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PREFACE 

Ву publisl1ing this 4th volume, Dr. М. Н. Marunchak con
linucs enricl1ing the research literatt1re concerning the first 
ІІСt·іоd of the Ukrainians in Canada and the development of 
lhcir social, cultural and religious li.fe. In his previouв three 
volнmes, consisting of over 1,200 pages he published his findings 
ш1dcr tl1e general heading "Studies in the History of Ukrainians 
іп Canada" : 

1. The Selkirk Settlers and the Ukrainian Community in 
Point Douglas. 

2. History of Socio-Cultural Development of Ukrainians in 
Manitoba. 

З. The Press, Literature and Publications in the Pioneer 
Era. 

This, the 4th volнme contains his additional research 
matcrial to the first three, shedding new light and documentary 
cvidence and explanations to that first period of Ukrainian 
scttlement in Canada. We will mention here only the most 
rharacteristic ones. In this connection the author again refers 
to Dr. Osyp Oleskiw, ''Father of Ukrainian Imm.igгation to 
Canada". Не mentions among others his brochure in the Polish 
languag·e, hy which he intcnded to convince those circles who 
can Ьс inflнenced only Ьу the нsе of that language. Не also 
analyzes the joint efforts of Dr. Oleskiw, Rev. N. Dmytriw and 
С. Genik, the "Leading trinity" of tlшt period and explains their 
person:-J and ideological viewpoints. Не also devotes one chapter 
to the question: Who established the year 1891 as the date of 
the arriv~l in Canada of the first Ukrainian settlers? 

In ·а separate chapter Dr. Marunchak explains why in 1913 
thc Mnternal "Prosvita'' Association in Lviv officially advised 
thc Пkt·ilininns not to emigrate to Canada, whereas in previous 
:"·ears it нrged them to do so. The reason for this change was: 
1. Poor]y organized and exploited Ьу unscrupulous agents mass 
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movement, and 2. Economic depression and unemployment in 
C&nada of which the leaders of "Prosvita" were fully aware. 

Then the author turns his attention to Manitoba and 
examines the first Ukrainian settlements - "Ruthenia" and 
"TereЬowla" and analyzes the beginning of the Ukrainian 

organized life in that province. Up to the First World War there 
were o'rer fifty education societies and as many church groups. 
In 1916 а first Ukrainian Educational Women's 'Society was 
organized. The author also describes first steps in organizing 
the first church and а Reading Hall association among the 
Ukrainian settlers. Crcdit for these goes to Edna-Star, AlЬerta 
and the organizers \Vere Rev. N. Dmytriw and later Р. Tymke
vich. In а letter to "Svoboda'', а Ukrainian weekly in th-e U.S., 
it was reported that Rev. Dmytriw hauled logs and other build
ing material for the chш·ch. 

Dr. Marunchak also reveals an interesting and it can Ье 
said, the first documentary regarding the history of the 
Ukrainians in the provincc of Quebec, namely in Montreal. It 
Ьegan in 1899 with the arrival of John Тiuchtiy and family. In 
1903 а society to aid the settlers was organized, and in 1906 а 
first Ukrainian theatrical play was staged. In 1907 а mutual 
benefit association нsamopomich" (Self-Help) was established. 

Additional information is revealed about the first Ukrainian 
\Veekly "Canadian Farmer" in Winnipeg. The author very con
vincingly dispells the fable that the paper was organized not 
Ьу Ukгainians but Ьу somc other interested party. Actually the 
initiative to publish the paper came fгom С. Genik in 1902 and 
гepeated later Ьу Магkо НоlнЬ and otheгs and in 1903 the idea 
became а fact. The first members of the new publishing com
pany were: Сугіl Genik, John Negrych, John Bodrug, Theodore 
Stefanyk ·and Joseph Dyma. А ceгtain time later the pнbli.she1·~ 
established а liaison with the local leaders of the Libeгal Party 
who provided administгation and financial suppoгt, while the 
editoгial and policv making pгivileges гemained in the hands of 
the Ukгainians. Ву 1908 the paper had 3,069 suЬscгibeгs. 

The апthог also fпrnishes ne\v information аЬонt the 
heginning of anotheг weekly - "the 11Ukrainian Voice''. The 
idea of publtishing this paper was voicE'd ·at the F'iгst Convention 
of Ukrainian Canяdian Teachers in 1907, and repeated again at 
the second convention in 1908. At the third convention, howcver, 
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tl1e idea was realized and а temporary committee was formed 
consisting of: Tl1eodore Stefanyk, J. Kret, W. Chumer, Т. 

Ferley, W. Pyniansky, О. Charambura and W. Karpetz. The 
publish-ing company was registered and its first directors were: 
Т. Stefanyk, president: Wasyl Chumer, tre~surer. Later the 
Board of Dircctors consisted of _Т. Ferley, president; W. Chumer, 
treasurer; W. Kudryk, secretary; and members - W. Кarpetz. 
А. Zylych, Н. Slipchenko and J. 'Arsenych. 

The autho1· also maintains that the beginning of the 
Ukrainian printeti word should not Ье dated 1907, but 1903 in 
which year the weeJcly "Canadian Farmer" appeared. The first 
book, the ''Christian Catechism" was published in 1904. 

ln reference to the religious question the author mentions 
tl1c nнblications of Metropolitan Andrew Sheptycky addressed 
t.o the Ukrainian settlers in Canada, and provides detailed 
information about the r:.ppointment of the first Ukrainian Bishop 
for Canada, the Rt. Reverend N. Budka. 

А more extensive report Dr. Marunchak provides about the 
~ocialistic movement among Ukrainians in Canada, especially 
оп the coast of the "Pacific Ocean". Не pubИshes the memoirs 
of Thomas Tomashevsky about Paul Krat, the chief promoter 
of that movement, about the weekly "Cheгvonyj Prapor" and 
other publications, as well as efforts to free М. Sichynskyj from 
imprisonment in Western Ukraine, etc. 

А good deal of attention is given to the Ukrainian women's 
emtlncipation, beg.inning with the organization of the first 
Ukrainian Educational Women's Association in 1916, in Win
nipeg. This association was active not only in cultural affairs 
but also in political. In that year, 1916, the Manitoba Legislature 
passed an act granting voting privileges to women. Since 
а provincial election was in the offing the Ukrainian Educational 
Women's Association printed and distributed thousands of leaf
Jets urging the women tn take part in the election. The appeal 
was high1y successfнl. Tlшt was а brilliant be~inning in the 
history of the Ukrainian women's movement in Canada. 

