М. Луцик ;а інші 

Пре>тигом мину~нх nять років Укрвінський Народний 

д;., віддава~ без!1.13Т!!О свою до.,івну для Унраі!!ськоі Біль· 

!!Оі Акадсміі Наук (УВАН) на т. зв. академічні викладІ! та 

ІІЗ !!OJKOBi CCtH УВАН. Так ta>IO А ЦЬОГО року !ІрІІГОТО~ЛЯ· 



С... n. Су.ІІ.А• Я. 8. Аримич 
ПочtсннА ч.ttн УНДому, 1953. 



t:n.cw pu анІ<.tUіІ. Умжаоо :u. ІіА.ПовіАне ara.urн про це 
~ОІІУ. що а нашіА "ПрОnам•тніА Ккнsі", що буаа BIUIJI)"HO• 

мна а 19-49 р., н~ б)-.1о 3ГUJ(м ПрО цоо сторінну ~іuьности. 

бо ~на а тому ~асі щаАно ті~ьин nа~кка.таса. Тим часам 
·а маІІ.емічні ІІМК..1І,ІІ.Н :УВАН" в сці ~'tсраіиськаrо ІІараІІ.Ноrо 

Дану разроо:~нСІ ,II.G ПG88ІІСИаГG ЦHIUIIG ІНІUІІJІ.іІ НІ рі"'ні 
то:мнуираінознаастааА:u.Gбу.ом -хачікек.ІІниу-Іnра

те цімаау А ~у~ьтурну n~мку. Ці акц.tмічні ІИІ<.tU.И ~ с•а· 

гора.-уукраїн<:ькиАнІрОІІ.ИиАуиіирснтет,чнсеІІінар)"Кра
інозкаастаа, що не ті.Іьии аі.Агуиуnьс• на kтарична-ку.ть· 

"f)"рні 101~1еі умраіж:таа. ue теJОС npнcawч)'t: )'NГУ ІІС'Т)"UЬ· 

ИМІ<Проб.оt:І<ІМ)'Кр&ЇІІСЬоrОіС)"'ІІСКОСТНАІІІМІfІt:ТЬСІJUІТН 
'" 1'038І3КУ в шуоrоаіА п.щщині. 

~·ираіиськмА НІрО»tкА Дім а Вікніпиу 11<..131 багато 

npaui ~ тр1·:11· в розамток )·краінськага оrрьтур!Іоrо і .. мете· 
цькоrа жнтти, а оо:ві.Аам~енна украінсьиоrо нароJІ.У при JІ.G· 
памозі Іі.>.читів, JІ.tбат, Іистаа, иомцtртіа, тощо. Він теж 

помагав фімансоІо ріЖІ!нм уІ<раінськнІІ установаІІ. •• у Ка· 
нuі,такіна ріJUІИХ.tеІІ.тих)'краікк.Зrаnткбтутнапр. 
;t;tртаи ~·ираїнськаrа llapaJUІoro Даму на Gбі украінсьиі 

кате.а.рн І Він>Ііц~rу (r~ко·като~мцьиу А nравоt.~~авну). 
JOCtpтay ІООО,о.о.•. на фоИJІ. попрnівwим аі.А noatкi • JІ.О.Тині 

ріКК~.:ІІ \950році.1lІ А іНWі,І.ОПО>ІОГН, ІИИХ ГО"-і ІИЧИ· 

С.1ИТИ. ~·краіЖ:ЬКНА НІрОJІ.ИИА Дім .110бМІ "-і~О>І JI,OKI3a~M 

свою готоаіст~ nоо:.ту"'ити riJUІHM сnравам украіщьиоrо, 

чн зага.1ьна·к•нuіАського ~t~мтт• 

)'країж:ькиА Наро»tнА Дім n.•e••• сарок .1ir рс.тіrіАну 

А nо~іткчІtО·громuс~ку то~tрІнтність в імR аасuм. що кі 
\'Краіиці. Jlt б ІОНИ Ht б)',ТМ і ИКі ІІGГ.ІоtАИ не П0JІіАІ.1И б, ~ 

собі братаІОН 110 краеі А кості. JІітк о.,_н;~; сnі-1ьноі матері 

1-JаціАоо:нааі"'ерткнкосткАто.тєранцН.УоrраіиськкАІ-11· 
р<).1КІІА ДІІІ 3АСJб)"І Собі (1/ІІПНіі А АОІіра ВСіХ трЬОХ )"КРІ· 

ін<:ькихеміrраціА;націАоо:ноаіІінразріссІізміцкіа,а 

те:.о: бararo nричинкаса JІ.G засиОІt3НКИ уоrраіж:ьиаі •~· 

кураuіАноі )'СТІНОІИ "ВзІіІІнаі Помочі ". ІІІ ціА ОО:НОІі ІЗІ· 

іІІноtтосІfрІюtіі А otOull!tи внр<ХТа.та і цїАснн.таси ідtи Ко· 

мітет)·)"краінuіаКонuн.Іспраuібу.тацtаt.тнкаnрнєм-



Дост. Н. 8. БачнІІСькнА 
ПачееннА ч.1ен ~·ндоиу. 1953. 



ніс<ь бачити на чотнJ>ьОх KoиrJ>ecax ~кJ>аінців КанйдИ сців

nроцю n знагання до однієі ці.ті ріж>Інх )'Краінськнх орrа
>Іізаціn в Конаді. Ті.тькн nодуІІатн, що COJ>OK ~іт тому це все 
бу.1о нсмож.тнве, асьогодні це реа.тмІа діАсність. 

З nочуnян JІ.Обре СІІОВНеІІоrо обовязху, з nочуттям со
тнсфокцН за nJ>оАдснн/1 ш.тях 11ашоі 11раці, НІ\ д11вннося "" 
"""'У~• і .'<аnбутне. Дай Боже, щоб ДІІ.тьші ювіпсі, які ""-" 
•Ін Ішшю.t нас.1ідннкан доведеться святкувати в Ішші/1 opra· 
ІІізщіі, ІІОr.т "бн-•н А nошнрн.тн наІІІ)' npattю і ще біт,ше 
вкорі11н.тн в українську rронщ· nочуття сnі.тьшtх іІІТСJ>ссів 
ісnі.тьІІоідо.тінаціІІзен.ті 

І. Трач. 



ІЗ СnОМИНІВ СЕНРЕТАРЯ УНДОМУ 
(З ttaroдн copoІUІintьoro ювІ~ею) 

1\олиnрнходнтьсяговоритнннІІіnроте,яксорокроків 
тоиуорrанізувансяУкраЇІІСЬкні!Наро»ІнАДі,.уВіІІІtіnсrу,то 

д.1яцьоrотреба>.-атябнстру,ЗJ'инуідобруnаиять.ТОІІуя 
І<СбСр}'СЯ Ц!оОГО р0}6нтн. Я ХQЧ)' .lНШС Hi.lbK0>18 С,10В8М!І 3ГЗ· 

д3ТН -ri с.1авні дні, HOolll ~'кр3ЇtІСЬКНА НарОдНІІІІ Дім у ВіНІІі· 
нсrуо;>рrаніз)'Вався, і >ш всі, свідк11 тіеіnо.о.іі,брІІ "олоді 
ro бадьорі. ОбширІІіше про ~'нраінсьннn Наро.о.tшй Дім ro 
~ор>Іть "Проn•мятJІа КІІиrа·, яку то юшrу 11ару років тому 
вид~н Укр3іисьннІІ НародннА Дім 

Сорок літ ТО)1)' щІ бу.1н uо.10ді, nовні життя та енергії. 

Крі>І звнчзАІІОЇІІрщі,якоюин З3роб,,я,1ІІ на;ощ'М11, ин жим• 

життям, що nровад11.10 нас до кращого, впщоrо; життям, 

що об~днува-•о 11ас .. о.щдих, і ryp;yвano в товариства, nід

носнпо ІІЗС усіх духово вище і вище. От і ІІі .. о.1оді .1юди, 
що приїха.1и зі craporo краю зовсі" з інших nовітів і сі.1, 

збпшнувапнсьдо себе, сrава.1н nрияте,,я.,н, дРР"""- А ста 

иа.1" воtІІІ близькими собі то .. у, шо їх у nершіА мірі обед
ІІ}"В3.1а туга за Р'-'"""'' краєм, родоонм се.щм та родиною, яку 

запншн.1и зn морем 

Жнн•шком ІІьоrо зІtаАомства і СІІі.lьноrо nорозуміння 

бу.lарідІІаукраіІІСькаnіснятаа,.аторсьнівистзви. ІІако..-. 

ІІОМ}' КОІЩСрТі В /ІО'ІВТКЗ.~ МИ &СС 4}'.111 ПіСІІЮ "РОдІІМИЙ краю, 

село ролнме, вас я вітаю, >!іСця .1юбнмі ", а зібрані гості ІІU 

т"х коощертах зn.шза.1нся с.1ьозамн. с.•ухаючн 1\Ю nіСІІЮ. 

~~;:~; •. ~:~~д~:.с:~. r~:;:т;eu~:: с~~:~~~: r;~~:~ь" ~у;~;~ 
вмасьусnівщько-драматнчнихтовзрнствах,Зобува.lачасна 

nро6охсnівуітозтра.1ьІІнхвкстав.Іднвуватнсьrре6абу,lо, 

де набнра.10tь у .1юдеА сті.1ькн сн.1н та енергії, що, nрацю

ючи 1оі.111А день тю«кО, ще маАже кожноrо вечора, до два
нuu.ятоіrодинн виочі.а то~асто; nі3ІІіше.бува.1н на nробах 

~ору ~~~ ~коісь вмсrавн. 1>\ожма хіба nояснІ<rн uю nосвоту 
іхто6овюдорідноі<Іісніта,.нс~ІІтва. 



Гуртува,тась ота м<МОАЬ, ,а.а я~аі і )ІН на.тежа,тн, у ;рьох 

дра!о!&ТІ!~Но-сnіваць~нх товарнетаах, а саие: в товарнет-ві 
"Баяк",втаварнстаі"Занькоаецькаі"івтоварнстві"Кот
.тяреж:ькото•. Працюаа.тн щира в цих товарнетв.ах, <ІОСВя· 

ЧJliO'<H не ті.тькн ''"' і сн.тн, а.те рів11о~асно своіин і так 
ма.тнии заробіткаиІ! nамата.тн фі!!3Нсоао: набуаа.тн КНІІЖ· 

КJІ ,а.о біб.тіатею<, уфундовува.тн гардеробу і жертвува.ш на 

GІІ-1ату ренту за ,тьока.ть, в котріи кожна з ;их організацій 

!ІрИ>tІЩ)"Ва.lЗСЬ. 

Cgoro ""'"сного прн,.,іще<шя ні одна з тих 

пе """'"·і .\Іусі.та ту.топнсь в •оуж .. х, невигідних 
нях. Ці невигідні nрн,.іщеннн ст•ло• поштоахО>І 

що заставн.то 11ровідннх .тюдсА з -rнх трЬ<Jх товариств 

д)"!о!ВТІІ t<po свііі а.тасннА ~у;ок. щоб 11е -rу.тнтнсь, як цигани, 
!10 Ч_РКІІХ кутах. ІFІіЦіЯТОj"ІВ>ІІІ СВОГG ВЛ8С!ІОГО УКр8ЇІІСЬКОГО 

Hapoдi!Gro До"'у в ВінІІілету бу.тІІ таки ч.тенн тих трьох 

тавариств, а rо.товнн!оІ жнвчнко>І цьаrо руху був nокіАниА 

Т. Д. Фер.теЛ. Піа Aoro нроводо!оІ і сІІі.тьною nрацею <Ііш.тs 

аіАсно щ11ра та заІІЗита робота, щоб 11очати акцію д.тя ІІЗ· 

б}ття так довrо бажаІІога Украі11ськоrо Народного Доиу. 

Чnск, як я вже сказав, бу.111 тяжкі. Біот~шаі суми "" 
>ІОЖна бу.то сподіватись від нікого, бо всі тоді бу.т11 бідні 

Ко.тн ж )'Же з зсвнІІ>ІИ трудноЩа>Ін вда.тося зорrанізуватІІ 

товарнетво ~'краінськнІі Нnрі;щнА д;,., то усІІіх був nеки

що л11ше на наоtері, бо"" бу.та аFІі грошей, ані пр11міщення. 
ГІоfіа -те осе, ооочате діло nоволі але nостіЛою доао.ощлось 
до щас.тнвоrо кінця. Товарнетво заінкорпоровано і nоча· 

лася збірка фондів ріЖІЩ.\11! сttособами. Почався рух за 

доброві.тьнн"'н жертuани. Видоно десятидолярові уділи, 

що іх оnереважне закуnОВ}"Валн •о.тени вище згаданих -това
рне-тв. Нвдруковано иасу ІІНицеитавнх цеrо.ток, і іх про

дава,тн nри кожніА t<aroдi так, що ІІСЗабарои купаено пло

щу з хатою nід будову ~'краі!Іського ІіарОдІ!оrо До>~;•. 

В короткону ~асі, ба в 1914 році, вибух.та світова віА 

на, а Кр!!За іо безробіття трива.ти да.тьше. Здава,тося, що 

так11 Украінського Народного До>~у не буде скоро. O,outaк, 

nри щиріА nраці ч.тснів, куn~ено в 1916 році готовнА буди-
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аок nри З}'-1КІІі Вороас; Ме~Греrор. Цеn будинок став 

діІіСІm>І осе~д~оw }'Краінсьного жнrтя не ті.>Іьни міста 

ШнІІіпеrу, a.1t Іі д-1я 11і.1оі Канади. nриходи.1оеь тоді, ГО· 

.;овно на nочзт~ах, ntреживат" З}'Же nрю(рі часи, бо 3З 
бу,lШІОК UІІnnчено дуже ма.;у суму, з рЗТІІ треба було ІІ~а

ТІІТІ! з ос.•и~н>Іи nроuента>Іи. nоза те, що устроювоно теат. 
рз.;ьні ВІІСтавІІ, но>щерrn, nінніКІІ та ріжні ІІідприєистаа, 

тяжкобулотакзязатІІ КіІщідоцпн, щобІІа час 3ІЛ.1ЗТІІТІІ 

рDТІІ. Буза.;о тзк, що й nроцент 'f'IIЖNO було заnпатІІТи. 

npo ті тнжкі часи знають хіба .;нш ті, що стоя.111 від nо

чатку np11 Унраїю:ь~і>І Народнім Домі і стоять доюші, де не 

рЗЗ С~ОЇ 8-ЩСИі ІІСИТИ Д8ВЗ.1Н, щоб ІІе .1.0ІІ}'СТІІТІІ ДО ТОГО, 

щоб буднІІОк Унраїіоськоrо Народного До>І}' забрала ном 
11анін. Бу.;и в тоn час і ;акі •lЮдІІ, що ІІОС>Ііха.;ися ~><рак 

і ІІускапІ< між .;юдеІ\ noro.tocNІІ, що Український НародниИ 

Дім вже забирnє Свнфт Комnанія 

ОдІІа••е все те иоту.1о, ; хо~ ~·~раінський НародниИ 

Ді10 ІІеребувнеодІІуrірн}·го;,нІІу, тоасетани.1.очекавсво. 

го сорок.1іТІІього юві.1ею в добріІ.< і кращих обставн"~' 

Л пр;щю, ""У ~·краівськиА НзрозниА Дім nроробІtв за час 

тих сорок .років, .оuінн.•о. не .1нше українське громадян

ство у ВІІоноnегу, а.1с ії ОІІ'""" J'~раїнськиі1 заrа.1 у Канаді, 
а то А ІІОза Ка>Іадою. 

То."у, з иоrодн Соро~.1ітнього Юві~ею У~раінського На 

родІІоrо Дому я ВіНІ!іnегу nовнині бути гор.:tі не ті.1hкн 

члени ті€і орrаІІізаnіі, а заrа.1ьно всі украіоті, бо Украіи

с'ькІІІ! НороднІ<А Дім усе Ашоа назустріч добріА сnразі і 
доnо"оrавіІімора.tьноІіматерія.lьно,ко.;иІ\оrоnоміч 

б}'М I!Otpiб!ID д..1н зога.1ьноіукраіІtськоісnрави. 

При кі!щі, з нзго;,ІІ юзі.;ею ~·краінського Народ11оrо 

Дому, 11рн котрому я >Іав честь стояти від nочатку noro 
зорГаІІіз}·вnошк досьоrоані, я не :иожу закі>Ічнтн ІІІІХ кілька 

СІІоrадів кращою думкою, 11іж тою, що ії висловІІв nоет 
Осн11 МаковеА: 

м~ні здаеться- я не жив, 
АТІ.1Ькн всезбІІравсяжитІІ, 

'Іоrось шукав, за ~Н>ІСьt}"••шв, 
Бажав нО>І)'СЬ ввесь вік с.ч-жнтн 



А:«осьімО.1ОJІіс-rьминра. 
Ht :ОСМІШИ, JТО>І~еНІ З.СН)"~І. 

IJІtиьnpиftAr,ІKTІt.10T .. 
Я .J.OІry nана~кдуоnраuоо. 
Прощайте, >ІOdO.J.i ~іто! 

Не ГУА*) ~;,.:,;нн:...с:•.::ю.;е JІIIOy.J.)·, 
Y:octІ>І0.10.:UCMHt6yAy. 

Іоціwжuоо,><оІ6ачуа: 
Не >Іtf!ТІІ >ІОАО.>.іС'ТЬ,.1НШ СОННІ, 
Не а пору це жура мо•, 

Ht • nopfu.:;~~':.c:~~Fд:."1Aтe жнтиІ 
Чоrос• шукать, ~~ чимсь тужнтн! 