А very Jengthy f'hяntP-r is devoted to the correspondence 
hetween С. Genik and Rev. А. Honch~renko concerning Hon
f'harenko's conceptio•1 of а "Ukrainian Brotherhood" and а brief 
biography of this outstanding personality. 

In discussing the participation of Ukrainian Canadians ін 
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tl1e two world wars, the author reprints the citation of Paul 
Konoval, who merited the Victoria Cross during the First World 
War. As а proof that the Ukrainians af that early регіоd were 
interested in political activities, the author mentions Т. Jas
tremski, thc Conservative Party organizer, who, in his "Cana
dianization" urged the people to fully participate in the political 
life of the country. Thcre is also а report dealing with thc 
'"Saskatoon Confercnces" and their influence on Ukrainian 
organizational life in Canada. 

As indication that the Ukrainian pioneers participated fнlly 
in all activities in Canada and especir.:.lly in the agricultural and 
commercial fields, the author mentions that they took part in 
an agricultпral exhibition as early as 1897. Не quotes additional 
biographical fact.s about the poet Sava Chernecky, and tl1e 
attempt in 1906 to write the first history of Ukrainian p>Їoneers, 
ns initiated Ьу the editori:tl staff of the "Canad·;an Farmer''. 
There also was а movement t") thc cffect that the Ukrainiaп 
language Ье recognized as an official languagc in Canada. This 
chapter is of special significance. The author collected а good 
number of documents proving that the Ukrainian language was 
а semi-officiallanguage in :Мanitdba, Saskatchewan and Alberta. 
By-laws, school textbooks, political brochures were published 
in this language Ьу provincial governments, political parties, 
etc. In the "Documentary Section" the author provides samr1c 
cupies of those documents. 

Even prior to the publication of this Уо1нmе Dr. M:1rнncha1, 
revealed hi.mself ~s ::1. scrupuloнs researcher, who seeks original 
documentary material, who is not satisfied with what he already 
knows, but pursues his subjects deeper and fнrther, critically 
cvalнatin~ them. It seem~. that once he нndertalн:.s [І nrnjrч·t. 

he will not stop until he C")mpletes it. Не devoted himself to thf' 
history of Uk.rainians in Canada and is now the most reo:;oнrrc
fнl яnd consciencioнs rf'Sertrrher іл that field. All thc \Vork~ t',~ · 
he published during the short period of ten years is а gт".,' 

contribution to that history, especially sпch contributions anct 
documents which later it would have been impossible to sнpply. 
Не has many materials in preparatory stD.ge and many plan~; 

for th~ future. And also he still has unHmi.tcd soпrce of 
research energy. 

М. І. l\fаш1гу' а 
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УКРАІНЦІ КАНАДИ ТА 
Д-р ОСИП ОЛЕСЬКІВ 

Започаткована іміrрація українців до Канади двома 

неби;Іівцями, а саме Василем Ілиняком та Іваном Пили

повим в 1892 році, не розвинулась у перших роках до 
веJІИких розмірів. На це ск.1а.1ось декі.1ька важливих при

чин, внутрішнього та зовнішнього порядку. Домінуюча 

в суспі.1ьному житті консервативна течія на рідних землях 

не пособJІяла паседеній еміrрації. Течія ця вела про

паганду за сезононою еміrрацією, -- до Прус. Мадяр

щини, Австрії. Люде виїжджали на кілька чи більше 

місяців праці, а опісля верталися зі зарібками домів. Кон

сервативна течія рішуче паборювала паселенчу еміrра

цію, мотивуючи тим, що поселенча еміrрація є затратою 

націонаJІьної субстанції, а в національній економії зали

пала руїну в тому, що еміrранти на поселення продавали 

свої rрунти комубудь і дуже часто ці rрунти переходили 

в неукраїнські руки. Проти паселенчої еміrрації був теж 

австрійський уряд, а зокрема великі землевласники, які 

побоюва.1ись, що насJІідком масового виїзду селянства, 

вони стратять дешеву робочу силу. Останні, контроJІЮ

ючи місцеві уряди та суди, робили всі можливі заходи, 

щоб перешкодити у виїзді українського селянства за 

море. Цю "урядову сиJІу та справедливість" найбільше 

відчув таки сам Іван ПиJІипів, який за свій ентузіязм до 

Канади та організування селян на виїзд мусів був запла

тити одномісячною тюрмою. 

Наплив українських селян до Канади прибрав поваж

но на силі щойно в 1896 році. Які були причини цьому? 
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Передусім еміrрацією до Канади зацікавився в тому часі 

Головний Виді.11, цебто провід Товариства "Просвіта", 

який в 1896 році видав проканадську брошуру п.н. "Про 
вільні зем,~1і". Також назрівала в українській спільноті 

на західних українських землях в тому часі політична 

течія, так звано народницько-радикальна, яка бачила в 

поселенчій еміrрації можливість допомогти тим, що ви

їжджаJІИ і тим, що оставались на рідній землі. Ця течія, 

якої духовим батьком був Іван Франко, В'ячеслав Будзи

новськиІї, Михайло Павлик та другі, наголошувала по

требу організованої і планованої паселенчої еміrрації, 
кермованої авторитетним суспільним тілом, яке ма .. 1о 
дбати, щоб землі українські не переходили в чужі руки, 

а йшли до рук тих, що на тій землі працюють. Щоб так 

могло статись, народницька-радикальна течія дораджу

вала організувати довгореченцеві кредити ДJІЯ селян на 

закуп грунтів та одночасно кину.11а гасло, що українські 

грунти мають продаватись тільки в українські руки. По

малу ця течія здобула вплив у громадському житті За

хідної України, а передусім стала вона вп.11ивовим чинни

ком серед селянства та робітництва. Народницько-ради

кальна течія тим самим стала помалу леrалізуавти думку 

та потребу посе.;Іенчої еміrрації, зокрема еміrрацїі до 

Канади. 