МОЯ ПРАЦЯ В УНРАїНСЬНОМУ 
НАРОДНОМУ ДОМІ В ВІННІПЕГУ 

(ЛІІСТОnдд \936 - JJIOТIIPI \940) 

Літо.-. 1934 р.еилівк всtбе, )'Відні, nереrравав, nрисnі
вуючи свою "С.тужбу Бnжу·. Хтось nо.ІІ.ззоннв. ВідкрнваЮ'Ін 

досрі, я ІІобачнв в товаристві незоtаАоиоі'І1ПНІІИ с.1. "·полк 
Р. Сушка, Довідався nотім, щовО!ІR-nанм ГаІІН3 РомаІІ· 
чнч-зКаІІадІІіщовонащоАноQбіха.тзГа.•нчннуітеnсрбу· 

.1а на зворотній доро3і до Канvн 

ВміЖ'ЧаеісnівуАрозмовнеслодіВаІtояnочувзат•тнолк 

Сушка: "Якан думаєте, nанно Ганко, чи недобребуло б вам 

забрат" n.Маценкадо Канади! Пощо він буде тут поневіря 

тнсь?Вамтаиnотрібноучнте.•ів,днриrентів" .. 
·я ІІJ-'><910, що це зовсім иожлнве. Янб)•ду у Шюоіnеrу, 

я nоrоьорюзвідповіда.тьннмнпюдьмн і nnri>І nрорезрьтат 

наnишу", відnові.1а nан11а. 

В 1936 році, в .шстопаді, "" по~.1аді лароплава "АпзоІtія" 
чув я відмптрО<:а: "Цсд.,~вітсрз Канадк".ВітербувrостриІ! 

L, яи rо.1и~. rrродазнв через европеАськиn nлащ. Океан гнів 

.1нворозrоІ\дувавве.•иканськіхвн.1і, Апзрол.1звтріщав, ло· 

давзасяrшвсібокн,словзавубезод!Ііі,адавалос•,щоось·ось 

і noro 11рнирне розюще~~а хвя.1я. Пасажнрн слабува.1н, нудь· 
t·у~а.Ш і HUTpOC!!, П И ВИ.18ЗИВ HU ПОК.1Зд і З ЗВХОЛЛСННЯ.\1 

доruився "" rорн-хви.lі. Я тоб.1ю бурю А """і з;r,ається, що 
тоді .1юдинп rtроннктшо ві:t.чуває А розуніе ввесь безмір 

краси світу І! безнежну маденькість гордої істоти, що 

звtться -.lюдщtа. 

Ятодіиезнав,щобурянзокевнібрапередгроюмоrо 

жнттн в Кащrді: бур.1нвого, wін.lнІЮrо в несnодіванки і ща· 

С;1НЬОГОЗДОКОІ!8НОЇПраці. 

Цебудо2О.1истоnа.да І93броку.Наза~ізничttомудвірці 

зустріли мене пре.:r.ставннки Украінського НаІ'одньогоДому 
та ittІui українu.і. Пригадую, що бу~н то;~;і с.1. n. Т. Д. Фер· 
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.1еіі, пп. В . Казанівськ.,А, О. Бабинець, С. Білінсьхиіі, Е. Ва· 

СІ!·lИшии та репортер з Biиo•iner Фрі Прес. floro фотоrраф 
взнв світанну і вжетогож вечоразяви.;ась вона в часопи<:}' 

з короткни моім житn:nисои та моєю думкою 11ро життя 

нашого народу в СОВ<!Тtькому "раю", 

Ця згадка ді<кну.lа проnовідників московського раб· 

ства з "Українських Робітничих Вістей"; вони иідразу від· 

гуину.1ись, бо вже 25 лист. того року зявилась лередовн1\ІІ 
'Ще один доктор ... сиі.lьки іх усіх?" А в нііі що хочете· 

"емісар", "доктор", ·музикант", ·один з01едоОнтків". 

Ну, зrада.1ось при то>~у і1 Гіт.1ера. Таке нривіташ<я я дістав 
оtідмосиоВ<ькихпош<>ачів. 

А якже навnаки бу.;о в Народньоиу Домі, як таw сер
дечнозустрі.lийnорQдинномувідирн.lидверіtВідтого 

нроnа><ятного дня фаКТІ!чно я nочав своє 110рмодьне, .11юд· 
СЬИе ЖН'fТЯ. ДО ТОГО Ж рОН}', ПОЧИ!ШІО4~ ]. СВЇТО60Ю аіііНОЮ, 
я зна~ ті~ь~" жорсто~~;; бій за 11раво лрожи<иу: військові 

фронтІ! різних арміn, рсво,;юціі, ~оротьоба з окупантами, 

рани, хвороби, еміrрація На eмirpau.ii (тоді не бу.10 
УНРИ) .лрийшпи дні г0.10ду, тяжко і, а часои і неnосиаьtюї 
д•l• с.1абоі .1юдинн 11раці, бсзробітт", наука й nраци в укра· 

іІІських орrанізаціях. Тобупироки дужання А боротьби 
навзаводи здо.1ею. 2! рік тяГоlаСь та боротьба. То ж ті.1ьии 

}'ЯВИТИ, ЯН Я себе !ІО'!}' ВаВ, ИО.1И no!laB МіЖ СВОіХ j В І!Ор· 
мальні обставини_ Треба було лочинатІ! життя А nрацю. 

Я не •верта" '" ><свнсоиу <t~атню ув~ги, а nочав 11рацювати, 
за•дкчуючи ту можмІвість блаrородниІ< ос0'6ам з Укр а · 
інського Народнього Дому, які снричиннлись до мого .nри 

їздудоКзнади 

UAo6 nОЗ><аііо>~ити мене з ширшн-" гро><адииством, ке· 

рівнини УНДому влаштували мені несnодіване nриііня'n'іІ. 

To.:ti зіііш,юсьоЛоважнс чис.10 ,;юдей. Будо rамірио, уту.1ь· 

но й радісно. ГоворН•lІІСЬ шнрі nромОВІ<, внс.,ое.lюва-•ись 

побажання. Тоді ж бул~ <ІрІІзначе<tа ;; nерша nроба·набір 
сІІіваків_ Одночасно нроГО<1ошено, що я буду вести й Рід· 

ну Шко.1у. Пізніше ме11е нрІ!зиачено 1\ головою Осві"ТІІьоі 

Секції УНдо-"У- Про цю роботу й хочу коротко оnовісти 
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!'!ерша np(>(ia хору віз6у~ась І грузи~ 1936 року в за,tі 
УНДому. Зали ;t.tя бажаючих сnіва111 бу.tа невнстврчІLІІь· 

ною. По кі.tькох np(>(iax чнс.1о хору зw.енши>Іось і аж до 

nершого концерту, 22 f'I'ІBHR 1937 р. хор w.ав l!S·II9 осіб. 

r·о~осовнn ск..•u хору був .:ІJ"же добрнА. ХористІ< хо· 
;і.tн с!Іі~а;н А б)"ТІІ члена"'" хору. Якісно А кі~ькісно пере· 

важалн жіночі rо.1осн; бу.tа nершоянісна басова nартія(! 

і!Ібасн),аледотоrоск..tІІJІ.УХОрубу.tозамалотеІІОріа. 
Хо•І nОАОВШіІІ nраці і тоn ск..tаАхору внконувавсвоіфу>ІК· 

ціі зовсім За.:J.Ові.lьно. Хорові НаАЗВНЧаіІно nрнс.чжнвси 

"ПодвіАннІі чо.tовічн/1 квар~т·: Aoro ч~е>Ін і іх nровід~mк 
<І. К ЯстрембськнА були ч.tенамн хору. 

Першюш А оrnовнн><н моімн вимогамн до хору 6}\lН 

nовинА Іtoc.tyx і точне відвЦування nроб. З рЗ.!І.істю зrа· 

.:IJ'IO цю велику кі.tькість .tю6нте.tів хорового с.nіву- вони 
діІісно бут< точнн><и' Навіть .,.,,нні зимові морози 11 бурі 
немоглиіхсnнннтиувнконув.аннів.зятоrоІ!асебеобовяз· 
ку. Цеn nриклад рішуче розбиває твераження про укрвін 

ську неточність. Нвnрнн.1ад, l'iy.to розnоря::~.жею<я зай>ІВТН 

крісда зn nap}' хвилин nеред часом nочатку nроби і так 

було. Проби nочина.tнс~ точно 1 цього хотL1и всі, а nома 
га,;ицьомуrо.tозахоруn.КазаІІівсьхиіІтастаростнrо.1О· 

совнхnартііІ 

. Всі члени хору JМЯ мене бу.tи рівні. Со.1ісrи були ти>І 
;ількІІ іІІші, щG ін~о.,І! ВІІ~оиув:~.tи свою функцію, щоб і 

да.ті лишитись рівними з іиши .. н хориста>'И. Це витворю· 
ва.tотоварнсну ат><осфвру, а задеякнА час, nі<:.1я кі.1ькох 

аечірGк для хор)', які влаштовj•в.а.tа уnрава хору А УНДім, 

ХОр чувся АРУ~НЬОЮ рОдНІІОЮ. 

В перші wісяці npau.i, від rруАІІи 1936 р. і до кондерту 
Z2 травня 1937 р., коІІшоrо вівторка""''" npo<iy жіночі tO· 
.10сн, щосерtди чоловічі ro.tocн і в четверги аідбува.1нсь 
nро<ін всього хору. Пе~ кожною пробою !S хви.tНІІ від
давмось на . .екдію з ;еоріі ><узнкн, на чнt3ІІ>ІЯ ІІОТ (і<пО· 
нація)танавока.tьнівnравн(r)·ртовестав.•енияго,,осуна 



СПі..:ІЬІІО 8МПрІЦІоОNНОМУСПОСо6!АJІЖ.ІІАІІ).Цісамі fOJIOCOІ! 

ІПрІІИІМКОНуаuНСЬПОТіМі3уСіМКОрОМ. 

8е .. мкууurуаІІ:рТІІІНІК0ро8у.І."tЩі10,ЦtП0~МІfU0СЬ 
ІЦ,І.оброі8ІІМО88ІfОJІОСі80К,ІПОТіМуСПОJІуці3ПРІІf'Q.ІОС• 

нимн.В.І.аАьшомуробммсааnраам Іскоромоакк.Ра:юмпрм 
Г0о110С08МХІПр111UТІПрМІМ8ЧtННіfО..ОС08НХП.рТіJІnі· 

СtНЬОПрІЦЬОІуаu<ХЬ)'МінНІІТІКУІІНІІІТОИу,р(ІЗуІІінНІ 

Й ІМКОНІННІ 'І' j "р" ТІ IQIГUI8CiX АННІМіЧМИХ тонкосnА. 

З ПРМ~МІІіСТІІІТребІ Іі.1.3НІЧІІТМ, ЩО ХОр 3 ПОІНИІІІ рОЗ)'МіН· 
11111 1-МКОНУІІІ усі рОД.И СТІКІТТО, І у ІМКОНІІІНі КіМ'ШtІ/АО 
І.о.tкреШttІАООуа маАстром. 

norQ.IOCfiMІil (ntptПMC881i Піtні Ti.lbllt .ЦІ О.І,ІІОГО ГО· 

~осу А МІ О.І.ИіА ІtОn>ІіА снспмі) не IJtiH&UOCio. Ко•· 
""А хорнет .ІJстаааа nарТ>Ітуру т.ару. nерц. JЮ3У"УІІ>UІІм 
ІtО80ЇпІскі(сnосібро3)"ІУІІ.ІІ"Іі33&0ракумісЦІІМННІІО) 
І ЛОJІСнІОааа аісн10 З (\Оку icn>pHЧHOro, МУ3Н~І8ОГО, ОПОІІ· 

.uactкtn•cтy,npoкoмnoзнi'OpaiAoroмicu.eaicn>piiY"P•· 
ЇІІСЬІОі 111)'3>8Ч~Оі ІІС)'АЬТ)'рІt, ПОІІС:ИІОІІJІ Oll])f::Mi САОІІ, І ПО• 
тімсамуаі.ІьномуркnоіітtмпічитааиоаапіснІіарешті 
&аІ<інчуааа чНТІІtнІмарІtт:мі А тuопі nopy. Це саме потім 
еикону81.1м партііі арешті ІІІССЬ хор. На концерті хор cni· 
ааабсзнот. 

Тааа робота сnричннJОІUІСь .1.0 розумінна хором nіс
ні,акмузнчноrотаору,асnіаакнамхоауп.•ксьнасаі.ІІ;о
МИХ ІИХОНІІІЦіа. 0АНО~ІСІ80 це .О.НСЦМПІіН}'ІLІІО ХОр, І иаА· 
rо.оовмішt-ут~~Ср.ІLІІУІІ.ІІО наІtіонuьнусаіАомістьтаnіА

носиІІоІІообоІ.а,осеоrо.Тахаробота~увuааІІІJІ.tАі 
рОбИ.1ІіХJІ.руЗІІІИНІ8СtіІІИТТІІ. 

За шість мІсtІЦіа такоі npau.l хор JІ.іАсно •АшоІ за РУ· 
коІІІ·,стаааІІОк ... ьннміІtструментом.ТомутоліАчас><}'• 
зичноrо~стн .. ~ІІІУ Віниіnеrу, наакому хор ІИrраау НІ· 
горОJІУ UІІІJІЦ cy.u.• JІ.·Р СпАток, говор•~к npo cnia хору, 
ТІК 18ІС~ОІН8СІ: "Я ІІОJІу &а:ИТН ntA ХОр ІК І.ІоостраІtіІО .1,0 
прнКJІцу, що значмrь .. ..". JIYXOK nобажанІtа АО :цобу

ІІNн• ~orGCь rapиoro!". 

Щобамхо .. ТІtуж.орнстіІсамохрІtn<Ку,nокожнім ан· 
стуnІхоруІnрнса .... уІІаqаС'ПІНУПробииаоrІІІАІИКОНІ· 
ННХПІСtНЬИІМ0НЦtj)'rі,ІТІІ<ОЖПНСІІПрОтtіА0ПрtСН. 



СПі..:ІЬІІО 8МПрІЦІоОNНОМУСПОСо6!АJІЖ.ІІАІІ).Цісамі fOJIOCOІ! 

ІПрІІИІМКОНуаuНСЬПОТіМі3уСіМКОрОМ. 

8е .. мкууurуаІІ:рТІІІНІК0ро8у.І."tЩі10,ЦtП0~МІfU0СЬ 
ІЦ,І.оброі8ІІМО88ІfОJІОСі80К,ІПОТіМуСПОJІуці3ПРІІf'Q.ІОС• 

нимн.В.І.аАьшомуробммсааnраам Іскоромоакк.Ра:юмпрм 
Г0о110С08МХІПр111UТІПрМІМ8ЧtННіfО..ОС08НХП.рТіJІnі· 

СtНЬОПрІЦЬОІуаu<ХЬ)'МінНІІТІКУІІНІІІТОИу,р(ІЗуІІінНІ 

Й ІМКОНІННІ 'І' j "р" ТІ IQIГUI8CiX АННІМіЧМИХ тонкосnА. 

З ПРМ~МІІіСТІІІТребІ Іі.1.3НІЧІІТМ, ЩО ХОр 3 ПОІНИІІІ рОЗ)'МіН· 
11111 1-МКОНУІІІ усі рОД.И СТІКІТТО, І у ІМКОНІІІНі КіМ'ШtІ/АО 
І.о.tкреШttІАООуа маАстром. 

norQ.IOCfiMІil (ntptПMC881i Піtні Ti.lbllt .ЦІ О.І,ІІОГО ГО· 

~осу А МІ О.І.ИіА ІtОn>ІіА снспмі) не IJtiH&UOCio. Ко•· 
""А хорнет .ІJстаааа nарТ>Ітуру т.ару. nерц. JЮ3У"УІІ>UІІм 
ІtО80ЇпІскі(сnосібро3)"ІУІІ.ІІ"Іі33&0ракумісЦІІМННІІО) 
І ЛОJІСнІОааа аісн10 З (\Оку icn>pHЧHOro, МУ3Н~І8ОГО, ОПОІІ· 

.uactкtn•cтy,npoкoмnoзнi'OpaiAoroмicu.eaicn>piiY"P•· 
ЇІІСЬІОі 111)'3>8Ч~Оі ІІС)'АЬТ)'рІt, ПОІІС:ИІОІІJІ Oll])f::Mi САОІІ, І ПО• 
тімсамуаі.ІьномуркnоіітtмпічитааиоаапіснІіарешті 
&аІ<інчуааа чНТІІtнІмарІtт:мі А тuопі nopy. Це саме потім 
еикону81.1м партііі арешті ІІІССЬ хор. На концерті хор cni· 
ааабсзнот. 

Тааа робота сnричннJОІUІСь .1.0 розумінна хором nіс
ні,акмузнчноrотаору,асnіаакнамхоауп.•ксьнасаі.ІІ;о
МИХ ІИХОНІІІЦіа. 0АНО~ІСІ80 це .О.НСЦМПІіН}'ІLІІО ХОр, І иаА· 
rо.оовмішt-ут~~Ср.ІLІІУІІ.ІІО наІtіонuьнусаіАомістьтаnіА

носиІІоІІообоІ.а,осеоrо.Тахаробота~увuааІІІJІ.tАі 
рОбИ.1ІіХJІ.руЗІІІИНІ8СtіІІИТТІІ. 

За шість мІсtІЦіа такоі npau.l хор JІ.іАсно •АшоІ за РУ· 
коІІІ·,стаааІІОк ... ьннміІtструментом.ТомутоліАчас><}'• 
зичноrо~стн .. ~ІІІУ Віниіnеrу, наакому хор ІИrраау НІ· 
горОJІУ UІІІJІЦ cy.u.• JІ.·Р СпАток, говор•~к npo cnia хору, 
ТІК 18ІС~ОІН8СІ: "Я ІІОJІу &а:ИТН ntA ХОр ІК І.ІоостраІtіІО .1,0 
прнКJІцу, що значмrь .. ..". JIYXOK nобажанІtа АО :цобу

ІІNн• ~orGCь rapиoro!". 