До.тrя історії хотіла, rцо еміrрацією до Канади заці

кавилась в тому часі .1юдина, яка зуміла цю еміrрацію 

поставити на властиві шляхи та віддати цій еміrрацїі 

увесь свій досвід та всю свою енергію. Цим двигуном 

української еміrрації до Канади був д-р Осип Олеськів, 

атвор брошури "Про вільні землі". Був він високо осві

ченою людиною та стояв він на протиJІежному кінці до 

консервативного крила. Сам агроном та географ, любив 
студіювати землі своєї країни. Він бачив нужду україн

ського села та боJrів кривдою селян. Мав він гаряче 

бажання допомогти українському селові. Тому то в по

розумінні з Матірним Товариством "Просвіта" у Львові 
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він видає 38 сторінкаву брошуру про канадські гомстеди, 
ві.;Іьну землю в Канаді, яка чекала свого поселенця. В цій 

брошурі він розглядає різні країни, що могли б бути 

тереном на посеJІення української еміrрації, однак в Ка

наді він бачив найбільшу будучність для українського 

сеJІянина та робітника. Він доказував, що еміrрація до 

ЗСА повинна бути заробітчанською. До Канади знова 

українці повинні були йти на постійне поселення. Д-р 

Олеськів бачив. що українці в Канаді могли мати най

бі;Іьші шанси культурного розвою, а осівши на землі, 

вони мог.1и творити певну економічну силу та тим могли 

причинитися значно до розбудови мо.'юдої країни Кана

ди. Д-р 0JІеськів не вдаволявся тію>КИ своїми теоретич

ними студіями Канади. В липні 1895 р. він у товаристві 

селянина Івана Дорундяка виїхав до Канади, щоб на місці 

переконатися про економічні та кут>турно-побутові мож

ливості розвою українських поселенців. Він відвідує май

же всі українські колонії в Канаді. Переводить численні 

інформативні розмови не тільки з українцями, але і з 

другими національностями, зокрема з німецькими коло

ністами, які передше перебували в Україні, а паселились 

дещо раніше за українців в Канаді. Дуже ділові розмови 

провадить д-р Олеськів з урядовими чинниками Канади. 

Вже до часу свого приїзду до Канади він мав близький 

контакт з міністерством внутрішних справ Канади через 

Високого Комісара в Лондоні Сер Чарлс Таппера. При

бувши до Канади, він, починаючи від Оттави і кінчаючи 

на місцевих іміrраційних урядах у Вінніпеrу, Калrарах, 

Едмонтоні, мав низку урядових розмов. його інтересу

ваJІО становище канадійського уряду до задуманої ма

сової української іміrрацїі до Канади. Він старався виєд

нати від канадійського уряду початкову допомогу укра

їнським поселенцям. його обурювали трюки і здирства 

транспортових аrентів та компаній, які немилосердно 

використовували українських поселенців в дорозі до 

Канади. його непокоїда ворожа постава австрійського 
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уряду до виїзду українського селянства за море. З уря

дової кореспонденції канадських чинників, що захова · 
.1ася до наших часів, виявляється, що всі заінтересовані 

в розмовах, бу.1и мило вражені діловим підходом д-ра 

О.1еськова до заторкнених проблем. Пляни бу.1и будовані 

на реальних основах та практичних розвязках. Зокрема 

д-р Олеськів плянував, щоб посе.1енці осідали на землю 

скупченими масивами та разом творили паселенчі спіль

ноти, які мали дбати про спі.'Іьний збут господарських 

продуктів при помочі кооперативних молочарень, спіль

них шпих.1ірів, с:Іевсйтсрів, крамниць тощо. Д-р О. Олесь

ків домагався, щоб українські піонери посе.пювались гру

повими оселями ще тому, що це давало поселенцям в 

новій країні почування безпеки, а в культурній плоtцині 

ще створювало мож.і'Іивість посе.і'Іенцям плекати культур

ні надбання свого народу. Хоча пропозиції д-ра Олесь

кава не бу.1и офіційно приняті, то всетаки д-р Олеськів 

вернувся до Львова з ве.1икими надіями на масову укра

їнську еміrрацію до Канади. Як тільки приїхав він до 

Галичини, негайно розвинув він організаційну працю над 

зорганізувавням еміrраційного комітету, земельних кре

дитів для се.1ян та одночасно став вести розяснюва~1ьну 

акцію за виїздом до Канади. Крім цього він в корот

кому часі написав другу брошуру про Канаду. Появилась 

вона п. н. "О еміrрації''. Ця книжечка д-ра Олеськава е 
не ті.і'Іьки описом його подорожі, а.і'Іе е вона також свое

рідною історією перших українських колоній в Канаді. 

Цю брошуру видало було Общество Михайло Качковсь

коrо у 1896. 
Щоб словом своїм засягнути також ті українські 

терени, де бу.1и вп .. 1иви польської мови, д-р Олеськів 

пише в тому ж році ще одну брошуру, але вже в поль

ській мові п.з. "Rolnictwo za oceanem а przesiedlna emi
gracya". Що більше, він видає її своїм коштом та по

ширює в народ, щоб вказати в ній на можливості раціо

на.lьної господарки в Канаді і ЗСА та одночасно осте-
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Д-р Осип Опес•ків 

регти се.пян перед необдуманим виїздом до Парани в 

Бразилії, де панува"1и тоді невиносимі колонізацшнt 

умовини. Всі три книжечки д-ра 0.1еськова, які розій

Ш•lИСЯ кожна по кі.пька тисяч примірників, бу.11и важли

вим мобідізуючим чинником українських се."Іян на виїзд 

до Канади. Нарід, жадний правдивих вістей про Канаду, 

засипав д-ра Олеськава листами, а були такі, що десят

ками миаь йш.ІІи пішки, щоб одержати від д-ра Олесь

кова правдиву пораду. Цих порад д-р О.1еськів не жа.ТІів 

і пrацював понад свої сиJІИ. В місяці травні наступного 

rюку ста.:ш йти оrганізовані транспорти українських по

седенців до Канади, що їх підбирав д-р Олеськів. З кож

ним транспоrтом йш.1и своєрідні провідники, які бідьш 
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орієнтувалися в ситуації чим пересічний поселенець. Не 

забуватимо, що серед селян бyJlO багато неписьменних. 

Звичайно, такі провідники ставали першими організато

рами суспі.іІьного життя на місцях. Чільніших таких варт 

згадати. Сюди належали: Кирила Геник, Василь Ксьон

жик, Антін Савка, Кость Немирський та другі. Кілька

кратно їздив з транспортами брат д-ра Олеськава Во.по

димир. Між іншим був він провідником першого транс

порту. Також робив заходи д-р Олеськів вже в початках 

щоб українські поселенці мали своїх священиків та вті

ша.lися духовою опікою. Коли йому не пощасти:ю ви

слати священика зо Львова в особі о. Остапа Нижанків

ського, він негайно поробив старання, щоб такий свя

щеник приїхав зі ЗСА. Завдяки д-ру Олеськовому прибув 

в 1897 році до Канади перший український священик, rцо 
ним був Нестор Дмитрів. 