Щобамхо .. ТІtуж.орнстіІсамохрІtn<Ку,nокожнім ан· 
стуnІхоруІnрнса .... уІІаqаС'ПІНУПробииаоrІІІАІИКОНІ· 
ННХПІСtНЬИІМ0НЦtj)'rі,ІТІІ<ОЖПНСІІПрОтtіА0ПрtСН. 



Вмро3у><і.tість і.,о ваооше станІШІМА АО роботк хоркетів 
і днрнrента лрмве.tн до дООрмх нвс.tідо<ів. Вже ло першоІ<у 
кокu.~рті хору 22 трав11~ 1937 р. в АІЩІІторіюІ<і, кркткк з 

"Ф рі ПJ"'с" у Шкніпеrу з 24 травня 1937 р. иалксав: "Бупа 

це no.tiя и~звкчаАкотn иузкчІІОГО зна<оекня .. СооіІ< ВИ· 
шко.•ения>< 11ід вnравиооо рукооо д·ра МацеІІка цеА хор 

У.Н.до><у зас..уговуе теrоер ка n, оби признати Аоиу перше 
иісце між усі><К" украіІІСЬNи><И хора><и Канмн" 

З кожним вистулои хор удоскона,tооаавс~. і вже жур

""~kт Стівен, якнА буа м nробі хору 23 ппстоnада 1939 r... 
nередвнст}"<~оинаС.Б.С.іпотіиспухавхорупід•оасАоrо 

передачі, так налисан у Вінніпеr Фрі Прес nід наrо.tовкои 

·rаиінr віт ЛаАф": 

" Прис.tухаеиоси 11робі сnіву хору. Ніщо, ,,.,ше єдю<n 
доскона~ість иоже вдово.tип< д·ра Маt~енка, !~»ОГО ру
сявого, струІІНОГО чоловіка з об.tнччяи, що акс.tов.tоое 
nосІКІту. Мішанкn хор чоловіків і жінок. вбі.tьшості ио
лоді, внда~ться персnІІятни Aoro ідеа.tаии. Го.tоси сnі
вак•в, яких очі стдкують за кожнии ррои днрнrеоІТа, 
nеретворюються в соnі.1кН, з.111snооться в орrан і UІІГН· 
!Іаоотьс" кеnо!оІіТ!ІО за uказівкаин Aoro nа.1ьuів, wo СІІіШ· 
но nерен.1ітаооться. Моиснт - і звуки r.1нбокнх басів, 
азанн><нтенорів.баритонів.соnранівтаконтра·а.tьтів 
з.111ваються в одІІJ' щ.1ость, і с.1ухз~еві вчувапься ирнка. 
що внходи;ь із оаного вепнкоrо іІ!стру.,снту·. 

Мені прие>t~щ ІІС ІІОдатн, а-•с я -тверджу, що тоrо ycni· 
худосвrлиинвсі - хорія.Цесnільиапраця,щоприве.1а 

иаtусіхаодвер.ейуцарствокрасн 

За тр11 сезоІІн нрааі хор У.Н.до .. у внетулив 25 разів 
Ці внетупи бупн з різних наrод: своі річні монuсртн, кон· 
церт"Ко.1я.;окі Шедрінож·. ><асняті коронtlІІіі. НІОІІерсаu· 

ва.•ось -nор.uіонавсооКuнаду,внступннарадіоС.Б.С. 

Два рази бу,щ слі~ьІІі вистуnи. На сВВ"Ті Ля Веранді в по· 

єднанні з хорои Інституту Просвіти BHLТJ"na.1н з великим 

усnіхоитри.!І.ІІі, а на свято "ПросвітІІ" сnівав зєднаннr. хор 

в 300 осіб. (Дир~<rував ІІІІнИ я). Особ.щвоі уааrи звс.1уrо· 

вують І<онцертн з нагодІІ св"ткуааиня М. Лисенка 26 бер 
1938 р. в театрі · вокер· (темр "Одеон") та концерт на 

25 ~;,..,." ~'.J;JJtoиy . .<:ni.tьнo з внзнанкн!оІ сnіванок М. Го-



ПрезиJІ.ект І. Трач, 

ПочесощА чпеи УНДому, 1953 



.тннськн>ІВАІІJU1тОріоомі26.110ТОІ"О 1939р.На nерwомукон
uертінерwніІраз вКанuівнетаutиаОАИОВктова onepa 
М. Лисенка 'Ноктюрн', орwестроака С. ЛКІ,!І.ІІtвнча, а на 

дpyrowy був виста&ІІеннА wузнчннА образ 'Лебедин• Б, 

Вцниннна, оркестронко І. Ме.1ьиика. На pulo С.Б.С. до· 
11роааджуаав ~орові t. Ме.1ьним та nepwиA раз виконував 
СІЮЇ твори "Пре.тюдн'. 

ВнСТ)•nн хору иа С.Б.С . .:та.1и нобажаннмн, Jl унрааа 

кopnopauii nоча~а n.татктн 38 вистуn хору $100.00, а иотіи 
укінuіІ9&JіnочаткуІ940р.ма.•аnрнrотуваннядоnостіА· 

ноі украінської nроrраин вока.1ьиоі А інструмента~~ноі. Це 

tІС сrмось через міА внізд із Вінніnегу. 
До найкраще виконуваних nісень-творів відношу: М 

Леонтоgнча - 'Піють nівні', "ЩеІІрнк•, ·женчнчок брен

••нчои•; М. Лисенка- 'Хор ко~яІІ.Ннків' із оnерн "Різдвя

на Ніч'; М. ГІІіІворонськоrо- "Кова~ь· і 'Верба ж wоя'; 

В. Стутпщькоrо - '011 рІІно, рано•; З. Лнська - 'Jзза 

горн" і Н. Ннжанківськоrо - "Фуга• із кантати "Наймит·. 

Виконувались на концертах творн: М. Лнсенка, О. Ко· 
шнця, К. Стtценка, М. Леонтовича, М. ГаJІворонськоrо, Н. 

Нижаи~івськоrо, П. Кознцькото, З. Лнська, Ф. ~ки.,енка, Р. 

Сіиоuича, М. Ко.1ессн, А. Рудницьхоrо, М. Вернківськоrо, 

R. Кишакевнча, В. Ба.1таровнча, Б. Барвінськоrо, С. Люд 
кеsича, М. В~рбнцькоrо, Б. Вахняннна і П. Чайковського. 

npe<a. 

За цеі\ са>ІнА час >ІІраці я написав до 'Україн

ського Голосу• у Віинtлеrу "а різні теми, а на~і.тьше на 
иузичні, 3-4 бі~ьшнх і wенших стаТ"І"tй 

РіАІІа Шко.1а бу~а woiw Jq)yrиw важним аідді~ом праці 
в У.Н.Доwі. Б~·в я та>І }'Чнтме>< вUt 1937 р. аж 11.0 внізду. 
ДітеА у шко.1і бу,,о зав.ждн nовзжне чнс.1о: від 40 40 70. 
Шкі.1ьна сеwція иіддава.1а Р. Шко~і багато ув.аrн. На іі чо

~і стояа n. О. ПасічннА. Шко.оу що;~.о nроrрамн навчання 



~ дозів до б ІUІRС. Це обтяжува.то роботу, DJІe вона була 

цікава 11 вартісна.::! иоіх к.тяс·внАшлн ві.о.омі теnер молоді 

діячі як: n. Віра Цірка тв Ії брати Тарас і Богдан, Леся Бі
ленька, Б. Муанка та досить інших 

Як завідуючий ці~ю секці~ю я організував док.та
дн. Теми докл~~.діа були різноманітні, в іх виголо

шуозли зі.о.омі діячі як: д·р В. Бачннськніі, В. Каза

нівсnкнй. О. Івах, Кумка. Т. Будка, пані Г. Мандрика, Т. 

ГубіцькнІі, М. ЗамзецькнІі, я та інші, яких теnер не nри
гадую. Окріw цього я сам дав 10 доклuіа на різні теми· 
М. JІнсснко, Д. бортнянськн/1, про артизм ба11дурнса В 

Єм11я, "Хо.тодннА Яр" 110 Горліс·Горськоиу і др. 

Уся npal{ll в У.Н.Доиі, яку я ива за час иоЕі праці, 

відбува,та сьвnовніАгарионііізЗаряаомустанови,Т·вои 
ім. JI. Украі11кн і Т-вом Мо.тоді та ч.тенством. Згадати всіх 

добрих сnіDІІрацівннків немож.тнво А тоиу можу внс.товнти 

безnо!'нnкн.nовнеnрнзнвнняів;~.ячністьвсімч.тена"то· 
r<>часннх зарядів. Вони да.тн nовну нaroJty розвннуон мою 

працю з хором і тнм спрнчннн.тнсьдо 1\oro мистецько! роз· 
будови. дпе кі~к не можу забуm особ.тнво щирого і теn

лого ,11.0 ОіеІtе ві.о.ІІошенІІ~ тахих осіб як с.т. п. Т. Д. Ферлея, 
В. Казаиівсь~ого 1\ О. Пасічноrо. І зрозуиіпо, бо аокн тісно 
зі юоою сnівпрацювали А любипн ту nрацю 

Др. n. Мац~н~о. 



ІНОНА ІСУСА ХРИСТА ,.3 ЗАПОРІЗЬНОї 
СІЧІ" 

В дрхоао ~·кІЦІІНt~~оrо llapOAHOrO Дому І Baoнonfr)' зна
ХОАНТ~• ... .ин~аJІно LlІKIIHA і ІtІННИА обраЗ k)'tl ХрнtтІ 

МІ.ТЬОІанмА G.1111HHNH dapiii.IIH НІАОШLlІ 8./іхІ0,3 u,1.111. ТОІ· 
щин1 дошки 0,7 ца~оа. На о6ох t)·•~нх краах urнакі • Lti· 
.1)' шнрнн)·Аош•н к.тннці. щобІонанt ІНrн)··••с• 

ма.нон•>к ме ti..J.н<>8.110UHHII і ж ~нщсннА, 6ар1н nortм· 
н~ті. Наако.то 3 кр;ІіІ 6apu ск~ьно nошко.J)І<tНІ JІІ.Іf'(І>І . Я• 

;gзн~~ено) Ap)·roro бок)· образ внносн.тн niA ~ас wгню 
,!I.TR OXOJ'OHH ІіА nO.o;t*i. O~tІH:J,HO ІіА ІМСОІІОі Ttl"'t\)81)'1'11 

0.1111 розтоn.тІ(Іаuа•• іборва ро3n.тн....-...:а Так само 111 .а:о
-lФІніn частнні ікони 1 КLТ~кох >ІІtцо ІіАntчатuаса ••••~ 
цаннна. Мабуть nоб.тнз.•· воmю, 11о.тн по .. рхна мuюнку 
311'11<..11 llorO:JIIIINHOI р1U.НОІ6оІІрНТ)'АЮUНОАО L11· 

rнoro o.tarJ. Дt-~·.tt rороши• ..,1'<'1.., ІІL1IOJ<KJ НІІА.1)"П.1rна 

і ІІU.~о сnUню КР<\.,. б;аг:ото •снішоі бf,рвн 

На ~•OJ>Qтi "'-Ошкн ~ м~1ька напнсіа 3 різних ~•tia. HQai· 
ши~. JІІрІ·коuииА ~іпраwи, пwно синіІІ ~оrнн.1QІІ nнсаннА 

такмА: 'ІкQна s :»поро:.<~;ькоі Сі~н s nrpшoi ПО.10ІІННН Х\'11 
Ііоt)· uxouнa ро,омкою І(римнко· . ДруrиА наnне nнсаниwи 

.1іТtРІІІИ: 'Пit.1R M('fJIIIHHR : Ч}'JІІОПЮJ'ІІНА обр.ІS ІИНОШtНО 
І ~ІСі ІЮГІІІО .LІІ АОТО )'СІІІІ('fИІІІ. Д.11 L11tHOi ОХ()рОІІМ І Чаtі 
noдopoJo;iaз•тoaAwtpмOQ·.· 

Старм>І, ІНр)·.:.~'"" чорни.1011 а ctptJІІHHi АОШІ<Н позна
чtно: "Р. А. J>t,,_ 9." і .:ІL1і щось антерто. ~ АО~ішньо11у 
!Іf'ІІ()>І)' К}'ТІ<J lt-1Hitt o1ITHit<:~Ht N і RHiCb оttЧНТІ<і ЧИС.10 

ЦJ ()('ТІННі ІІІПНСН tliJIIЧIT~ про Tt, ШО 0(\p.aS І<0.1НС~ Hl.1t· 

,.. .. .:.о ••ok~ sllip•н чи 11pt10 і б)'І позначсннА пора.ІtІ<О· 
11111 ЧМС.1011 КІТL10Г)' КріІІ ТОГО І центрі JIIOUJKH прнбиtо 
очtІИJІІНО a;o,t І КІІІІАі .:ІІі Пf~ІІІ<Н ' ОJІІ!ІІ НІJ>О,ІН()ГО ДО· 

>І)'І.Ір)·г:оТоuрнсn~Боаи 

1/1 обрІЗі HI>IL11o0UHИA lc)'t ХриМОС Ct(>f,IHO.OГO ІіІ<)', 
ТрОХИ бi.1bJUt ІІ<іО<АО П0.10ІННІІ фіГ)'рИ ПОГО .1і81 р)-КІ СПО• 



1конаІсусаХрнсrа3ЗаnорізькоІСІчІ. 



чнва~ но не.тнкіА зе.тенкув.аті/1 крі, а nрава ск.щдена д<> 

б.тагос.товенни. Крі" того а ~івіА руці він >Іібн трн .. а( хре
ста, а.те икось !lt ntPfKOII.THВ.O, бо nа.тьці пу.тені .ІІРС~· 

но" і цnпьси. що хРfст nрн .. а.т~ованн/1 nі3ніше. Го..ови 
ово.тьва, .:tещо ЗВ}'Жена ;~.о низу, внеоне чо.то, ;u•же вс.тнкt 

"нrАв,тьовоіфор"ІІочі,.1ОвгнА ніс, nOBІti губн - обра,.о· 
ваІtі слушсtІІІ"ІІ вуса"н та закруг.теною боріJJ.кою. Довге, 
хвн.тосте во.тосси сnада( на Іt.течі. Навко.то го.тови 11 р~· 

.. с .. тс .. нет.то - ІІіжнороз'яснеІІс і творить ІІімбІІtЗвнчаІІ· 

ІІО•еnлоrо,зо.тотнстоготоІtУ 

В.tяГІІСНІtІІ СnаоІТел~ )' те .. ІІО червоІІу ТJ•ІІіку з 3о.то

ТОІО.'>ІІ!І'rВОІОТавтемнозе.теннІІхнтоІІ. Рука(nрава,бо.ті· 
ву .. u.то ВІІ.t.НО) ве.тнка і .tоснть nухказ довгими, звужеtт· 

>ІН ІІа КІІЩИХ Ла.1ЬІІ.Я"ІІ 

Ко,.,nозн<(іІІ•Іо фігуру "ожна замкнутІt в nравн.тьвнй 

трнкрtтк, nостав.теFtІІ/11!3 коротшо.,убоці_ В горішніх кут 

ках образу знаходиться вс.тн><і. а.те ttерозбір.тttві ,,;,.ери. Ні· 

.1енаобразінема1!іІІідnнсу,1!ідатн,а.те"аіtстерністьзн· 
конання свідчить npo те, що ма.тював iioro nершор~дІ<!!А 
... ИСТСЦЬ. Таке ВрЗЖеНІ!Я рОбІІТЬ бtз,!ІОГЗ!ІННЇt 'Г3 Т0І!КНІ1 рИ· 
сунон, І!СзвнчаІ!на ".'я><ість тінювання та де~іка;ність ва.терів 

ТочFІО датув~тІІ образ тяж~о. бо невідо"с місце Аш·о 

паетоІІFІЯ. Ма.тюном дуже різниться к~р~ктеро"' ві.t у~раїн. 

СЬКОГО іКО!ІОП"С}' !Іtршоі nO.T. 'Х\'!!·ГО ПіК)', 3 СТІ\,1~ j С!ІО· 
сіб "'"·'юваюtя 11агад,~·ють nодібІІі комnознціі зрі.1ого ітз· 

.тіАського рен.саІІсу. Можна nриnускати, що ця ікона, або 

бj.то nривезеІІа >Оа :Украіну з західної Евроnи, або іі "а.тю· 
нан 11рніж.1жзючвn закордонІІнА "аАстер, або українець НІІ

шко.тенІІІ! в традиціях іта.тіІІського реІІесансу. 

:У 8CANO>t)' разі, з якоrо б часу t~eA образ не nоходив, 
він nредстав.тяf ве.тнку ""СТ<!цьку цію•ість і може б~тн му
зейною гор.1істю:УІ<раінськогоНародІІОГОдому. 

Др. М. Py.IUOHЦbNa. 



УКРАїНСЬКО-КАНАДІйСЬКІ КНИГОЗБОРИ И 
БІБЛІОТЕКА УКРАїНСЬКОГО НАРОДНОГО 

ДОМУ В ВІННІПЕГУ 

Евоr•-••Р""''"6о•о, 
х ...... ,;~·· ... " .... 
~::~.·:,ч,р;:-:.:::.::!<n>. 