Вільні землі, зглядно десять-долярові гомстеди, rцо 

містили в собі 112 і пів морrів прерії та лісу, до цього 

велика канадська свобода та громадні поселення з цер

ковними парохіями, - та згодом з в.'Іасними двомовними 

школами та просвітними організаціями були разом вели

кою атрактивною сидою, що притягала до Канади й з 

кожним роком більш українських поселенців. Вже п 1896 
році, початковому році масової еміrрації до Канади, 

приїхало в цю нову країну понад 1,000 душ. Це бу.1о 

більш, як за всі попередні роки разом. Народ став 

виходити так масово, що важко вже бу~1о вдержати яку

будь контро.'Ію над виїздом українського селянства за 

море. Були роки, що понад 10,000 душ виїжджала річно. 
Найперше стади виїзджати з повітів Борщів, Заліщики, 

Коломия, Городенка, Цішанів. Ступнева рухну.'Іись всі 

повіти Галичини. З Буковини стали виходити найперше 

зі сіл, межуючих з Галичиною. Вкоротці повторилось з 

Буковиною те саме, що з Га.1ичиною. Був це масовий 

екзод українського села, що шукав зем.11і та свободи. 

Д-р О.песьків писав .1исти, писав статті й організував 
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nосе.ТІенчу доnомогу новим еміrрантам, не забуваючи 

при тому про їхню ку.1ьтурну опіку. Повних шість років 

нрацював д-р Олеськів д.пя своїх земляків в Канаді, аж 

доки наслідком свого службового перенесення зо Львова 

до Сокаля, був змушений відійти від керми посеJІенчих 

справ. В три роки після його перенесення д-ра Олеськава 

скасила важка недуга. Відійшов він на 43-му році життя. 

ІЗін не діждався, щоб побачити, як буйним цвітом зац

ві.тю суспільно-культурне та економічно-господарськ~ 

життя тих, що їх тисячами виряжав в дорогу до Канади. 

В часі його смерти вже був у Канаді один часопис, якиіІ 

помістив належний некролог. Пізніше, коли розвину.чась 

українська преса в Канаді, ста.пи українці Канади часто 

згадувати д-ра Олеськова, називаючи при цьому його 

провідником української канадійської іміrрацїі, дехто 

"ІІІ' о Н () J h 11 Jl а ~~~Л 1)" 

;;,. JF1Uf811 НІ7І~>І«Іr•· 'I'IJUVIC'I'U ІІеІІ Dlt,.IІU 
.... , •J•J"•' і. ...... ~ . .,", 

Кинже"Ікв акв сnри•ииипв масове посепеииа в Квив~і 
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звав його Мойсеєм, а дехто батьком українського посе

лення в Канаді. 

Д-р Осип Олеськів, якого ім'я в документальюи ав

стрійській транскрипції писалось Олеськов, був сином 

українського священика та народився в селі Скварява 

Нова, в жовківському повіті. Він закінчив українську 

Академічну гімназію у Львові та студіював на Львівсь
кому університеті. його цікавила природа, геофрафія, 

геологія та хімія. Зо Львова він виїхав на дальші студії 

до Німеччини, до Ерфурту, де він був промований на 

доктора наук. В ранній мододості він познакомився з 

Іваном Франком і під впдивом його ідей заінтересувався 

долею народніх мас. їздив він з Іваном Франком по Га

,;lичині, а зокрема в Карпати. Франко студіював народній 

побут та фолькдор, а Осип Одеськів урожайність грунтів 

та земні копадини. Він навіть оснував приватну каменяр

ську шкоду в Прошовій в Тернопідьщині. Якийсь час він 

піддержував її вдасними фондами, бо хотів практично 

допомогти науці мододога покодіння. Основним зання-г

тям д-р О.11еськова буда учителювання в середніх шко.~1ах. 

На початку учителював у Рільничій Школі в Дублянах 

коло Львова, а пізніше в Учительському семінарі у Львовt 

та Сокалі. В Coкa.lJi постиг да його смерть у дні 18 жовтня 
1903 року. Українська спільнота поховада його на Ли
чакському цвинтарі у Львові. 

Не всі сучасники д-ра Олеськава розуміли його, а.1е 

історія українців Канади з перспективи часу вписує його 

ім'я на свої сторінки, як людину з великою візією укра

їнського майбутнього в Канаді, як відданого гуманіста 

та великого філянтропа, незаперечного українського па

тріота та людину веJшкої енергії та праці, що дав широкі 

і тверді основи росту українській спільноті в Канаді. Став 

він тому невідлучною частиною історії українців Канади, 

як перший керівник, що напняв вітри.~1а та намітив 

шляхи для тієї спільноти на довгі століття. 
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КИРИЛО fЕНИК ТА о. НЕСТОР ДМИТРІВ 

- ПЕРШІ КУЛЬ'ІУРЮ ДІЯЧІ 

Якщо вважаємо д-ра Осипа Олеськова за промотора 

масового посеJІення українці.в у Канаді і за піонера 

їхнього посе.7Іення групами в цій країні, то о. Нестор 

Дмитрів і Кири.1о Геню<, найближчі співробітники д-ра 

О. Оо~1еськова, перевели перше громадське хриrцення 

українцям, що поселидися в степових провінціях Захід

ньої Канади. 

Вони обидва прибу.тш на американський континент 

в другій половині 19 ст.; о. Нестор Дмитрів до ЗСА, а 

Кирио~1О Геник до Канади. К. Геник брав участь в нарадах 

української громадськости у Львові (дистопад 1895 р.), 
коли д-р Оо~1еськів звітував про свою подорож до Канади. 

На цій нараді намічувано шляхи допомоги українськом~' 

селянству в еміrруванні за океан. О. Н. Дмитрів знав про 
пляни д-ра О.'Іеськова вже раніше. В часі, ко.'Іи д-р Олесь

ків об'їздив Канаду вліті 1895 року, о. Дмитрів реда

гував єдину тоді українську газету в Америці, ·Свободу•, 

що виходила в Маунт Кармел у Пенсилванії. Ця газета 

обслуговувала США і Канаду, а редакції бу.1и добре 

відомі життєві умови наших поселенців у Канаді. На

прикінці своєї подорожі д-р Олеськів відвідав редакцію 

«Свободи», з'ясовуючи ще докJІадніше о. Дмитрову си

туацію в Канаді. Разом з українськими діячами в ЗСА 

обговорювано питання переселення українців з рідних 

земе.1ь до Канади. З того часу в сСвободі• почали поя

влятися частіше інформації та статті про Канаду, її r~c-
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подарські ресурси, а зокрема про цідинні степІ'І західніх 

провінцій. 

Вже в другому більшому транспорті українських емі

rрантів до Канади в 1896 р., що його організував д-р 

О.1еськів, виїхав ДО Канади КирИJІО rеник, перший укра

їнський поселенець у Канаді із закінченою середньою 

-освітою. Серед близько двох тисяч українських селян у 

Канаді, в тому чис.1і ко.по половини неграмотних, стано

вище rеника було вийняткове. Це не було припадком, 

ЩО rеник, разом З друЖИНОЮ і трьома діТЬМИ, ПОЇХаВ На 

степи західньої Канади. З архівів іміrраційного уряду 

довідуємось, що це д-р о_,1еськів порекомендував Кирила 

І~еника на перекладача та урядовця в Іміrраційному уряді 

і він став першим українцем на державній службі в Ка

наді. Отож К. rеник міг повести корисну працю для своїх 

зем.1яків, будучи зв'язковим між паселенцями й урядом. 

і керманичем масових транспортів з портів на захід 

країни. Він став добрим опікуном та совісним дорадником 

для тисячів безпомічних та розгублених посе.11енців, що 

поча.пи прибувати масово в 1896 і наступних роках. Він 

об'їздив нові поселення і І<рім урядових доручень вико

нував громадську працю, дораджував у всіляких госпо

дарських та культурних справах. В скорому часі, з допо

могою газети •Свобода•, він звертався до всіх І<анад

ських українців. Вже 28 січня 1897 р. появилася в «Сво

боді» його •Осторога•, в якій він п'ятнував несовісних 

аrентів, що зводили на манівці нерозважних іміrрантів. 

В своїх статтях він заохочував іміrрантів до науки, до 

читання власної преси, вияснюючи, що з допомогою осві

ти можна підвищити життєвий стандарт. В статті п.н. 

"Кілька с.11ів про рускі кольонії в Канаді" ( «Свобода•, 
серпень 1899) він, м. ін. писав таке: "Перше діло, щоб 

вам сказати Канадійці, то то, 1цо тепер час робочий, 

нехай кожний спішить до роботи, а опіс_,1я, придбавши 

гроша, нехай не забуде написати до сСвободи» і за.тrу-
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Кирнло tснии (-Березовський) о. Нестор Дмитрів 

чити в .:шсті два до.1яри на передплату газети. Нас, Богу 

дякувати, в Канаді до нині єсть 20,000, така си.па народу, 
що то не одну двотижневу газету, а.'Іе повинні вже тижне

вика удержати''. Геник обороняв добре ім'я українського 

іміІ·ранта перед своїми та чужими. На початку 1897 р. 

він по.7Іемізував з Кири.лом Кахникевичем, редактором 

.'rьвівської «Народної Часописи», доказуючи, що україн-. 

ська іміrрація в Канаді не є приреченою на загибіJІь і що 

вона в цій країні має веJrике майбутнє. В канадському 

щоденнику в Вінніпезі «Фрі Прес» зустрічаємо його ін

терв'ю та вияснення на нсіJrякі незас.JІужені і ненипrавдані 

закиди українським іміrрантам з боку непоінформованих 

або з.1обних сусідів. Він був всюди і завжди там, де треб~І 

бу.по стати в обороні своїх земляків, а слово Киrил~ 

Геника важи.1о дуже багато. Мирослав Стечишин, довго

.lітній редактор .~·країнського го.1осу» у Вінніпезі, у спо-
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гадах про ті часи пише в 1902 р., що наші поселенці вва
жа.lи Кирпо~1а ІJеника просто за батька і володаря. Він 

здобув це визнання невсипущою працею для добра по

селенців. Крім статтей у ·Свободі•, він писав багато в 

•Канадійському Фармері• (першій українській газеті в 

Канаді), на всіJІякі теми --- актуао~1ьно-поточні, фармер

сько-робітничі, різні довідки тощо. Найціннішими і три

ваJІого значення є його щорічні підсумки про приплив 

української іміІ'рації до Канади. Він був єдиний, що міг 

дати вірні дані про наших земляків, яких в урядових 

статистиках записуваJІИ тоді дуже по різному -- .rа.т~і

шенс, Буковінієнс, Австрієнс, Рутенієнс, Рашенс, По.тІС». 

rеник зводив всіх під спі.1ьний знаменник; його дані про 

українську іміrрацію того часу є найдостовірніші. 

В домі rеника в Вінніпезі приміщуавлася перша укра

їнська читальня. Піонер Тома Томашевський згадує про 

Кири.па rеника такими с.:ювами: "В тих часах (1900-1903) 
-- його великий дім при вулиці. Юко~1ід у Вінніпеrу був 

одиноким осередком нашого свідомого громадянства. В 

його домі вечорами або неділями заходио~lИ наші .;1юди, 

як до Народного дому ... Неодні громадські справи об
говорювано і передискутовувано в rениковім домі". Там, 

м. ін., зап.11яновано збудувати перший Народний дім, там 

оформилася ідея вnдавати першу газету в Канаді, fl 

rеник став першим членом дирекції видавництва. Крім 

•Норд Вест Паблішінr Компані• він зорганізував сАвстро

Кенедієн Трейдінr Компані •. Звідси ширилась ідея сУкра
їнеького Братства•, що було зорганізоване як експери

ментальна комуна на фармі о. Аrапія Гончаренка в Гей

ворд (Каліфорнія). Багато всіляких реальних й нереа.'Іь

них плянів снував Киридо rеник. Він здійснював їх сам 

або передавав свої п.,1яни іншим, які ще довгий час про

довжували його задуми. rеник був свідомим українцем 

і стояв під переможним вп.rшвом Івана Франка, з яким 

в'язала його особиста приязнь tце з карпатських гіr і зі 

Львова. Прапорним гаслом для нього бу.т~о каменярське 
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"Лупайте цю скалу ... " Таку настанову до життя, зреш· 
тою, ма.пи всі українські піонери Канади. 