У~раінськнІ\ НорощшА Дім J' ВінІІіnегу - 40-ділоя укра

інсько-кмо~діАська ку.1ьтурно-громадська твердиня вже з 

саж>rоnочаткусвоrоіснуваннязвертав nн.1ьну унагуна 

українську к11юнку. У РНС.lізі npani праІІі багатьох однІІощь 
і рону.,інн~ сnрави серед ч.1енства Біб.1іотека Нарщшо.-о 

до.,у зрос.та до rюважної книгозбірні І! сьогодні wоже 

сnравді бути гор.:~kтю ціеі )'Станови 

На жа.1ь у внзанііі 1949 r'· "Проnаи·~ТJІііІ К>Інзі" маємо 
скуnі відО>ІО<:Ті про Біб.тіотеку ~·ндо>І)\ бо вея увага J>"дак 

торів бу.1а nередусім nрисвячена історіі ~'НДо"у та ро.ті, 
ЯК}' ЦЯ іНСТНТ)'ЦіЯ Hi.rtiГp383.13 8 ЖИ'І"ТІ К3ІІОДСЬКНХ }'Кf>3ЇІІЦІН 

Тн>І то корІІСУЗЮЧ>! з сорок.тітньоrо юві.тею ~·ндому хоче· 

мои~ uьому мkці ближче nодати іифор_"аuіі про згадану 

бібліотеку та і1 зночення в ж~тті ч.те!Іів ~· ндо><у т~ 1і узоrа· 

.тіукроїнськоігро .. адииВіІІіfіnеrу. 
Щоб tоалежно оuінитн вар;kть і Біб.тіо;екн 

УНдому, треба nорівня-rн їі з іншими в Ка· 
>tоді. Тіпькн токюt Ч>!НОМ можна о;рн .. атн образ 

ці.тос;и НОШ>!Х здобу;ків на uьому nолі та А точно внзначн 

тн -"ісце збірки УНДому. Тю.по мн nоді,тяемо нашу с;аттю 
ош дві части: в ncpшin дає"о короткий оrляд українсько· 

канадських біб.тіо~к, у другііі сп>І>tЮtі:мося б,тнжче над бі· 

б.тіотекою УНдо><у. 

ТакнАtІідхідзумов.•еннnнеті.тькнметодt<чнн'"'"""О· 
ra""· Він внtІлнває теж із хара~теру й "раці самаї інстнту· 
ціі, якаю е УНДім у Віниіnеrу. Ця інституція завжди мала 

наоІІіІІі.тістьукраїнськоїсnравн;аквІ<анаді,яківсві;і 



Отж( іі шнро~нn ni,Hi.'l. до у~раінсь~оі nроб,tеиатн~н. іі 

J>03YИiltHH ПОТfN:б Іfі,ТОС1'Н }'~раі!ІСЬКОГО ЖИТТЯ, Є Jt,1Я нас 

ідороrовказоиуціАскроwиі/\статті:нfвтрачатизnо.1я 
ЗОJ>У ці.tостн умраінсьмн~ З.'І.ОО)'ТКів в ді.tянu.і збнJ>анно 

украінського;~.рукованоrос,,оваІІаканадськоиутереІІ• 

З )'В8Г>І 118 Н~ДОСnІчу В 1\аІІаді ОК['е>ШХ J'MJ>HiiiCbK>IX 
біб.1іОТСК·КННГО3бОрів ТНІІУ "Пубо1іЧІІІІ~ БібліОТfК", "ПрО· 
віощіr.ннх КІ<ІІГОзбіреІ<ь", чн ·у";версІІтпськнх Біб.tіотек· 

украіІ<сьні книжні ко.t~нції в ці/\ нраі11і треба розr.1ядатн як 

складову частину ц~рков11мх, ЧІ! свІтськнх орrанізаці/\ або 

uрС!ІІТіЯІІ І1РНН8ТІОІ ІІНІІГ03б0р11П00ДНІ!ОКІ!ХГJ>0><3ДЯІІ,Від· 

nо;>відІІОдоцьоrомо:.;на/\уснстсматнзуватниатсріял,янніІ 

тут ~ходить н гру,"" таиі оснОВІІі иатеrоріі: церковІІі юшrо 
збори, біб.1іотск>І світських організацііі та уотанов і ~реu1ті 

nрнватніко.1екціі 

Розгля"ь"'о"очерзіІІОО:.ІІ>•оиікатеrоріітазробімо 

ВІдnовідІ<івнсновкн. ' 

:І'краінсьні І<ерк~ІІ в t<анаді, як відо.\Іо, ''" обмежували· 
ся до а10 к.lЮЧІІОі рс.1іГіА110і .о.іИ.1~ности, а.1е бра.11t широну 

учость у заг".lьІІО·Ку.tьтурноwу рості ІІ311МіІісьиоrо _\'Кра· 

і11стна. ВлосJІс церкен Н іхні носіі - свяІценІtю< брн пер· 

UІН>ІІ! іі ОСІІОНІШ>ІІІ С>рГаІІі33Т0р3М>І ІІІН<ГОЗбірСНЬ, бо Ж Ві 

домо без """"'~"·без с.tужебннків, єваІ<rеліІі, треб11нкін і 
т. ІІС>А .. 1Ітурrі•шнх кІІнГ 11е бра"'""·""'" ніяка священн•<~ 
nр оця 

1. Між укроі>Іськн>ІІ< rр~ко-католнцьмн.,н біб.1іотека"'" 
аКаІtо.о.ітрсбаnередусі>Іназвпнтакі 

J) АрхІЄІІІtСКОІІСЬМа ДІєцt33..1Ьf!а БІ(і .. Іот~ка И ВІІШІІІсГу, 
npнwiщefla в дрхієnнскоІІськіІ\ Па.таті {ву.1. Скоші• ч. 235) 
(The UkrniІІian Greek-CathoJic Ar<:hbishop's Library, 235 
Scotln St.. \Vinnipeg, Man.). ОфіціАІІнfі іі nочаток и'яжеть 
ся з тtбуд)'Нанном cawoi nа.lдТІІ в 1930 р .• хоч саиа збірка 
кІІнжок ~УдІІ старша. Заnочаткував іі Іlреосв. t<нр ВасІміІї 



Лu~•• А nостіАно;; nonoa~oo.!- Д.а Ьіб.тіотеwи Ji.Jn)·щeнo 

ознуnросторумімнаТ)' аПа.таті А чис.томІІюмоксиrає пона.:~ 
3000томіа. Зj·мроїнозноІС1'u:WtрігаєтьсІтр"Руса.тка 
Дністрова" Маркі•на!Uашкевнча. € тут такі 11раці, •• "Дер· 
жаані uкони" о. Ма.ткиоаськоrо по·німеu~ки, " Історі• уніі" 

о. Пс.тсша А і>Іші.І<ріІІ мниrо:tбірні с ще тр ОКJ"'ІІНА архів, 

І ИМО>ІУ !ІС[Н'ХОІ)'ІОТЬСІ JІJК.ТНІі ПНСЬ .. І, piШtHHR А rpa .. OTH 

Іх цнхостанІІіхс.ті.:ІЗГІІ,tатк nроІІам'Rтну "А.:ІfН'СУ" Мнтроn 

А. ІІІсnтнІІьКоrо а 1911 р .. що nр~чнІІи~асо ~зnоссре.>.ньо 
до ІІоаста~н• rp .. woт. t"искоnства 1 І<ана.>.і 

2)3розnОАLТОМ)'Кроїнськоіrр.·wат.rіfрархІїнас1<31р· 

хати 1 1\}49 А І%1 рр. nоІС1'а.т~ нові оссрелкн ЄnнCJ<on· 

с~оw~хДtєuс:аа.оwtнх6Іб.ІІ~каЕ,о.монтоні (1у.т. А111 Б.тt.>.,. 

ч. 6240). 1 Торонті (Г.тсн Е,о.іт Др1А1 ч_ 61) то в Саскотуні 
(Ам. М.Совт ч. 214)_ Всі ао~и аст:uіі орrаніuціі А ;,.о ннх 

1.1) .. " наnо.•сr.тнІІ nоnоенсин•. так що /ІtІкІ з ннх J'І&т•· 

101ЬЇ3С~ІАССПОІІЖНіЗбІрКН 

3) ІіІбАІОffОо'ІОО.8ас:мАІинуМооurрІ,Ао~рnІ( В&ІІШІn 

~·oth.tМІ' UЬrІІ')", Mundan. Alu.). ПрН>оіІІtСННR 1 Манастнрі 

оо. Васи~іин )" Mooucpi 1 трьо~ кі,.наn~: І) 1 rо.тоаиіА бі· 
б.1іОТС~НІЙ WІ .. НІТі U.0.1HHI (іуІІІІНК)' М.1ИЧІІНН 35·11·12 стіn; 
(і)оокре,.іАu.тіізnсріо.tнка)Інуцьо"}'"'б)".tинк}·Аt) 

бу.tнІІК}' М)'МІО·Ар~іІу оо. Васм.тіон (JІавІІішоі JІ)'!умариі, ко· 

.тоцсркІм),АСЗбер!ГІЮтьсисторі.>.руwнАрукоnнскАрІА· 

Біб.тіотскооо.6асн.тіонзае·•зІІа,.нс•rаєnочатку20 

no.1in1 А ,·~,..стьсо з ;,.~НІІR>< о. Фі.тоса. що в 1902 році 
ІІо6)".1)'Іа. )ІіСіАІІИА .>.і>І f 1>\ОІІ;Іtрі npeJІTtЧ)" ІІІЗНІШОТО 
""настира. Долоани.тн васн.1ікнську біб.тіотек~ отці: Тимоч· 

ко. Дмдик, І<рн"'ак'аськ~А. Баранмк. а еііІ 1932 р. тrnеріш· 

ній €nнсІІоn Кир ІІі.1ь Саварин. д>·шr10 бібліот•км, архіІ)" 
Й .. }.ЗСІО ПіС,1К 2·ОЇ СВіТ. ІІЙН~ СТІВ Q. Ж. Жан, ЩО Ht Ті.1ЬКН 
nочІІ снrтс .. атнчоtе nорм.tкуванн• .. а~ріІІ.1іІІ. а.1~ nривіз ба· 
rотоунікотів ізсобоюзЕороnн А ем.тючнв іхдо(ііб.1 іотсмн 

І<нн:о.~н І біб.тіотсці t різиото з"inJ·, най(іLтьш ре.т іrіА· 
ноrо.ІkіхтомІІІІОІUІА6ткс•ч.Ізстаро.tрукіІ!ТJ .. ·дnос· 
то.т" І:!і63·4 і "Острозька Г.іб.ті•" ІванІ Фс.о.ороанчо з року 



1~7 1,1 ІІІА.ІІІНІ (ТІІроnіrіАt .. І<ОІ"О ІМСТІІТ)'1')' уЛьюtІ; "AnO• 
~0.1" \~ 1696 р. та "Єaallrt~ie" ~ \ 644 р. КріІІ ІUІК І<ІІІІТ ~· 
ріrІІОТІо<:ІТуттакі.u...,,щ;~р)'І<к: "НІрсцоІіщаміс" n "("")'· 
жебнмкн"; nо~аік•І<і s 1735-, 1785 11 1793 рр., )"ИІК•І<иІІ is 
1747 ТІ .. •ІіІ("•оrмІІ із18б6.€Т)'Т.1,U ТОІІІІ "НІ)'К nlpoжiu•
HM~" ІІЦІННІ ПО'І. ЛІІрН І Kмtti 179-4, I H .. tiiCbKH~ "А~І· 
фІст" і1 1628 р., "\рІІОJІОІІ" із n<).ІІ(ІІМНН 18 ~.11 бІГ.ТО іи, 
€ ~* T~>'t ІІЦІНМІ Шtl~tHKOIOfO "Ко611р-1" ' 18(;0 р. 
Із інwо•оtнм~ ІІІАІМ., е tepontAc .. кi А ~анuіАські іМК)'НІ• 
б)'о1И, І АtІкі то•и Д.t)'ГОWОІОі "Історіі П(І.ІІьщі " (ки. S 
Х111 ),е"КронІкІ" А.т.rааІІініоосІ(КрІІ<іІі6\І )іін, Ізр)'• 

коnнсіt~ріrІоотw;•: "TpionK•inta" із1~ст., ·є.анге.тіІ" 
з 150& р., "ЗбіркІ nponoei.itA" о. к_ Сро~мнс•кого і ін. 3 
історн~нм~ книжок Ja•intiwi: nраці о. Пt~tщІ, о. І'Ірасе· 
емча А Дениса 3)-бриоu.коrо. ~· 1Щі.1і nсріОАІІКіІ зібранu 

1<0,10 \00 11138 КІІІUіІІСЬКО·)'КрІіІІС .. К/1~ ntpiOAHKiІ (иаnр. 

і ~ИС.10 "Праtоt.11ІН0Г0 Р)'СМНІ") П ІІОНІА \00 НІJІ )'КрІіН· 
ськІІЖ ntріодикі• iJ Е1роnм ТІ 11 ін. краін. Поnри цtитрLtь· 

ну(Ііб,1і<)ТtК)'СЩЄОКрtІІІІІі.tj))"ІІt.ІІбіб.ІіОтtКІІІОІіЦіІТСНІ, 

СІІ).1ІСТІІЧНІ, фі.1оtофі~НІ 11 І\оrОС.10К1>КІ 

В МоІUtрс•кіА 5іб.tіотtці оо. Васн.ті•н ~ріrают~ое:• 
Кі ІМЗІИ/11, ЩО МООІІІ.1ИСІ lllpGAOIIJК ісІІ)'NННІ4ННІ ВВІ 

Канці 

4) БІбІІоrtо оо. РtJІtошrорІІСТІІ у ПоростОt<І (Redem!)o 
torle~ Fathen' IJbrІry, 't'orkton. Saak.І. npнwшttиa 1 АІОІ 
•іМІІІtІх: ~ ~~~ ~х9 ТІ 16х16хІ0 стіn_ ПочатІ<аwн c•rat р. 1913 
А І'а•rт~ое:а ~ і•tІІН8ІІМ О. А . Дt.1ІріІ, ТОJІ.ІWНЬОГО іТ)'ІІtна І 

~ІорІІТОНІ- Biб.tioтtuOOxon.тiOII! ttntp nокu6000то•і•. Соо· 
.\К ІХ0.118Т.,; СІ. nнс ... о. nоІ{НСІІИ• СІ. nllt~lll 1\орнн~а І 
Лonll\t І 161~ р., КаноМІЧНС npall), ІсторіІ ЦtрКІІІ, І , .... 
"АІЩLІІм" <), rІfNICtiH~I (no-.t~THHi), "\сторіа :t'Mil" 0 - rlt.1t· 
ща (nО·НІІІtц~~м) та істОріІ Дrи11r1 3)·брмцькоrо. llLli :U· 

c .. yroayюn. ld )'NT'J такі"""'"· ак npon011.1.i, Жмтіа С••· 
тмх, Ancuorttмкa. ГІсмхо.~оrіІ, Coцio.tori-. nраці 1 фLтосо· 
фіі, AiTtPJT)'pM, Hl)'k<)8i 11 nOn)~ІpHi М~ІЧИМkИ, Щk~1ЬИЇ n\з· 
р) ... ИМІ<Н 11 kМН.~М І рі3НМІ IIOUX. В p)'KOMHCit(l•)' II.U.~ti 

зи.uодат~ое:• wатtріа.•к .J.<> ОСн)·ааннІ )'краінс•коі rp.·KI1'o· 



лнцькоі Uсрквн в Ка11аді, ~к та><ож і до оснування Чина оо 

Рсдсмnторнстів. Є туr "Адреса· Мнтроn. Шеnтицького та 

цінні Р}'Коnнсн !і листи о. Дс.1арія 

В ІІіА 6ібліотеці зберіг~ються всі видання оо. Реденn 

тористів у Ка11аді 

5) Зrвд,~·ючн про Р'Іорктонську Біб.1іотеку оо. Редсмn· 
торнстів, тре6а назват11 окремо ще Бібліотеку св. І'ІосІІфа 

в Аорктоні (St. Joseph"s College Library, Yorkton. Saak.). 
що міститься"" nepwowynoвepci цієіКо.1еrііА наевелнкнА 
sнбірщкідьF<нх,аскетичнихінауковнхкнижок,атеждо· 

бірио·застуnлсиу бе,,етрнстиц. Крім Аоркто"ськоі збірки 

кнюкок. оо. Реденnrористи мають іще окрему бібліотеку 

в своему Манастнрі одАтуні (Redemptoriзt Fathel"$, ltuna, 
&івk.). 

6) Крім о<азваІоих кІІигозбірень зас.1уrовують на увагу 

ще такі біб.1іотеки: оо. Василіян у Вінніnегу, Едмонтоні. 
Ванкувері та вМонт~а-•і. В Саскатуні є біб.1іо-rека в Бурсі 
Св. Ласафата (ІІІСТІІТ}'Т іи. М. Шеnтицького). Ці біб.1іотски 

wістпьк>ІНЖНІІnеро:важноцерковноrоІІре,1іГіАноrоз"істу 

Крі.\1 українських кню•ок Е Т)"Т і іншо"о"ні вндани~. nеред· 
усі.\1 у ЗІІrліІ!ськіА та фраощузькій мові. 

Окремі гр.·катошоцькі napoxii маюсь евоі біб.1іотекн. 

чнтовдомпхсвященн•ів.читежуnаро•імльІІихчнrа.lьни•. 
К.1Юбах. ТОЩО) 

Див. іще розді.1 "Прнвпні книгозбори" 

ІІ.СсредукраТнськнхrреко-nравославІІнхбібліотеку 
К~ІІаді '"'G"'"'' нід])іЗошти такі кннrозборІІ 

І) БІблІотека Украі .. ськоі Греко-Прав.оелавноі Конен

еторІї (Con.iвtory of Ukrai!liall Greek·Orthodox Church 
ofCnмdn Library. 7 St. Johп"s А•·е .. \Vinnipeg. Ма11.), nри 
·"іщено в будшоку КоІ<Сиоторй nри вр. Ст. Джанс ч. 7. За· 
снованао . .ІІ·ромС.В.Савчукомна.lічуЕnовсрхсотІІіІІер· 
ковноіrоре,,іrіІІноілітерзтурн 

2) Б!блІотена Унр.аінеькоrо Інституту І". П. Моrилн 
(Ukrainitш Jnвtitutc of Р. Mohyla Library, Victoria & Main, 
Saskatoon. Saвk.) в Саскатуні. оtрнміщена в будІ!нку Інсти

Мае велнкІ<А внбір унраінсьннх шнільннх. наукових 



і бе.тмр"стичшох ~ІІЮІСО~. € Т}Т тз~і рі~~і ВІ!данно, як ·ки
івсь~а.Сторинз·, "Украіна· Мнх. fруu•евськоrо, є "Ззm<СЮІ 

ІСТОРІІЧІІО·Фі.ТО.lОГічноrоВімі.t}' ВУАН" та ін., є ВС.1ІІКИА ВИ· 

бір укрзіІІсько-канціnськнх вн~ань. ~'сіх ~fІнжок nонад 

30\Ю. Щ(і.тіотека nО<тіАІІО ІІ0n0ВНЮ€ТЬСИ ІІОВН>ІН ~!1;\a>IIIR· 

З) І>Іб~Іотека І"';тнтуrу І>І. Мих. Грушевсь~оrо (теnер 

(н. Івзош) в ЕдмОІІтоні (St John"s lnstitu~ L.ibrar,\', 11024 
- 82 д,·с., Eolmonton, А ІІа.). nрІІ>Ііще>Іа в 6у;о.>ШК)' І>Іешту· 
<у.Засиоваиавр.191б,>ІаЄІІОВа;юоузбірк}')'Кра1нсько.х 

І>ІКі.тьІ>НХ, наукових і б~мтрнстнчннх вн~а11ь. € тут м. іІІ. 
,-ворн Мих. fрушенсь~оrо ("Історія ~'краінн·Русн") й ін 
'fнс.10 ВСіХ КІІН~ОК HCPCXOJI.Hlh 200() 

4} БІблІотека Ko.ntrli Св.. Андрея у ВІоІІІІнеrу (St 
Аndтє"·'• Collcge LіЬтату, 259 Church А\·е., ll'inl!ipeg, 
,\!nn.), nр>Іміщ)·fтьси в вмнкіі< за.ті Ko,,_erii nри вриці 

Чорч. Заrооча<конаооа вр. 19Н иістить книжки ре.тіrіо1ноrо 

о1 наукового зиісту. Є Тj'Т (іатато чужо-.овноі .тітсра<урІІ 

анr.тіАеькоJ, франо1}'3ькоі та ІІі>Іе>Іькоі. ~'><рзінських юн•жок 

ко.тоІООО 

5) БІбІІІоте~а Ма>Ізстнр~ св. Мико~зя в 1-рІмсбІ, Oитa

rio.(St, Nichoi>Іs Monaвtery Libcary, Gтimsby, Ont.}. заnо· 
чоткО~М<~ 8 1950 р. Ешоскоnо" Мстис.тавои, иає новіші укра 
1ІІСЬКі ВJ!Да!ШЯ, Г0.10ВІІ0 !liC.lfl IJ с~іТ. ВіІіІІИ 

1\рі>І ''"" бібІІіотем існують окрс>Іі n~рохія.тьні збірки 
"Р"'тр.-rоравослnвшсхnарохіях,чнnарохія.1ь>ІнхорrаІІіЗа· 

uіи.х. ~нтальІІАХ, к.тюбах і т. n. Ці бібліоте~н містять кннж 
Ю! ІІСрСВ~~>ІО ІІСрКОВІІОГО А ре.ТіГіАІІОГО ЗИіСТ)'. !\рім }'Кр3· 

Jщью<х • чт і іІІШО>ІОВІІі вндан>ІЯ, nе~д,~·сіи у анr.тіАськіА 

Дни. іще роз~іІІ "ПрІІ8:ІtНі кннтозборІІ", 

ІІІ. До церковних книгозборів трtба за.тічнтн теж ко

МК!Іії уwра'щськнх WНІІЖО><. що зберігаються 11рн nоо~ино

кнх 11арохі•х. чн конr~rщіях украіІІських tванrе.тьськоі 
ІІеркзн и 1\ана;о.і. баnтистів .адвентІІстів 7-ro ~но А ін. >Іе><· 

шн~ цер~овних J'rруnовань сере:. J'краЇІІuів у Ка>Іа~і. До-



цих бібліотс~ вюшгає о~ре.'fого дослід;·, бо 

іtоепереріодичніІJ,ті;ературізгаданихгруn 

юшгозоорннемає. 

чнзв·язаннхізцермаа>Ін,умраїнськнх 

nоа3жІІа кі.оькість світських книгозбо

між ними 11ааежнть: 

І) БіблІотека УираіІІСьноrо НароІ\ІtОГОДому (UkraiІІ ian 

NаtіоІІВІ !lome A!IIIOCiation Lillrary, 582 Burrow~ Ave .. 
\Vin>Іipeg, Man.). Про цю бі6.1іотеку дІ!в. окремо розді~ 11 

2) БІ б.- Іоnна О<:еJ>"дну Українськоі Культурн А ОснітІ! 

(Ukrainian Cultural and Єducational Centre, Library, 935 
Main St .. \Vinnipeg, Ма11.) 

Прн>Ііщена Т<>nер у Націона.тьно>ІJ' До>Іі nри вул. МеАн, 

ч. 935, удоох кімна;ах 1щ третьо>ІJ' nooepci. ЗаІючаткованn 
разо><із01:ередкомУКОв1944р.><істнтьусо6інцкові,><у· 

знчІІі, ><ІІСТЄІІькі, бе,тетрІІСПІЧІІі, шкі.ть>Іі, uеркоано-реаіrііІ 

ні А ін. к11нжкн. На окрему J'аагу зас,туrову~ україніка в чу

жих мовах. Всіх то>Ііа nонадбтнсяч_ ЄтутдеnоЗ><1'ІІ біб.тіо 

теки (А архівів) Є. Ко>Іова.тьця, І. боберського, П. Заарнча 

Яр. Руд>Інць~оrо І! іІІ. НайціІІІІішІІі\ >Ііж н11ми деnоз>Іт Ол 

1\ОІІІІЩЯ З деЯКІІМН рідКН>ІІ! ВНДОННЯ.~І!, ЯК НаІІр. "Записки 

о Южной Руси" П. Куліша (ІІ~а то."и), "Нопші\ ОбІ!•оn" 

Киево-Печерської Лн•ри " {Киів 1910), "Церковноє Прос-rо
ніІІіє" І. Бокшая (Ужгород 1906), "Простоnіні~ Каrп: РУсІІ", 
І. ХО.\!ІІ (Ужrород 1930) ;а ін 

!з стородруків у біб.тіотеці Осередку зберіГаються 

"Єванге.1іє 1(;58" (КІІе•о-Печорська Лавра), "Руно Ороще11 -

ноє" Jl. Б"РUt.ОвІІчо (Чернігів Іб97), "Печсрськиіі Ппернк" 
ізІ78Зр.і\іtІ.вндаІtня.Всіво t!Нтвори;-ьокремнІ\відділ 
Осередку j'KO "36ірку J"ІІікат і в" і біотьшість із"''" заку 11 -

.1СІІа фоtиІа)."' укр11іис~коrо громадянства Саскатуt~у. Ш,тн 
хом tІОЖ~ртя інж. Ю. Лісовського ОсереІІок дістав цік~ві 

КІtІІЖКІІ, як 6арона Манстеіша Memoirз of Ru••ia Л721"-" 
1774),Lorl!lon l 773 1. ! 



На ок~му )'Nry :JaC.>)'rOt)"IOT~ рукоnиси Oc~~IU'Y- До 
иаАnарши~ і3 них на.1~жкт~ т. ЗІ. "1рмо..оА' Тtn~цькоrо 

із 17З2 р. Нс~вкчаАко ціині ~тиоrраф>ЧНІ заnиски nрС>ф. 0.1. 
КОШІІЦІJІ'І'· 1893· 1941, АоrОЖР>"КОПІІСНЗОіnорііІОрнчноі 
крьтурн 1 Україні; .е.тнкої torи r рукоnис nрС>ф. Є. Она· 
UbkOTO n. 11 "ЕнцНІ<.10ПСЗі~ )'КрІЇ!tСНИХ tip)'UHb і СІІІІІО· 

.тіІ', рукоnиси О'О~ІизціІ бо.тьш~Інnькоі і иацистськоі оку

nоц>і ~·краіІІн (67 назв), ·~шті рукоnиси n. Т. Кощиць із 

заnисІІІІІКІнu.іАсько·украімtькнхnісеньіз1950року. 

8 Qc~~,ll<)" l~pirJ(TЬCI К.1ИКІ К~1ЬКісТЬ )'КрІ>НСЬКІІХ 

n~ріозичниа виІІ.амь, часоnисів, журнІ~ів. rаит. тощо. Всіа 
НІЗІntріОіІ.ИКІІ 4()(1. 

fiiб.1iOІfkiUiHifiiTipK30UIIIA CI<IYa.tOriЗOIIHI НІ КІР· 

ТОЧКІХ. ВіЗЧННfКІ ЩO,IHRІi..tTO,L 12 6nОІІо.1)'ДІІі, І ІСС· 

J>e.IJ' .о.о 9 roA. t.ечері. Біб.1іотtкор n Т. Кошнuь 

З) 6Іб.ооІотtКІ Yorplii!CW(O! Btawюi АКІАtмІі ІІ І)'>( 

(YBAtt) 'f ВІннІмгу (UVAN Library, 498 Andtnon Av,._, 
\\'inniptt', MІn.),CІrJt ПО'ОІІІ<ІІОК 1949р.А І'І:О.t11оСІ ЗМІ· 
~ріІ.ІІІІН А книrамм nерес.таннІІІІ з Aвrcб)·prt J Центра.ть· 

ноі Біб.тіОПКМ )'ВАН у НІІІСЧЧИНі, щО іх ПО'ОІТО збирати 

І 194{1 р. Всіх KHI0"'0k ПОІtІЗ 1000 ТОІОіІ. € Т)'Т З~ІК( pi,J.Ki 
tи.uннw. каnр. "Ро~нІК Во..мньскі' (З ntpшi ТОІІн), "Заnне

кн НІ)'К. Т ·U 111. Шсвч~ика·. ']nopiw Украіни·Р)·сн' Мн1 
І'рушt~<;ькоrо (n. І-3 А {1.-7), "Лі тоnис БоАкіІщ.мнк" А 

61Іrато іІІ. Є КОІІо1tКТ ІІІ.UІІЬ ~'ВАН. Біб.tіОТСКІ nОnОІИІМТЬСW 

ro.toeнo а об11іну :Ja ви,о,анни УВАН 3 такиІІи інстнтуціw· 
ІІН,-ИК €А.тськнА ~'ніІСрсН~Т. Ньоо 11оркська Іl>·(і..tічна Бі
б.>іОПКІ, Конr~сОІІ Біб.tіотtка е/Ятінrтокі А ін 

В Бiб.tiOT~LLi ~'ВАН ІОіС"ІМТЬСІ 'АрІіІ )'КрІінськоі nреси" 

3 8е.1НКОІО К~1ЬКіС110 )'КраіЖЬКІІХ ПtріОАНКіІ (К0.10 100 
11131), nО~ИІІІІОЧІІ 3 1949 р. 

Книrо-'бірнw ската~оrізоtана на карточкІІ. ДостуnнІ 

Ті,1hkІІ ..... 1WНІ)'КОІІІІІІраціІНІІКіІ. 
Шб.оіот~кар n. КатtрІLІ<І Антоиовнч. 

4) БІбАІоПКІ Інn-мтуту npontтн у Blинlntry (Ukralnlln 
Pro.vlta !ІUІtitute Libтary, 777 P.rl«:hard Avt., WinniІ>tІІ. 
Man.), nрнІІіщена 1 tнстмт)"Ті nри ву.1. n pi~ap.o. 777. Засно-



вана 1 1918 Р- Ма' Іе~ м ~ІІА вибір ~.тtтрнстнкм, ІиJІамь Про
світи уJІьеоаі,ЖJ'рна.тівітtотрІАьннхТ110ріІТІ nортицр. 
Іkіхимнжокко.-оо3000чисе.т. Біб.•іоnкаста.tоnоnовн!Qf!n.· 
CWИOIIIKIIIIU.IHHWKII 

Біб.1іоnнар " - ГрнrоріА МусіА. 

5) І>І(Щопка 'JнтUWІІ nроnіти у Bl..,lnt ry (Uiиainian 
Reo~dlna- A-..,Jation PI"OIIvit. UbrІry, 667 t 'lora Ave., Win
ni!М'І. M1n.), кіститьс• 1 буJІмнку ЧмтІ~ьні nри •У•· Ф.то· 
ра ч. 667, заснована 1 1915 р., к о ~ тtncp nонаJІ :;оо токів кни

жок і ЖУРНІ.1іІ. 

Біб.тіоnкарі n. nocнn Юрасі Мих. Скоб.ІІ•к 

б) Украінt"" м.ІІІuІ.оу І>ІбІІоТtІ11М ... Іто6<:t.ш)"' )'мf.. 

Кремтtту (Ukralnlan CoJ1ec:tion ln the Slavi<: DivU.Ion of 
tl>e UbrІI")' of the Unlvenlty of ManitoЬa ,Fon G•rry, M1n.). 
ІІрнмщенмА )' бJ'АМІІкуНоwі)'н•а.Біб.Ііотекн аФортfаррі, 
на пrршому nOІt~i. ЗопочІТхоuкнА у 1949 р. nроф. Яр 

Ррнкцьиим,.ІІІt тtnермо.то2000томіІкнмJІ<Ох.ВІ9бJро. 
ці 3-ІК)'П,ТtНОбіб.1іОТtК)'А·ра Н. ГірUІКІЗ ЦіННІІ.ІІИ КОКІІАСК· 
ток "Зоnнсок HaJ·•o•oroT-u ІК. Шtеченка•. ·л"tратурно· 
На)'КОІЮrо Вістникв·. ·життІ-" і С.тоІО.ІІ" і ін З ствршкх 
IMUH~ З.К.1)ГОІ)"t ІІІ )'IITf )'МіКІТ111 "ГрІ.ІІІТU " ГІТЦ)'КІ 

з 1861 р.таін.творм.€тутnопJІ<ІІІ"Шtвчtнк••на•, "Фран· 
кі•на• ТІ • ДраrоканіwнІ". € історіі .1 ітературм О. ОrонОІ· 
ськоrо, Мих. Гр)шtась~оrо, ,\\нх. Вози~кІ. С. Єфрtкоu, А 

ін . € 'kтОрІR )'кр~іІІ Н ·Р}'Сн" Ми~. Гр)'Шtвськоrо (8 ТОКіІ), 
•з .:.зtооф )'краін"" Н. Лнnинськоrо, t ІІU.ання уира іщ:ькм х 
К.1WСІІИіІІК·1Ю'<НО.:ІОН0ІИХП)'6.1іКаціА 

8 Дtnарrак~кті САОІ. Сту.:.іА Манітобськоrо Уніаерс н · 
теТ)' opraнiцtn.c• "Архіа с.тоа. nреси" 3 )·краіж:~кнкн nt· 
ріо.:.мкакк 111 nершому кісцІ 

Увіuі.1ірі.о.кіснмхкнкrім·коnмсіІЗнІхО,ІІ,wтка:руко

nмс "Ко~ацькоі кроІм" (Данн.то Гурч ) М. Вовчка 3 1857 р., 

рукоnис ·н~щасиоі nрнrо,ІІ,и" О. Макоае• ~ 1898 р. і рукоnис 
·даох rо.тосіІ" Б. Лtпкоrо іа 1911 Р- Крік цьоrо тут знно· 
.::11/ТЬС І НІАСТІрІUІ АІТОВІНІ }'КраіЖ:ЬКІ ~НМЖКІ І КІНІJІі, Т 

JІ. "Горо;J.Мсь•нА Пок'•ннк• із nершооо част н иооо ар. 1484 



ЩсстарІІІи><єфраrмеюрухоnиснQrоєванrе.;іязn<:>чаr><уІ5 

ст. (ті.;ьки дві ст<:>ріикк). Ці неі рук<:>",<Си з~куплс<<О з "Фон· 
f1Y Студіn Украіиозна8Ст9•" Щт К.;юбі Украіиських Профе· 
сіоналістін і Dіз .. есмеиіз ~· Віни[nеГу" nіЯ. rбІІо"вуоонн"" М, 
Смеречанськоrо. 