Доповнення до цієї картини становила праця о. Нес· 

тора Дмитрова, згідно з засадою, що не тільки хліб 

єдиний, але й слово та дух конечно потрібні до життя. 

Це слово о. Дмитрів голосив на сторінках сСвободИ», 

зокрема як її редактор в 1896 і 1897 рр. В квітні 1897 р. 
він передав редакторство іншим, а сам виїхав до своїх 

земо11яків у Канаді і впродовж двох місяців об'їздив укра· 

їнські колонії та іміrраційні доми. В Теребовлі коло 

Давфину він відправив ( 12 квітня) першу українську 

С.пужбу Божу в Канаді. В оселях на пам'ятку перших 

церковних відправ він казав ставити "Хрести Свободи", 

нав'язуючи до Хрестів Свободи, що їх ставив народ в 

Галичині на пам'ятку знесення панщини. В його відпра· 

вах, проповідях, ставленню Хрестів Свободи родилася 

канадська Україна, яку тоді називали ще канадською 

Руссю. Саме під таким наго.повком написав о. Нестор 

Дмитрів свої подорожні спогади з Канади, що друкува· 

лись найперше в ·Свободі• та пізніше вийшли окремою 

публікацією. Це була неначе перша історія українців Ка· 

нади, в якій пов'язано розкинені колонії іміrрантів в 

одну цілість. Почала творитися спільнота, 1цо мала свої 

питоменні завдання, потреби, але й недостачі. Все те 

бачив о. Дмитрів і хвалив там, де треба було висловити 

признання, але він також гостро критикував, а навіть 

картав своїх земляків за всякі недотягнення. 

Любов до народу переріши.ча, що він зрезиrнував з 

вигід та упорядкованого життя в ЗСА і виїхав до Ка

нади, щоб там бути першим українським священиком і 

одночасно іміrраційним урядовцем. Як урядовець він міг 

свобідно порушуватися, бо власних фінансових засобів 

не мав, а наші люди були ще за бідні, щоб могли йому 

допомагати матеріяльно. Так як перші апостоли, він 

мандрував піІl!ки, часто босоніж, від гомстеду до гом-
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стеду і ніс потіху всім тим, що серед JІісів і пустарів при 

тяжкій праці проживали свій вік. В зустрічах з керівни

ками латинської церк~и о. Дмитрів дуже ясно і яскраво 

з'ясовував основи ~'країнської Церкви в Канаді. Він під

кресJІЮВав, ЩО ;УкраЇНСЬКа Церква В К.анаді МаЄ бути 

самостійною, керованою власною ієрархією, і має бути 

на рівноряднім становищі з Римо-Катодицькою Церквою. 

По цій головній маrістра.1і, визначеній о. Дмитровом, 

проходИJІа пізніше завзята боротьба, яка увінча.'Іася пе

ремогою. Отець Дмитрів мав природний дар легкого пера 

і він дуже живо та влучно схоп.1ював усякі ситуації 

поселенців. Він написав ряд оповідань - "Аси:\1іляція", 

"Краяни", "ТиМІ(О Гаврилюк", "Руська Пасха а фран

цузький ксьондз", "Вийшла за Меноніта", "Неді.1я в От
тані", "Старші батьки за море" та ін. Ці оповідання 

це художня історія українського поселення в Канаді. 

Як вже згадано, о. Дмитрів дуже гідно боронив на

ших земJІяків перед нападами ЗJІОСJrивих та зарозу,1і.1их 

сусідів. ІЗ 1903 р. він разом зі своїми двома товаришами 
ще зі студентських часів -- С. Макарем та І. Арданом -
заснували просвітне "Видавництво ім. Бончевського Сло

во" в ЗСА. В тому видавництві вийшла перша збірка 

поезій канадських і американських авторів п. н. "Аме

rика". R 1896 r. о. Дмитрів зредаrував та видав перший 
український календар в А мери ці на 1897 рік. 

Подібно як Іван Франко мав вирішальний вплив на 

світог.1яд Кирила Сениr<а, так о. Данила Танячкевич мав 

такий же вплив на о. Дмитрова. Про о. Танячкевича о. 

Дмитрів писав у «Свободі» 1906 р. з нагоди його смерти, 
м. ін., таке: "Був він великий приятель і дорадник мужи

ків та один з найкращих і найбільш свідомих україн

ців ... Я будучи сільсІ:JІ<ИМ хлопцем дуже часто служив 
до Служби Божої в ~'тішкові. Будучи в гімназії я дуже 

часто· перебував в нього Закомарю і там перечитував 

твори Куліша, Квітки, Шевченка, Федьковича і др. Ніколи 
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не забуду, як ми золочівці, зібравшись раз на Різдвяні 

Свята в Підтриках в о. Чемеринського, чекали на о. Та

нячкевича. Бу.1о нас тоді чотирьох - Іван Левицький, 

ІОліян Чемеринський, Михайло Струмінський і я. Пізно 

nечером піхотою, в подертім кожусі, прийшов о. Даннло 

і того вечора нам ХJІОПЦSІМ роз'яснив різниці між україн

СІ>кою, а ве:шкоруською нацією. У нас та JІЕкція була 

рішучою на ціле життя". Отець М. Дмитрів належав до 

тієї групи священиків в Америці, яких дехто згірдлива 

називав "попиками-радикалами", бо всі вони стояли 

;1уже близько до проrресивних ідей Івана Франка. 

Кирила Сеник і Нестор Дмитрів походили з україн

ського села; Геник з Березова Нижнього в Гуцульщині~ 

а Нестор з Утішкова в Золочівщині. Кири.'Іо був на шість 

років старший від Нестора, бо народився в 1857 р., а 

Нестор в 1863 р. Обидва попращалися на віки з свQЇrv1И 

::~емляІ<ами в 1925 r·; отещ> Нестор похований в ClliA, n 
Кирила ГеннІ< в Канаді. На склоні віІ<у о. Нестор замо.вк 

у своїй праці, а Кирила навіть зійшов з національного 

шляху. Але треба сказати, що він перед смертю знову 

випростуван свій І<аменярсІ>І<о-піонерсьІ<ий хребет. 