Кtтжки іttвентарюов~t<і й скат~.;оrіЗоваиі· на к<ір т о"чі<"' 
Біб.;іотеку унормдкупа,;и n. О. МихзАnенкО. д'·р м: Л}'цик. 
а остаю<ьо помагає вбіб.;іо~ці n. д.Коссар 

7) УкраїІ<ськн~ ВІддІл Ім. Р. f<:>исета а· БІі\лІОт-ецІ ' А'ль
бертІАськоrо Уt<Іверситету (Gonsett C<:>floctiOn, Uni~e'tslty 
of AIЬert.n Libr~ro·. Edmonton) 

з~ .. і<ІіОвана ,, щед~о підтримув'ана n. Р. fо«сет, ОДО 
вою по винахідникові Р. rон~етоьі з Єд"онтоНJ', ''"збірка 
розрос.таси від 1951 р. ь 1lіІ<а8у ко.;екцію КІшжок із аі.;яІ<· 

КН J'Кр8Ї!!ОЗ!ІЗSСТВЗЗ.tе"КІ0НfJІ}'Же рf.!ІКИ>!И 8Нд3ННЯМ!t.Д,І' 
шею цієї кн<trозбірні t .t·p О. Старчук. Ось його характ~r><· 
стн~а ціеі ко.•екціі ' 

"Пані !'оІІtет за~ущt.1а <ІОR~Жн)' кі.1ькіо;т~ укр•інськнх 

творів від nооднно~ІІХ осіб і перее.;а.;з іх нов<:>ствоrеніn 

біб,;іотеці М. ін. nбжертв<:>ваню<н кннж~амІ< від3нзчаєтьс" 

збфка 14·ОХ ~fІІ<ЖО~. що ~миє собою ве.;ІІку рідкість. qк 

•акож !!COI!it<CI!)' сnаJІЩнНу тRорів укра>нсько> пітератури 
19-ro с-rоліття. Д<:>с.1і.'ІІ<нк:Ім украі<tСн<:>і етнографії, с-rимо· 
логії, .1ітсрат~р1<, П р~хІв f~ аn.1ивіа, зон~ 11ає r~ервіс!!і дже· 
rепа. що в ЗІШЧІІіА мірі Нпеrшоюють зрозу>Ііти ве.шкн<j зм~r 

у•раінськоrо !!ароду за c~o!IJ В..1асну ~рь•уру та національ

не існуваннн ~ 19 с-rо.1ітті 

З уваги ош ие.1нку ІІінністt- ,,;~; збір;;и, !!аnеду гюннж•ое 
кожну книж~<у зокрема: "Псалми, n~рс.1ожеошє на у~ра ин · 
ское нареч11є Максн"о·" Ма~сн"овнчем·. Мос><ва 1859; 
"Оби''""· нонсрьн, кухІ<н і на•fr!"ТНН малороси•""· Сост. Ни 
копаемМаrков.,чсм.Киів 18М."Хме.;ьІ!И•<ч<ша" - нстор«ч 
"і оnовіда<ш• П. Кріша. Пет~рбурr !860. "Нов>!е пJОсьма к 
М. П. Поrоднну о старобитиости .~a.1opocc~tr.cкoro нарє 

чия". М. Максимович, Моск~а !13-63. Перек.1ад н з Н. Гоr<:>.1я 
- Оленн Пчі.1ки. Киев 1991. "3 даннь<:>rо зшитку". Піс!!і і 
Думи. Псрск.•ав М. СтаrІИаькиИ. Кнїе 1881 "Ипоrн•<ески~ 



моІІогр~фнн н нзс.1е.11овашt я " Николая 1\ос т оиарова. о. 2, 
·Санктnе;ербург - 1872. Ви.о.ум х н "Києвляннна· і no.lь· 

• ських газет о малорусском патрнотнзме·. Ки ів 1874. "Афп 
рнзми" ИВtіН~ д. ФедорОВНЧ<J. I<O."JOMHH 1882. Т . Г. Шевчен• 
ко "ЗбнрІІнн творнн" Том пеrwнНо Кобзар, С ·Пе7ербурr, 

11883. "М"·'ороссІІАскнА cбop>rn •ювестеrt. сцен, разсказсщ 
~одсвнлОА "звес"" " ма.1о~rдІ.і\.скюсІ< nнсате,1еfі", Москва 
1899. "Пссш• С•lЗВщ•сьнн~ ""РQЛQ:В" Петроград 1814 та інщ. 

І (пор. О. • Стар.чJ'к: "УкраіІ<сь"" .б;б,lіотска в Албертііkьхо· 

иу ~'І<іЕІСрсн;сті", КанадіИськнt1 Фармер. ч. 21, 1952 р.). 

8. УКраі>ІСІоКа ЗбІрна 8 ТОр-ОІІТО"С!оКО.,у }'!!]Uрс!!те;] 

(Ukrвinian Collection. UniveraitJ· of Toronto, FlavєHe House . 
"78 Queen"s Pнrk. Toronto, Ont.). Започаткована ~'краін
сько-наІІадіr.сьню• .1еrіоно., ч. 360 "ід rо.1ОВj"ВаJІІІЯМ n. С 
ІІав.1Юкз в 19&2 р .. ця збірка си~адапьси nрнб.,>tзно з 500 
>tазв к>tнжок і Сірошур. НаИuінніші """"'"»в нНІ- ue тер
мі>tоголічні cлouJtнt<и внnа""" Украіж:ькоі JІ.кадсміі Наук 

уК>tЄВі 

Uя збірна nостіИ>tо nоповн!ІМ'ТЬ'-"' в зв"язку з запаяно· 

ВаІ!ОЮ украінсьюtм громадя>tСТІЮ>t Торонта;; око.1нuі укра 

і!іською к~тедрою в універнснн·ті 

9. Украі!!ська з&Ірка 11 Отrrавському УнІІІ-І'рснтетІ 

(Ukr~i!liвn Collcction. Univenllty of<Otta"·a Librnry. Ottawa. 
Ont.). Зас!!ОВ3!!а в 1953 р, завдяки ·заходам Т - ва Україн 

сьюtх Підnрн е.,щів і 11рофе.сіоtщ .1істі!t зТоранта скмlдnєть· 
ся rl рн близ!!оз500то.'ІіUОс!!ОВt!Ш"<Ю\!!іІ<РКізді.,н>tнн укра· 

іtЮЗ!!ОВСТВ~ 

Кр і .'І ttнx р<івсрснтетl!t "C!WJi украі>tознанч і •о.1ещії 
""ютtо: С"скачев;ощ~к и іі ~-.,ї•••Ф<ІІn-У. Мк.ІілJ.о~ьн»А і Мон· 
;реа .1ьсью•n У!!ів~рснтетн. ".ре;щ;j ::Уні.верап.ет БрjтіАс ь кої 

Колюмбіі н Ванкувері. 

Багато украінськнх бібд"tJІ:n<:~ .>tаІОТ.Ь 
надііісьннхорrшtізщіn. 

род!!і До"и·. чн фі.1іі 

Укр~інського Наuіональноrо 



\0) G\6-ok:rmra Cool:uy Уоrра!нчІІІ СаОЮ<1'\АнмІ<Іа а TOpOt+
тi(Ukrslnian Se\f.~liai'Ce~lJbrsry.4o.tВa\.huМJt 

St., Toronto. QnL). Н& tІоОТО~І ца 616.1іоцка СІІ.Та.>.І«n.tІ 

3 980 nрм_,іР"Н"'' """"'О" а~зіі, nрозк. Історіі і Іншкs 
rupeA :tнамна. ІІ'ром watuora 1 6і6-:Ііоnці 3аИАtІІ& І<Ірто
цка, ШО Аі.онто.са НІ такі роз.ІІ;і-111 : \, n~JІIO, 2. npo))", 3. 
Історію ТІ 4 . PiJHI, ІМ 8Сі.:І&мі )аітн, KL1tН..Upi ТОЩО.~~""' 
міАьмісn. """*о" npouмi. 

Міпнn.еа бі6.1і01tка а б)'АМНКОаі ni'.IIOCJiaiHOi ГрОМІ• 
АН на 3-ІІ)' nоирсІа спсціuьно зрІ)б;Іtммо А-та нtІ шафах. 

І(мю•КІІ ІКАІІОТО.С& S біб..ІіОЦІ<ІІ А81Чі на ТІІЖАСНЬ (ПО· 
нсАіаок і ЧtТ8Ср) по І rо....,ні (8ао9-оіи~сром).~ морн

стruнна """"'"'"" 8С"<аноutнавмата25ц. на міс&ІU>. ВіА
•іАJ.·оотьбіб..Ііотtоr)'Ірізніпормрокунtо.>.номоао(аJнмі 

бі~ьшс, а Аітом мtншtІ. Ко.тмuмна кі.ТЬІ<О<.'ТМ мо;,о;на ОЗНІ• 

ЧМ111 ai.J.!\.110 \!\осіб. 
f>L1bWI ЧІС'ТІІНІ I<MH*OKOПpiL1tHi,L1t.IIOCIITb і lttOПpaa· 

(Дос.тіано и інформаціамн проф. В. Іuннса, 6і6ліотt· 

•~ра) 
\І) БІб.оІотNІ фІ.tП Yoq>ailtCW(Oro ttauloнubltOTO 06'• 

І,~,~W\~!8 а Topotrrt (Uk.ralnian N'ational F..Мration Ubrary, 
2'91 CoІІшSt .. Toronto, Ont.). 

nерші tOWII (іі(і.1іоцкн ~"СГ )'Торонті CII.1U.L1HCІ 3 ПО· 
*Cfl'l'l іі ч.тtніІ. На тоА ~ас ч.тtнм )"(Г, 6)·аші аоакн, щt.>.ро 
п~р*)'&а.111)'1<1'.8іНСЬІ<іІИ.J.ІІННЦ1NЧНТОНІ3)"3,чнаін• 

IUHX О«JW.:ІІ<ІІ уІ<рІіНСЬКОЇtміТрІЦіЇ І faponi і TOW)' І КОЖ· 
ноrо з ННІ бра wснша чи бі.•ьша J6ірка )'І<раінськмs мни· 

жом. В цt~ сnосіб при &O/IOj003i саоі~ -=tртиннм~ ч.тен>•, 

6іб.1іОЦІ<8)"(Га;о;tа)аранніе.оrоісн)'UІІн•wа.1ІнІСІОіх 

nо.•мц•~ и~нw~ чнс.то цІнннs таороа )'І<І'.ІІНС~коі бt-•tтрм· 

І;Тмкн, ІІ)·б.тіцмnн~н і. т. n 
З момснтоw nо8С"<амна )'оrр.аінського Націона.1ьного 

Об't.ІІІІНІІ• і смстеwн бrатиІІ орrамо3ІЦ>А, 616-тіотtка )'СГ 

ПtJW•0-'111~ МіА НІГ.11U. )'НО, •~t .10 С.ОТО.._.,і IJtp .. )·t іі. 
6іб..Ііоtt•І ~·~Ю 1111 СаіА О~JWІІІІА пr.аам.т .... мк· 
І. Біб.•іоцка f а.та"'істоо фLІІі )"краінсь•оrо Націома.•ь· 

мого Об'с....,анм• • Торонті 

" 



Z. fJtpUІtЖ:TIO NOf)KCt)'IIHHR 6іб.ТіОТfК010 ІІІІОТЬ 'l.llfHM 
~·но і братніх ОрrанізаціА. 

З. Нtч.тtнн >ІОІК)'ТІ> користуuтнсь біб.тіотtІ<ОІО за nopy. 
І<ОІО ч.тtна ~'1-10 або за з.то:.tННІ>І ei,wotiAнoi rpoшteoi 

ltiiLIІi 

~. І(нн"'ОК ІИНІТК0І0і UptOC'ТH Н( ВНПОЗИ~І(ТЬ/;1 АО 
.>.Owy niA кіакою )'1101010, а.те wожна """" корнстуІатнс• 
1 ІІрнміщенні біб.1іоttІ<н 

5. Оп.тата » внпози~)·ванна книжок .:а..•• неч.теніе СТІ· 
НОІНТЬ!оІЇСІЧНОZ5ЦtІ<1іІ. 

6. ВнПОЗНЧtННЖ KHHIOION Hf НОЖНІ АtрЖІТН ... OIUI( llt 14 
.>.>ІіІ. За кожин~ nО»~~енцеенА "'ень ~нтач .>,on~a~)'t по 
З LlfMTH АtІІНО .)а КОІОІПJ NHH*KJ 

7. За ушкоuенн• """"'"" ~нтач s()(Іов'•закнА """•· 
THTHІI.J.LIIItO~'UHHR, I JIHПUІtJ.PГ)'б.1tHHIIUITHTИПOaнy 
ііtартість. 

8.Бі6аіОttКІРІОІtПрІ&ОІЇ..UООІНТКІНП03НЧtІІНІІ<ННЖ· 
КИ,ІІШtО>ІІtАОЦЬОГОПОІ&ІОІНJПрНЧНИJ. 

9. Чита~ нt м0101t Іиnознчати біаьше ІН З кнн>ОІкк О.>.· 
норІ!о&а. 

10. ЧІІТ1ІЧ 11t wоже сан без бібаіотекара брати'"'"*' 
~н з nо.1нць біб.тіоцкн 

Станбіб.1іОтtкІІІАІІіЗІrру.>.>ІІ1900року: 
НІЗІ КННІОІОК 1,075, ТОМіІ - 888. Ц. ріЗКІОЦІ І НІІС· 

.>.еННХ ЦІІфрІХ ПОХОАКТІ>ЗТОГО, ЩQ AtИNi ТОІОІІ C .... U,aiOTI>CI 
ЗДtІtіЛ~ІtІ НtІ(ІНЧКНХ І<НІІЖОК ОПр&МеНКХ І ОАІІНТОІІ. 3 31· 
сuн нt онпознчоtтьс• нннжокнс:опрамtннх, тому, що та· 

кіскороннщаn.с•. Всі кни:о~кІІ tбіб.оіотеці ~ стара11но onpat· 
.тені. Ко.тн ~~мАсь том Інас.1і.о;ом частоrо читаки~ t ,о;tщо 

3УІОІНТИА, ТО;І.і ТІ ~КА ТОМ ІИАМІІОТЬ 3 o(\iry, ще р13 Rt~· 
ОПІ'аа.••ют~ Aoro і щоАно то,о;і Аають АО р<итму ~ктачеві. 

Біб.•іоте•а € tіАwрнта АІІ• чнтачіІ )' вівтірwм і ~етесргк. 

ІіА ГОА. &-10 ІІСЧОрі, І ЗНМОІОІО n0p010 ТІКОІОІ І Іtt.>.i.ti Іі.І. 
ГОА.3--4nопо.-. 

Бі(\.1іОТtМІ ІІ«Ь ~ІС НІМRГІtтІ>СІ Ібо.-.чуІІТІІ НОІІІ!оІІІ 

•нм .. МІІІМ, :UN)'ПОІ)'ІОЧК ate Те, ЩО ПОІІL111!ТЬ<:І НІ І<ІІМЖНО· 
вому ринку або у приuтнмх аю.о.еА. Нtма.то збоrатІІлк НІ· 



шу ('iiб.tiottкy щtлрі жертволавці кннжка>Іn з своіх np"&IIT· 
них('ііб.тіоУекчнзбірок 

В 1952 р. виnозичено 2,424 книжки, а в 1953 р. ІіНІІОЗІ<· 
Ч~ІІО 1,184 КІІНЖІ<И. 

КожночасІІнА фінансовиА неАОбір nокриває· о)!fаніза· 

ція. Бі('іліоУеиу не вважається фінансовІ<и nідnрнє>Іс"твои 

Ч~nур11е )"CT3TK)'8a!lltR (liб.liOтt:NH 3311.!\ЯЧ)"ВіІТІІ >ООЖІІЗ 

ксрівІІниа>О ('іі('іліотеин nn. М>tхаА.тові БеІІішеuс),кQиу і МІt· 

киті Х,1!ІІІзці, як також ч.тенові )'НО ТорОнтО n·. Євг~нові 
Со:мтнсові, нкі своею nрацею у ві.т~"; годнІІІІ ішві~tува.тІt бі· 

бліотску в чcttypІti nо..тнці, сто..тн, Шафи і т. n 

Вбіб.тіотсоtі,д.тякраІttоіорієнтаціічнтача,кріи· і<ата.то· 
гу Ю<>ІЖО~, 33П]>0ВадЖЄІt0 В і953 рОці К3]>ТОТСКу, ПрИ ПО· 
>ООЧі ЯКОі 'ІІІТ3Ч >ООЖЄ П03Н3АО>ОНТНСЬ іЗ o>CtІOfOІtH,f!( j(&І!!ІМІІ 

про кожну книжку (втор, наrо.товок, ]>ііі Ійtю/rКІі, етdріІtОК, 

рікіиісоtевндЗІІня,вартістьіт.n.) 

Іt<ші відді.тн біб.тіотеки 

І.ТеатральннА:ТеатІ'а.тьіffі.(n[J:р)'Ч"іІків (наЗв) 487. 
(томів)1273 

2. МузнчшоА: ПартИтур (оnереткІі) 10, 36il'нttкiR·CJti 
ванІІНКіВ 39, Пісен6 розnисаних на nовинА хор 328 

3. д .. т~чпІ'і ~атрмьІІиn: Назв кtнrА<ок 120, то>Оів 222. 
4. Дкт""иА еіІ(діІІ nри "Рідній І!І~о.1і" філіі УІ Юс томів 

'"· .(Дос.,івою за інфор"аціямн біб.тіотекарів М. Беніщев· 
ськоr(І, М. ХлІІn~ІNШ, І. Воробця, в Новім Ш.тяХу з 1·го серп· 

ип,І9б3J, 

12. На окре>І}'j'МГ}'ЗЗС':І)'ГОВУІ0ТЬ 6іб.тіотскtt· JМЯ укра. 
іІІСЬКИХ ІІіКУВОШІіВ )' 0Jnii'Т3.1ti'X, СО!ІЗТОріІІ'Х, JіО>ОаЖ CТBf'Lli•. 
тощо. Тпк ІtnІtp, в Ед>ООІоТdRі іс>Іу~ ")'краіІtськс ДобродіА· 

неТ·во· nідrо..1овуво>ІНЯ>О n.l'l. flfat~дpo А сек~тарюваошнм 
n. П. Паущ яке >ІЯЄ всвоіА біб~іотсці nонад 100тО>І1в кюо· 
кож і о(Іслугову~ ними украінськвх nаці~нтів у шnита.тях: 

Заrа.1ьвому. Мізеріко]>ді'і, Роя.1 д.lе~саІІАр~ ft іІІ. ЗасІІованс 
~оно в 1935 р. А nрояви.1о незви>оаАно цінІІу акціК> иа no..li 
вдостуnдеюоя хорн>О украіІІськоі ~<терачрн. 