Піонерський героїзм і провідницьІ<ий хараІ<тер . цих 
обидвох постатей виявився саме тоді, І<оли цього уІ<ра

їнська спільнота в Канаді потребувала найбільше. Це 

були часи повного безrрунтя, сирітського блуІ<ання і 

()езперспективности. В роІ<ах, І<оли до Канади прибули 

fіагатотисячні маси українських поселенців, ці дві мар

кантні постаті дали їм перше громадське хрищення. Вони 

звели їх під один знаменник національної спільноти і 

накrеслили їм ясний шлях розвитку. Це були не виби

rані, але справжні пrовідники україн~ьких поселенців 

Канади і разом з д-ром О. Олеськовим становили 

провідницьку трійку уІ<раїнської спільноти в цій країні. 
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ХТО ВСТАНОВИВ ДАТУ ''1891" 
В ІСТОРП УК:РАJІЩІВ КАНАДИ 

Дата прибуття до Канади двох українських іміrран

тів, Василя Ілиняка 1
) та Івана ПиJІипова з Небилова, Ка

.1уського повіту, в 1891 році стаJІа історичною датою для 
українського поселення в Канаді. Від 1891 року українці 
в Канаді стаJІИ писати своЕ .аіточислення, бо ті, що при

були в тому часі, не тільки признаваJІИ себе українцями, 

але також за.аишили свої родини, які не потону,;ш в окру

жаючому різнонаціональному канадському морі, але враз 

зі своїми родителями виявили своЕ національне обличчя, 

ідентифікуючи себе в культурній площині зі своїм наро

дом в Україні. 

Вправді є багато припущень та навіть напів істо

ричних даних, що українці були в Канаді вже перед 

датою 1891 року, але це ніколи не змінить історичного 
факту, що небилівці Ілиняк та Пилипів да.1и українській 

історії в Канаді тяглість, безперервність та національну 

ідентичність і звідси, з оправданих причин, йде початок 

українсько-канадського роду. Тут є теж межа між істо

рією українців Канади та її передісторичними фрао.tен

тами, як і також дехто називає передісторичними до

слідами. З історичної віддалі більше вже як 80 років так 
і видно, що В. Ілиняк та І. Пилипів стали далековидними 

1) В нашій праці уживnємо доку,.tентn.1І>ttе прі::нтще "Ітшяк" 
замість уживаного досі "Єлиняк". Врешті сам Ілнняк висловився в 
інтервю з Рск (проф. І. Боберськнм)так: "Мене пишуть і юшчутr. 
ріжно, а.ІJе я називаюся Василь Ілиняк". JІ.і'\в. статтю ''Приїхав в 
році 1891", поміщену в Ка.'Іендарі канадійських українців "Пронід

ник", стор. 31, Вінніпег, 1933. 
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Іван Пилиn·lвський Василь Ілиня:к 

граничними стовпами в бутті українців Канади. Цікано, 

що чим дальша віддаль від дати 1891 року, тим ці гра

ничні стовпи Ілиняка та Пилипава стають у нашій історії 

біJІьш видними, маркатними а то й дослідно-притягаю

чими в різних соціяJІьних площинах. 

І3 сьогоднішній розвідці ми бажаJшби збагнути, хто 

Gу.7Іи ті, що "відкриJІИ" цих днох історичних родоначаJІL

никіu .УК!1аЇнства Канаді. 

З історії нашої знаємо, що дехто починаn дату історії 

укrаїнців Канади від 1895 JІ., коли то Осип Олеськів 

обїжджав цілу Канаду. Дехто датував цю історію від 

нершого більшого приїзду українців до Канади в 1896 р. 
Були й інші спроби українського літочислення в к~шаді. 

Іван Боберський над дослідами українського минулого 

в Канаді 

ПісJІЯ Першої світової шини прибув до Канади як 

відпоручник уряду Західньої Української Народньої Рес-
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пуб.їІіки відомий в Україні культурно-освітній діяч та 

педагог-виховник проф. Іван Боберський. До 1923 року 
І. Боберський працював виключно як представник зу·нр 

враз з д-ром Осипом Назаруком, який два роки після 

приїзду проф. І. Бобереького явився в Канаді як повний 

міністр цього уряду. З приїздом О. Назарука, І. Бобер

ський став його секретарем. 

Від початку приїзду свого до Канади І. Боберський 

став обїжджати всі українські поселення в Канаді віл 

моря до моря, бо йшлося про інформацію для українців 

в Канаді про їхніх земляків в Україні та про той змаг, 

що його провадив український народ за свою по.~1ітичнv 

та державну незалежність в Европі. З другої сторони І. 

БоберсьІ<ИЙ а згодом й О. Назарук вели напо.ІJег.тшву 

акцію за матеріяльною допомогою д.пя визвольної укра

їнської сп[Іави в Европі. 

Обїжджаючи І{анаду, І. Боберський мав можливість 

докорінно студіювати минуле своїх зем.11яків та одно

часно списувати деталі приїзду українців до Канади, до

відуватись про їх успіхи, здобутки, а теж розчарування. 

А що І. Боберський був пильним спостерігачем і пtе 

пиJІьнішим в нотуванні фактів та найдрібніших дета.іІін, 

він зібрав в часі своїх поїздок сотні різних документів, 

світ.пин, різних оповідань, давніх друків та первісних 

видань. Чим глибше він входив в цю матерію, тим більш 

вона його фасцинувала. Покликані обов'язки ЗУНР не 

дозволяли йому все це систематизувати та аналізувати. 

Це могло статися щойно після того, коли Представниц

тво ЗУНР звинуда свою працю (в 1923 році). 

Скла.11ося в житті проф. Бобереького так, що він 

згодом після розвязання представництва став працю

вати в корабельній лінії Кунард у Вінніпезі. Лінія ця 

довози.11а до Канади нових українських іміrрантів вже 

піс.'Ія війни і знову нова праця проф. Бобереького дер

жала його близько проблем українських поселенців. lЦо 
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бі.ТІьше, він часто виїздив в терени у службових справах 

корабе.ІІьної .1інії а вкінці приJІЯГ до праці Товариства 

Опіки над Українськими пересеJІенцями імени св. Рафа

:rїа в Канаді. До речі він був одним із організаторів цього 

товариства. СпJІівши всі нитки своєї праці з життям 

українських посе.аенців в Канаді, проф. І. Боберський став 

душею Товариства Опіки, яке поставило собі за завдання 

не ті.'ІЬІ<И пи.1ьнувати інтересів поточної іміrрації в Ка

наді, аJІе також студіювати минуле цієї іміrрацїі, яка вже 

ЖИJІа в Канаді та стала частиною канадської спіJІьноти, 

а яка вже в дійсності іміrрацією себе не уважа.11а, бо своє 

майбутнє бачи.1а в новій поселенчій країні. В парі з тим 

вона виробля.7Іа свою політику та філософію життя на 

майбутнє, на довгі стоrіччя. 