Но юсно~і окремого ,шста від n. n. Конова.1ьчух", ор
ганізатоРІ' r. 6і6.1іо-rсхзра ухраінськоі збіркн в Манітоба 

С~наторії в НМі"с;, Ма11. (Ukrainian Book Coll..:tion, Mani
toba Sanatorium, Ninette, Man.), "оже"о nодати тамі дані 
nроі'іnочатк",;rозвнток 

В !939 р .. 11рнПшовшн до Санаторіі, " 
.оголос11в у HJ)t'Ci зак,;нк, щоб укрзінські видавющтва 

соt.lалн ""''"'"" r. часописи. ВіІІ проїощов Сіеа ширшого 
rомо11у. Тоді віІІ з~ернувся вдруге до ухр"іІІСького rрома· 

дяІІствв,бо - якnншсвсвоіхспоrадах - """"есподіва· 

.111ся діетз;оt ютжох ані з Кнева ,:~ні зі J1ь><овз_ "Укрзін 

..;ькюі Го.тос· nоміпно мою nросьбу в друге на своіх сто

рінках. І знов ніхто не згадав про кннжкн ці,;нА рік. Але з 

nрочІ<таJшх новоощж "'"в Санаторії уаІІа.щ, що укрзінські 

жі11очі товарнетва у Biн!!inery зорганізува.1и "Украіою.ку 

Жі!!Очу РдА.\'" . Помззалося, що наші укрзінські добрі Jl щн 
ріжінкнчита.lJІ.\ІОІО<!РОСьбу;; аоргаиіаув;lJ!н nри ")'_Ж.Р" 

KO>tiTeT длЯ Зб!!рЗ!"'" }'І<рЗЇІІОЬКНХ НІ<!!ЖОК д•lИ СамЗТОріі у 

Маоtітобі. Голозою "У.Ж.Р." бу.lз>ОАі 11авіП. Ген!!к,а ІІа!!і 

Д. ПаІІJІюк бу.1з ТОАі головою Коwітету збирання книжок 

Вже друга світова аіАнз nочалась, як я дістав .шстз від 
П. Дм.итра МИКИ110К3 3 ІІОВіДОМ.1СННЯ>t, ЩО !!ЗС ВідВідаЮТЬ 

жіІ!КІ1 з "Украі~tської Жіночоі Ради". Бонн 

""" r~рюв1 доруиок, що мн собі наАбі.1ьше 
ХІІІ<жкн. Також""·'" nрніхати а""'"' 
щобдати 11010 ко11ц~рту Саноторіі.Це була 
ІІЗС - 1131\іентівукроінського nоходження. 

На згода11у "едідю nриіхалн наші жінк11, а "Гакож кон. 
І\СР1"08" груnа, як рівнож !!рІІбуло б~га;о достоі"tІtІІХ rо

стеА. як ІІаtІр. ;одін".іr. меііар .чіста Biн11inery n. Джан Каін. 
бу"'"'"' радшоі• міс;аВінніпеrу Воси.1ьШкраба, о. РІ. Пуляи 

і богзто більше ><нз!Ізчннtщ rос;еїо 



~~ за таку кор~сну nрацю ;u~ паціЕ~тів )'Краї~ського nо· 
ходж~І<н~. "У.Ж.Р." зібра.та >ІЗАже таку са>Іj'"скіпь~ість кнн· 
жок Jl.-1~ ·ст. Бо11іфас Сакаторіі" в Ст. Віrз.t, ко.tо Bitшine· 
гу. Може трошки >Іенше зібра.tн JІ..1Н "Кінг Едвар.І Мс>Іорія.t 
Госnіта.t" у сзиоwу Вінніnегу 

"УкраЇІІСький НародниА Діи" прис.tав НЗ>І "Історію 

Украіни· Д.Дорошенка ванr.tіАській иоаі, а "CUIO.Іaвнo 

ttU иою nросьбу. УНді,. прис.tав два при .. ірники "Про11а· 

иятно;>і КнІ<гн· (1949). Пk.tя цього щеnо;>. І'!. Пу.tяк (тоді з 
Брноцоtоу) зібрАв дещо грошеА у своіА napoxii на nокрит
тя ~онцерту. З коицертоw не nриіха.tн через ЯК)"СЬ таи nри

чину, (>ТЖt (>ТСЦЬ НЗПІ!СЗВ дО .. ене А 11НТ3R, ЩО;" КУ!ІНТИ 

за ІІі гроті. Отцеві п nорадив. що;> наАкращнА дарунок бу· 
д)'"ГЬ К!ІНЖКН, щоб ННМІІ Д(>ПОВНІІТН нащу j"КраЇНСЬКУ (jj(j,tiO· 
ТСКу. 0. ПрЯК ЗЗК)"п>ІВ дуже Гарні КНІІЖКИ, ЯК ОТ "Тридогjю 
Мазеnи• Богдана Леnкого (6 томів), і багато бі.тьще доб· 

рнх КІІІ!ЖОК. Ми са>Іі куnн.tи книжку а З!ІГ-tіІіськіоі мові 

"Mapycfl" Кві-rкн·Осиов"яиеика. щоб зиаком!Іти чужинців із 
українськимиnись>Іенникаия 

Вже минув рік тоwу як я nисав nодЯК}' за "Пр&nамя-rну 

Книгу" Украінського Hapo!lнoro до,.у і nодяка бра nомі· 

ще!Іа в "К. Фармерові" і в " .У. Го.тосі". При кі11ці подяки 

яnрос"вукраїнськихnись"енникіоіівидавців,щоббу.типа· 
ск3Ві свої !!раці і ~ндаотя прис.1ати до українськоі біб.•іо

текивСанаторіі 

~Іп жат •• до українськоі біб.-rі&теки в 11ашіfі Саошторіі 
ие nр!обувn~ нових видПІІь, толі як другі народи nриси.тз· 

ю-rьсотні своіх новнх пуб.tікаціА, щоб дОІІОВІІюва-rи біб.тіо 
тtку. Заразусанатоrк-ькіІІбіб.tіотеціукраінськиАвіддіnна

рпхо~уе лище 179 то>Іів.· 
13. Нпnрнкіощі тро:ба згцатн ще про nідручні біб.тіоте

КІ< українських часоnисів. як ·нового Ш.tяху", "Україн· 
ськоrо Голосу·. "КакадіАськоrо Фариера" А ін .. а ;еж про 
українські книжки в кnнадіАськях nубліч~tяХ біб.tіотсках. 

'fочІІі даиі про ннх вн><агають окре .. нх СТ)'діА та дос.tі· 
ду в терещ 



Найбільш у Ханаді українських nриватних бібліотек, 

хоч вони наАменше nросліджені Н знаю;ь про них, звичаЛ 

но, ~рі!>! в.1асннкі~ ІtаНбднжчі сусіди. Ці збірки юш ... ок від· 
зерка .• юю;ь як не моrа краще любов до друкованого смва 
серед у~раїнсьних іи<еліrсн;ів, робітництва й фармерів 

Ці11ні nриватні збірки книжок; фахової •lітератури ма

ють І<nllli •чені r. духовенство в Канаді. 
nроф. Jl. Білецький - літературознавство (Вінніnег), 

nроф. І. Оrі~ІІКО (Мн;роІІ. І.1аріон), Вінніnег - фі.•о-

лоrіяnцерква, 

nроф. Яр. РудинцьккН, Вінніnеr - мово~авство, 
nроф.П. Юзнк,Вінніnеr - історія А ку.•ьч· ра 
nроф . Ю. Му.шн-Jlуцнк, Вінніnеr, фі.lософія, фі.1о.1оrія, 

nроф. К Ан.t~русншнн, Соскатун- ро>tанська А с.1О · 

в'янська фі.10.10rія, 

nроф. Ю.JlуцьннЛ, Торонто - }· краінська фі.1Оо1Оrія, 

nроф. Ю. Русов, Монтреа., - РІІбGзнавство (ixтiG.lO · 

гія), 

д·р Яр. Пастернак, Торонто - архео.ооrія, 
nроф. Т . К ПаІІЛнченко, Соско-rун - б}'р'янознавство 

(ено.lоrія), ст~родрук" 
д·Р В.Ю.Х"сі.lевськиА,Оттава - соціодоrія 
д·р Х. Біда, Оттава - ,,і;ература, 

А·Р О. Ст•р••ук, Едмонтон - філо.юrія, 
д·рС.Жмурксанч.Оттава - .•і•ература, 

Ексц. К11р Ізидор Борецький, ТорОІ<ТО - t\Єр~ва і ~у.1ь· 
;ура, 

Енсц.Х.,рМахсІІмГерманюк,Вінніnеr - боrос.,овія, 

о.д·рВ. Кушнір, Вінніпеr - боrословія, 
о.J.Сем••ук,ВінніІІеr - украінсьнацеркьа й культура, 

о.В.Кудрнк,Ві•щіпеr - украінсьхацерквайкультура 

о.€. Грн1щна, Вінніnеr - українськацерква, 
о. П. Божик, Вінніnеr - унраінська церк~а. 

д·Р п_ М~аеІІКО, ВіІІніпеr - украінознавство й "УЗН 
колоrІЯ; 

о. rr. Форна.1ьчук, Вінніnеr - фі,,ософія іі тео.1оrія, 



о. П. Го..оватн~. Bi!!Hiner - т~о.тогія, 

д·Р "''· Антош)внч, Монтрtа.т- erнnтo.•ori~, украіно· 
З>І38СТ80, 

д-р Б. Казн .. нра, Е:J.,.ою·он- nраво, історі~. 

д·рІ.Німчук,Ед>оонтон-украінозІІаестtІо, 

д·Р І. Ярема. Емоонтон - >Іе.ruщнна, 

nроф. В. Біберовкч, Оттава - nо~ітнка, 

д•р І. Сто.tяр, Вінкіnеr- .. едкцнІtа, украіІІонзаоктво, 
д·Р Ю. Гсрнч, Торокто- nраво, украінОЗІІавство, 

д·r€.Всртннорох,Торонто-фариація . 
.о.·р І.Вспиrорськні!,Торонто -}'КР3ЇІІО3Іtаuство. 
:Унраінські nрофесіона.тісти і! інтс.tіrенцін мають теж 

!Іоаажні колеюІіі юtижок. Назвемотут111кі особи. як· 

"· К д>tТОІtОинч. Віюtінеr, 
П. Лазарович, Едмонтон, 
Ф. Д. ФсрбсА, Ед"онтон, 

Мнхаі!ло Стсчнщнtt, Віньярд, 

Юліян Стечишин, Сзскзтун, 
д·р ДраГзІ<, Саскатун, 

М. Боянінська, Вінніпег. 

О. Косіковсм<нИ. flio<!13op, 
n·во Ями, Ед>!ОІПОІІ, 
М>Іх. Зюбрак, Лрінс А.тбер+, 
М. В. БачнІІсью<і!, Поnларфі.ц, 

В. Костюк. ВіІІ!ІіІІеr, 
. Я. Н. Крет, Ві!Ініnег, 

n. ГосІІо;tнн. Bioшiner, 

І.ТІІК'ІОр,Віошіnеr, 

В. Свщтун, Biюriner, 

0. Іа~х. ВіІІНіПСГ, 
І. Шк,tRІІКа, Гаффорд, Саск. 

І, Ісзів,Е.дІІІОНТОІІ, 

М. Хои'як, Е.д>!ОІtТОН, 

Я. Маі!;tаннк, Вінніnег, 

Л. Звnр>Іч, Веrрсві.t, 

А. Скоробогач, Вінніnег, 

Д. Микитюк. ВінІІіnеr. 

Л. Пцш, Е.д>!О!!тОн, 



д·r в. n м. Днмн. Вінніnег, 
В.Казаr<івськнА,Ві><ніnег. 
А.Яремовнч,ВіІшіnег. 

П. і О. ВоАцеr<кн, Вінніnег, 

Е.Гнкава,ВіІшіnеr 
Крім ннх ззс.ч·rо~ують ""увагу українські 

ціборобн " Канаді. - що не жа.1і.1н rpowa на 

кщ,жку А збнр~.щ пи.1ьио укрзінське друко•ане 

можнавіщ•ітІm1 такібіб.тіотекн.пк 

!'Іоснфз Когута в Стюартборні. Ман .. 
Івана Когута п Стюартбор.,і, Ман .. 
М. Кош.~ана в Веrревілі. Алта 

С. Поі1ОВнча. Смокі JІсйк. A.1ra .. 
М. Гз.1іцького, Смокі JІсйк. A.>ra. -та багото інших . ... 
НанедІдІі ""~"' назви А дані про біб,,іотеки "ають тн" 

часовнА характер. В багатьох >Іісuих иожІІадоnовІІнтн іх"" 
то rроиадськІІмІІ, ЧІ! nр>rватнюІн бібліотеками. Мн сnоді

е .. ося ОlІ.Начс, що цей nершнА or.1R;J. канадіАськоJ•краін 

ськнхбібліотскзвернеуваrукомутрсбанаконсчністьточ 
Іюrо і1 остаточ11ого оnрацювання украінського к11нrозбору 

в Канаді, •киn -~ " nрнбш1зно оцінюємо на ІІів мільйона кнн 
жок,бротур і nеріоднків. на nотребузорrа"ізуващ•• біб.тіо
течноrо товариств•. цснтра.1і м• обміІІи дублетамІІ й т. ~ 

ХаА tten nерш нn оr.1~д uі.lОстн дасть спонуку до да.1ь 
ш'" nо;~.ріб>ІІІХ r1раць, 011исів біб.тіотек, кналоrів і т. n. 



Біб.1іот~ка Украінського Народкого Доwу в Вінніnеrу 
снгаєсвоіwнnочаткаwнр.І910Ав'ижетьсиззбіркаwн 

Т·ва "Бо~"·. "Т·ва iw. М. Заньковецької" та ·т.ва iw. І. 

Кот.1яревськоrо". Towy що ці організаціі wа.1н ~apa~m:p 
tnіВПЩ.К0·.1.Р8W3ТІІЧННХ O<:~pe;uriв, ОСНОВНИ/і фОНА ЇХІ!ЬОі 
.1ітератури ск.щ11,аеся з НОТ>ІНХ ви.nань укрвінських і чужих 

коиnозиторівтатворівукраінськоіАраwатичноі.1ітерату. 

ри. П ІІС ті~ькн чнта.111 ч.1енн зга.nаних товариств. але теж 

інсцеиізува.1и /і .,,., nоnу.1ярнзува.1!! серед широких ко~ 

украінськоm rроwа.nяІІства тодішкіх часів. Треба nрн u.ьо· 

ИУ ЗDЗ!ІЗЧНТН, ЩО ЯКИХСЬ фор>< біб.1іОТеЧНИХ із Пр8ВН.1ЬІІН· 

коw,кота;Іоrаwн,йт.n.,то.nінеб}'.10-б}'-1!tцерадщез6ір· 

кн видань (rоловно брощур), що іх ннnозича.;ося .;юбюе· 

.111м nісІІі /ідраиатнчннхвнстав - nрнватннміко.1ектин-

В 1922 році - якщо можна лосередно судити із зrа· 

док у пресі І! nротоко.тзхзаrа.1ьних збdрів - сnо.1учсно 

зrадаІІізбіркІІВОднуці.lість іТІІ>tЗаnочаткованоодІІУ 

сnільну Біб.1іотеку Народного Дому в Вінніnеrу. Заваанни 

<tієі6ібліотекнбу.1оnередусімс-1у;нитиукраінськН1rрома. 

ді nостачаю<Яи друкоаанnrо с.1ова /і шнрнтн освідоицу ак· 

цію серед якнаІlширщнх км громадянства, ідеі - що іА 

Укр"їнсьхнn Народ!!нА Дім с.1уж~ть своєю бі!і~іотекою до 

Зрозуиі.1о річ, що збірку .1ітературн. яку одідиче"о 
tЩ зrnдnощх товарнетnах треба бу.10 nоширити nеред.усім 

укрої!!ською бе.1етрнстнкою. nовістям!!, нове.1АИІ!, ОІІОВі· 

даотямн. а теж і науковою, чн nоnулярІІО·науиовою пітера· 

турою.! треба nрнзнат11 тодішня уnрава Украінськоrо На. 

ро.nноrоДомута біб.1іотекарідобрадба.1н,щоб>ОаАжекож· 
tщІІаnоявакаукраіисько>Оукинжково>ОурнІІку - чнцебу· 

.то вКа11аді чи вЕвроnі-знаnщ.1асв~ місце на nо.1~цях 

бі6ліотекн. І тут с.тід з nОWЗІІОІО зrадати всі~ nерш••~ nio!te· 
рів біб.1іотечноі сnрави в Уираінсько .. у НародноNу Домі. 
як П. Поnе.1я (1921), А. Буриннка (1931) ДNнтра Скрнrу 
А П.Яцнну (1941). n.О.ПасічноrотаП. rаАовськоtо (1951) 
.1юдс/і,що ак.1а.1ибаrатотру.nувнаnряNі ко.текціо~ування /і 





АОІІОВІІІОВЗННR біб.lіОТ~КН НОВЮІН 'ПІ0р3МІІ укрЗЇ!!(ЬКОЇ .1і· 
т~ратурн. Якби не вони А баrато інШ!!Х заСJІуженнх і вLо.
дзІІнх сnраві біб-lіотекарів. сьогодні НарОдІІнА Дім 11е міг 

б11 шшштнси о;~.ніЕЮ з кращих украінськцх книгозбірень у 

К~ІІаді. В.1а(не заІІJІ.якн їхніІІ наnо.,сг.тнвіІІ праці прн.:Фа· 

>ІОкопобтнсиЧ>'Краін(ькнхкннжок,щ:отеnертворитьцю 

КІІІІГ0ЗбірІІІ(). 

Сам~ біб.1іопка 11рнміщена вдвох исІІНХ і ве.1нкнх кім

І<Вtах ~іА НХОДJ' З 8)'.1. бОрОfІС (110р. CBiT,ll\11)'). Всі КНІІЖКН В 
r~plliA ЧСІІурніі\ Оnраві З 30.101"1\ИН ІІ3.:Ір)'КЗМ>І Д1111.1НТhСЯ 

ІІЗ uідuіАуВ~ЧіВ 3·11038 СК.1Я!ІИХ ВіКОН (;j(;,liOTCЧtiHX шаф. КОЖ· 
110му, хто ІІСрІщtі\ раз nрІІАде .:>.О Біб.1іотею1. незнІІчаАно 
ми.1о любува,.нся "аrо~овка>щ киюкок та А іхІІіи nopRAKO" 

На nершій із шаф внсить сьогодні такий nрави.1ьннк 

корнстуваш•ябібліотекою· 

"Б!Б.ІІІОТЕКА УКРАІНСЬКОГО НдРОДНОГО ДОМУ 

582Борроасвр 

Відкрита кожної n'йТНІЩі від ГО.!І.ІІНН 8-10 веч 
]. К""ІЖКІІ НІ!П03НЧЗЕТЬСЯ Ч.lеІІЗ>І У~р3ЇІіСЬ~ОГО НарО.'ІІІОГО 
Дому."" і І<е-члеf\ам з~ запорукою ч.1ена. 

2. Д~ЯКНХ Иа}'ЧІІНХ К1ІНЖОК 3 (;с 0.1 Ю,.Н О НС ВИООЗНЧЗ· 

ється. Од!ІUК дозво.1яеться корнетузатиси """"пише в 

домів11і Українського Народного Доиу 

З. ПрІ<Ч!ІИОІО nовищого застереження е те, що д~які юtижки 

4. ~;::::~~:";~·!;ОЗ!!Ч8ЮЧНХ КНИЖКИ не ННЩН'ТІ!, та 110 !ІрО· 
чнтаtшю в ІІаАб.•и~чу n'ятницю зиернути .:10 біб.1іотекн 

5. Про згуб.•сну чи затраче11у кннЖК)' на.tежнть повідоин,." 
біб.1іотекаря, якнА вирішить, яку грошеву суму за за· 

траче11у кІІн~ку на.1е~ить зверІІ)"І"Н. 

б. Вніж.джоючи" з ВіІІніnеrу книжок >Іе nозичається.· 

ЗадаІІнмнІІ.ГаАовського,біб.•іо...,каря,вJ95Зр.бу-'о 
и біб.lіотеці 83 читачі, nрочитано 596 кмнжок. Наіібі.1ьшнм 
зацікDЗ.lСнІІми корнсrува.1аси бе.1етрнстнка (nовісті, оnові· 

.цаІ<ІІнАnоезіі),анаукоаітворн,теоретнчкірозвідкнЯnраці 

иа.1н ті.1ькнn иа.lІ!Я ус"іх сере.:>. читачів. Ці остаюtі внnозн· 





ча.uо ті.ть~~ у~раі11ські ~аумовці, свищ~~~~и, студе~ти Ji і~. 
Пересічоtа мі.tь~ість вімоід.увачів бібліотек~ ~ож~оі п'яnшиі 
є ~0.10 J(l читачів; наЯ)Іо.tодші ч~тачі 16 років, а ІІаІ'іпарІuі 
nо~ад бО рn~ів. В !953 р. nр~.:о.баІІО нових ~ннжо~ на суму 

100 до.тярів. Крі" цьоrо до біб.тіотскн nрнходн.1ІІ nожер· 

ТВН 3 ДСЯNНХ ВНДUВ>ІНЦ.ТВ (наnр. УВАН), ВбО ПрІІВЗТІШХ 
осіб. 

В 1963 р. nерtводнв ОСІІОВІІ)' ~арт~ову інвеІІтарнзацію А 
ката.10rізацію усіх кнІ<жок n. інж. Т. ОнуфріАчун. Ось Aoro 
з~вваr11 npo цю біб.тіотеку· 

У 11Н\ юшrозбір"і зrуртОМІІО все те, що внтворе>Іо на 

ІlрОТ~Зі JІОВГІІХ .ТіТ у~раіІ<СЬ~ОЮ дуМКОЮ Та 3HUIIII>I" )" ВСіХ 
r~тр~~ JІроноі творчQСТ>І. ~· ніА зібраІІО маАжс нее те, що 
бJ"JІ"·~о.щ JІРУ~ува.тось украінсною "овою про історію 113· 

~ooro 'Щ'О.:О.)'. nоrо.тітератур)·, "ову, nобj'Т, с.товеснісп •. >ІІІ· 

rтсцтно та с~ОІ<О.>Іічні у>ювІІ життя ІІашото народу 

бібліотскаJІі.тнтьсянаІОтакнхвідді.tі!:історіо·науко· 

зшовство.розвідкн.nовістн,nоезіі, театр,а.тьианахн.ат.тясн. 

річІІІІКнчасоnисів.иісячникнтавіцLтанг.тіnськІІй 

Ко.ти брати окрс"о віці.т11. то з наnціннішІІх видань 

будуть t.lідуючі 

І. !старія - "а)"~(!ЗНnвс.тво 
М. ГруІІоrІІС~NиА: Історія ~·~р~іни-Руси та історичні >ІО· 

o1•g;g_aфii, 18 то .. іа. Рі~ внданн~ 1904- 1909. 1920-- 1921 -

1923~. ДОІІС>Іко: Літоnис ~'краЇІІСькоі Рево.тюції. Київ·Львів 

М.Драrо>Іа!Іів: Проукраїиських козаків,татартатурків. 
Львів. 1913 

О. БарвіиськнА:Вні,.ки знародньої.тітератур>І укр.·р)"С· 

~ої ХІХ віку. Львів 1913. 
С. Єфр<:>Іов: Істор і~ у~раіясь~оrо nІІСЬ><СІІСТВВ. Ки і~ 191 І. 
1\\. Аркас: Історія ~'храіощ Кнів-ЛяАnціr. та і11ші важ· 

.111віісторнчніnраці 

~· вini.li розвідок знаходиться nраці: Ю. Ба.тниевсько· 

ro.M. Грушевського. Б. Гріичен~а. В. Внютченка, Т. Гебrар· 
д~. С. Дrррова. Я. Весо.тоесь~оrо. Н. МнхаА.tевка. М. ГіАо. 

Дрсnера, Д. Донаова. М. Драrо .. анова. В. Дорошенка. М. Ка· 



nуnонськоrо, В.Лиnннськоrо,І.Огі~нкз,І.Франката іІІших 

З.Увіuі.тіІІО&і~АтаnоезіА,наАбі.•ьшетворівзнахо· 

дитьсоВ.ВнІІІІнченка,В.Бу;.,зннокьwоrо,Ж.Всрна,Е.Зо..я, 
А. КащеІІка. О. Кобн.1яІІсько1, Г. Коза.1енка, Коро~снка, М 
КОСТОиnрОВ». М. Коцюбинського, д. Кр)'UІС~ЬtІИІ\ЬКОГО, П 
КуnіІІІn. Ііс4}'А·Лен<щького, Шевченка, ЧсркасеІІка, Ч~<ІРНІІ· 

~н. 6. Ле" кого. О. Маковея. П. М!ІрІн>rо, Г. Ос!Іоа'яІІеІІка, К. 

~~·~~~~к0а~:~.;;.~.,~~·к;~;u~~-хСтарІщькоrо, То.тnого, І. Фра11ка, 

У іІІІІІІІХ від.ді.1nх зІІахоп.нтьси ><аса нартостсвих ~ндань, 

нкнх ""''" нож.тнвостн зrадат11 кожне зокрс>Іа 
В зоrа.1ь110ну біб.тіотека ~'краіІІсьиоrо НародІІОГО до.,у 

нв.•нп•скоднннізважннхвоrннщукраінськоідухоаоіку.ть· 

турJІ. ТіКІІИЖКtlМН,НС33ЛСЖНО Відре.1іГіАНІtХ, Htll.liOH0,1bHHX '" 
<tО.1ітичІІІІХ 11ерскононь корнстаєтье>І нолжс вся )'Крвінська 

.1юдність ><іста Вінніnегу·. (Дос.тівно за да>"'"'' 11. інж. Т 

0І!\"фріІі4j'КО З д"н 6. ХІ. 1%3) 
Дуже нознТІІВІІС яtшще, що керіВІІі орга.ои ~'НДону ро· 

зуніют~ спрn~у біб.тіотеки;; про 11еі Іtа.тежно дбають. Внста· 

чнть "~ 1tьому "icl.li ІІ8Рестн с.това Президента. n. І. Трача. з 
"РОМОІІІ! ош ю~і.тсfіІІОну бе11~еті 21 .тнстоnадз 1%3 

"З ІІ~rодн сорок.тіпя треба nіп.крес.тнти, що Украінськніо 
І Іuродо",,; Ді." нає ОдІ!)' 3 наАкращих бібліотек в К~н~ді. Лю· 
611Te.1j j'Kp3i .. Ct•K0i КІІІІЖКИ іі ЧЗСОІІИСіВ МОЖj'ТЬДОні,1ЬІІ0 КО· 
рнстnт11 із КІІІІГОЗбірІІі Украінського Народного До."у і

треб~ 11е сказати - користають. Двері біб.тіотею> від•Іннені 

і д.тн сц;~.іючо'і но.тоді, що сту;~.іює украіпОЗІшвство в Ма. 
иітобсІ,НО"У ~'піІІ<'рснтеті, чи в ко.1еrіях ВіНІ>іпеrу. ВошІ від· 
к['ІІТі теж і д.тк ІШ}'КОВІІХ робітнІtків, що вже 11сраз корнета· 
.1ІІЗІІПШИХК>ІНЖ0К.ВНС"f8411ТЬТ)'ТІІВ3ВВТИТЗКІІХ}'ЧСІІІІХ,НН 

ІІоніАшtА 11роф. д. Дороюснко, 11ершиА 11рсзндснт ~·вдн. 
МІІТрОІІ0.1ИТ І.тзріон (0rіЄІІКО), nроф. Л. Оі.ТСІІІоКИА, nроф 

Нр. РрІtІІцннА, nроф. Ю. М. Л)'І.lІІК та іІІші." 
Мою•<ннз)ІетіобхоnнтнвсенасменІІяукрзінськогоnо· 

хuджснІІн ІІВіІІІІіnегу, навіть іт(, що аже;~.обре не вніе го
норити А читат11 ІІО·укрзінськн, ~·Ндіw закуnов)·е до своеі 
<•іб.1іотек11 украі11іку в чужих новах. Ось п.екі.•ьха тиоу.тів із 
~ .. Г.1О·мов"uі уwраі11іки в бі6..1іотеці· 



"Bohdnn Hetmnl! of Ukraine" Ьу В. Vernadsky; 
'"COlnadiюІ Coe~ncks"" Ьу \V. Paluk, 
"'Cnnнdinnз of Ukr~ininn Origi"'" Ьу N. Ilunchnk. 
··м,.rusin"" (tra"el~ted Ьу} Flore"ce R8ndal Livesay; 
"HistoryofUkrni"e"" Ьу М. Hгushe"·•kY. 
""UkrІІi"iкn Literature"' Ьу Clarence А. Ma"";"g; 
"Zakho.,·Rerkut'"byJ.Franko; 
'"First Ukrainia" Congre.,.•· Ьу C.U.C. 
"'Secoпd Ukrai"ian Congre•s"" Ьу C.U.C 
""Ukr. Quarterly", 
"'АtІм of Ukrnine""; 
""The Kob.arofthe Ukraine'" Ьу А . J_ Hш1ter; 
"'SongaofUkraine""-by F. R. LivcSІІy; 
"І Chose Freedom·• Ьу V. Kravchenko; 
"The Ukraini,щ Revolution 1917-1920" Ьу J. S. Reshebr; 
"Ukrкi"e under Hungaria" and Russian ОссщІаtіоn··. 
"Common ЕщІ"!іаh L<mn \l'ord• in East European Lan-

guages"byii'.Кirkconnell. 
"Outline of Ukrai11ian Hiзt.ory" Ьу С. А. Manning 
nри бібl!іотеці УНдо><у існу~ архів. в якому збсріга 

ют•-са ру~описиі nротоко.тн з засідаи• Уnрави )'НДо>tу 11 за
rа-•м•ихзборів ПОЧІШОЮЧИ З ПОЧ3ТК)' 20-ИХ років. Це ВЗ>К.1Н· 

іWІЙ>tЗТІ:ріЯ.1д.lніс1"Оріісамоіінс1"И1"j"lІії.досітільІ<иЧОСТКО· 

~о ІІІІкорист3ІІІІА . Крім інших ціНІІНХ речсі1 в архіві зберіrа

€ТІося ІІіК~·ІІЙ )'ІІіКОТ - Зр330К !-'КрОЇfІСЬКОГО МІІС~І\ТН~ Й р)"• 

кописопняз17ст. :"Ікоиаз3оЕІоріз•коіСічі"(пронкує 

ст~ттн "" і1нuому ";сці). В орхіиі зберіГ<•юп.ся тож 
- •идошІн )'НДому. зокре"" "Про"""'"тн" К11ига 
з1949р. 



UКRAINIAN LIBRARIES IN CANADA .,, 
ТНЕ UKRAIN IAN NATIONAL НОМЕ ASS'N LIBRARY 

IN WINNIPEG 

brJ. B.Rшl"re'qi 

(Enfllah Rtau mt) 

Aeeordinl' to th10 type о! each collectlon Uknlnlan 
llbnrlмinCanadaІПІІyЬeclauifledinthefollowinggroupoo: 

А) Chu~h llbrarle8, 
В) Ubrarlм о! е«ІІІаr orpnlцtloІUJ, lnatltutlona, 

tluЬ.etc. 
С) Prlvate Ьооk tollectlona. 
Тhе &ІІthor ІІаЬ and character'- th.e followilt8" 

librar\1!8: 

•> hbiahopoo' Library, 

б. St. J ohn'aUkralnian lnatituteLi braтy, 11032-82th 
Edmonton, Alta. 

7. SL And~a СоІІеее Llbrary, 269 Church Ave., 
Wlnnlpeg, Man. 

8. St. Nkholu MonuU!ry Ubrary, GriІWJb:r. OnL, а.о. 

Ь) Th<! major •tcмklrliЬ""riu ant: 
І. Ukralnlan National llome Ам'n Ubrary, 1182 Burrowa 

Ave., Wlnnlpea-, Man. 
tional Celltn Library, 



9. Univєr~itY of Otta""" Library, Ukrsinisn Collootion. 
Ottaws. Ont. 

с) Prl,·~te collootioІ>~ include the lihmrU!a of the Ukraiпian 
~~~:ltolar~. clern·. professionali•ts. intє11igents.ia, fнrmcrs 
Іtnd wl)l"kers in Canada. Se>"eralpeТІЮnsare namcd ""hoee 
oollootloмareaignificant. 

Ін concluaiol1, t.he author •tates that hil! information is 
tentativc$nd incomplete.ln manycaseзitcan !.>ecorrec\.ed. 
supplemente<l. or augmen\.ed м far аа the- details of each 
collection sre concєrncd. "'ith his first review of Ukrainian 
Cnnadian librariea he ~·aпts to encourage the study of t he 
resources of the Ukralшan hand"·ritten nnd prin\.ed "'ord in 
Cuttada аа "·сІІ м in the Unite<l States of America. 



ЛІТЕРАТУРА - LITERATURE 

УкраіІtськІ ~~~~ - Ukroinian. Sourcu 

1(. ЛІІТОНОВНЧ: УкраЇ>rСЬК3 КН~ГОзбірІtНR МВІІіТО6СЬОГО УІІі· 
всрснт~ту 1<8 ІІОІОМУ ІІіСЦІ, "НовнІІ W.тR~". Ч. 75, ВіІші
!ІСГІ%3. 

в. ":,~-~~~;;~r,·:~:,7.~~~~і~~~~~·~.;~~р~··:і~~~сВін~~r.с~'':~~-
л. r.W~~~~~~"ч~:3~~&~~:1~~~ fg";1~~· в м. Ванкувер, "НоннА 
д- Нн~оляк: "ШсвченкОЗІІЗвство в біб~іотеці Т-ва УхраЇІt· 

ськнІІ НарОІІ.І<нІІ ді., в Торонто, ":Украінськи~ Голос", 
ч. 11, Ві•шіпеr 1952. 

Яр. Р\·дшщькнА: Шевченкіяна я Ма!Іітобські"' У11іверснтеті, 
"Нови~ Шлях", ч. 21, Вінніпег 195!. 

Нр. Р;•дІ!НІІН><~: Фраикіяна Манітобського ~'нівсрснтету, 
"Новнn Ш.тях ", ч. 43, Віннеіпеь 1951. 

Яр. РудшщькнІІ: Гоrмі~!Іа Манітобського Університету, "Но
внАІІІля.,·,ч.28,ВІНІІіnеrІ952. 

о. Ні.ть Савар1111: Наші книгозбірні в Канаді, "Пропам'ятна 
К11иrа з Ішrодн ~o..o-roro юві.1еЮ nосе •• енІІя украінського 

о. с~~~~;~, 8У~~~і~~~Ха111Б'f~~~е~і~1'д~бо.;;;,~~~Ко .. у Уківер-
снтсті", "КаІІаді/ІськнІІ Фар11ер", ч. 21, Вінніпег 1952 

ТУПзасІІОВуєукраінськубіб.тіотекуnрн увіверентеті в Отта
ві, ·~·крnЇІІськиn Го.тос", ч. ЗО, Вінніnет 1953. 

АнrJІІІ!сьwІ JІ.>О.~~""- E_ngli.гh. S(>!Ortu 

J. В. 'еа in Canada, "Ukrainian 
У and Ukraini.ans of Distinctton 195-3--54", F. А. 
Macrouch, \\'innipeg, 1953,р.Зб--ІО. 



Програма 

СВЯТКУВАНЬ .Ю.Л1ТНЬОГО ЮВІЛЕЮ 

ОСНУВАННЯ 

УКРАІНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ 

( 1913-195 3 ) 

Су6ота,21-го nІtст00ада1953, 

ГОД. 7.30: IOBU!Er:IHI IП БЕНКЕТ і ВРУЧЕННЯ 

ГРАМОТ ПОЧЕСНІІМ ЧЛЕНАМ 

)'КРАТНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ. 

ОБРАННМ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ 1953 РОКУ. 

ЗаляУІтдо .. у 

(Борове і MeкJ'perop) 



ЮВІЛЕПН~Н'І КОНЦЕРТ 

Н•АlЛА,22лнсrоnада, 1953, ГОА.8веч. 
ЗалА npafiO<"JІa"ttoi КатеJІРн n~ca- Tpoilu.l, 1175 Ме~" ву.т. 

ПРОГРАМА · 

3~z;·:~a~~8fn . . . . . . . . . . . . . . . ~~~~~~·-·~. ~-- тf~~ 
J. Б.tаrос.товІІ всіw - хор Д. Бортнюtськоrо 
2. Steala"'ay-xop Negro$piritua1 
3. 0Т'Іе І<ЗШ ХОр. O.t. 1\ОІUНІІН 
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