ГJlИбокий ум І. Бобереького збагнув основно минуJІе 

українського народу в Канаді та в своїх доповідях став 

гоJюсити основну правду, що "праця минувшини в на

роді - -- це дзерка.-10 й учитель для майбутніх поко.1інІоJ". 

І. Боберський став видавати збірники про українців Ка

нади, в яких були віднотовані адреси та історія україн

ських церков, громадських устнов, читалень Просвіти, 

народних домів, аматорських кружків та, далі, спомини 

самих посе.ТІенців піонерів. Цікаві назви носили ці збір

ники, що їх став видавати враз з другими проф. І. Бобер

ський. А вони такі: "Нове поле", "Прерія", "Кленовий 

о11ист", "Фарма", "Поступ", "Провідник". Появились вони 

в роках 1927-1936 та носять на собі печать духа та ума 
І. Боберського. Останні видання цих збірників фірмува.11и 

вже, як начаJІьні редактори, Д. Ільчишин, о. П. Божик та 

К. Продан. До речі, це була найближча екіпа, співпраців

І-шків проф. І. Бобереького в часі його побуту в Канаді, 

в Товаристві Опіки. В 1933 році виїхав він до Европи. 
Перед майже самим відїздом до Европи І. Боберський 

віднайшов Василя ІJшняка та Івана Пилипова, провів з 

ними інтерв'ю та одночасно сфотографував їх, щоб за-
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.1ишити д.ля майбутніх дослідників українського побуту 

в Канаді цінний документ д.1я дальшого дослідження. 

Корнило Продан в дальших пошунах 

Дослідні матерія.ТІи про В. І.т:~иняка та І. Пи.1ипова 

пера і праці І. Бобереького були надруковані в "Ка.н~н

дарі Канадійських Українців" на 1933 рік, «Провідник>) 

(стор. 29-34 ), який появився "накладом і заходом Това

риства ОпіІ<И над Українськими ПересеJІенцями імени св. 

РафаЇJlа в Канаді''. Цей ка.'Іендар зредагува.т:~и, першу 

частину о. П. Божик (цебто кадендарну частину) та літе

ратурно-історичну частину -- К. С. Продан. Появився він 

з друкарні "Народня Друкарня", 173 Meкrperop, у Вінні
пезі. Основна стаття І. Бобереького про Ілиняка була п. н. 

"Приїхав в році 1891 ". її він навіть не підписав своїм 

повним прізвище:\1, а тідьки криптонімом "Рск'', якого 

найчастіше уживав, бо рідко ко.ТІи підписунався він своїм 

повним іменням та прізвин1.ем. Під кінець повного родо

воду І.тшняка та його канадської Одіссеї І. Боберський 

дав таку нотатку: 

"Списано за оповіданням ВасиJІЯ Ідиняка в Чимн

мсні на його фарм і, дня З квітня 1932 року". (стор. 34). 

І. Боберський не робив жодних зак.1ючень, шо R. 
1.1иняк та його друг І. Пилипів були першими серед чис

.-r:rенних українських пришельців до Канади. Всі однак 

зна.1ІИ, що на підставі свідчень других, які вже буJІИ дру

ковані вчасніше, треба було припускати, що па.1ьма пср

щенства серед тих всіх припадя.JІа нікому іншому, ті.~tьки 

обо:\1 згаданим. Все це однак буJІа тільки умовна чи ре

.1ятивна правда. Треба було провести да.1ьший дос.1ідниіі 

шп, як другу частину дослідів та на підставі документів 

ствердити це першенство цих двох українських Ко.11омбів 

з приїздо:\1 до Канади. Цього ді.1а піднявся гоаона Тона

риства Опіки над українськими пересе.'Іенцями i:v1. св. 
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Іван Боберсьинй Корннпо С. Продан 

Рафаї.1а, згадуванн іі юІ..:с Корни.1о Продан, бJІИЗІ>І<И й сп іn

роnітник проф. І. І)оберського. 

Корнило Продан, як агроном у провінційному уряді 

Манітоби, т;1кож був б:;изько потреб українських по

сс:ІсІщін, а "'Ішочи i:\tH нершого уІ<раїнського агронома 
в Канаді, він також втішався добрими зв'язками з уря

;tови:vнІ І<о:rонізаціі'ІІіИ:.\1И чинниками n Канаді. Під імені 

товариства, яке нін репрезентував, зготував письмо та 

ІІсрес.:І<ш і'Іого на адресу Роберта Енrлшща, який тоді був 

західНІЛІ упранитс.ll':\t в ДепартснІенті Ко .. :юнізацїі та 

Лгрикую>тури при Канадійських Національних Залізни

щІх. При Щ>ому треба памятати, що всн І<ОJюнізація в 

тo:vry часі відбува:Іася при помочі іміrраційних департа

ментів за.лізниць Сі еН та Сі Пі та їх коrабельних ліній. 

Робеrт ЕнrJІанд (вимовляти Інr.'Іенд) не був ті.ТІІ>КИ 

()юrокrатом Сі Н. Це були великоосвічена людина та мав 

нсабняюнї підхід до дослідів минулого о Канаді. Саме 
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тоді він працював над новою дослідною працею, яка зго

дом появи.1ася ( 1936) п.н. "Де Колонізейшен оф Вестерн 
1\енсда". Крамі цього мав він вже за соС>ою працю з 1929 
року також з ді.1янки посе~1ення в Канаді п.н. "Де Сентрел 

ІОріпіЕн ІмміІ·рентс ін Кенеда". Отже лист К. С. Продана 

був спрямований до найбіJІьш покJІИюшої до такого діJІа 

.'Іюдини. З датою 23 березня 1934 р. згаданий просив Р. 

Інr ленда, щоб він при помочі своїх урядників проелідив 

дату приїзду ІJІиняка та Пи.·Іипова, бо згадані точної дати 

свого приїзду не пам'ятаJІИ, як також не мали документів, 

що могJІиби ствердити точний дею1 вступу на американ

ський контиІН'ІІТ. К. С. Прол.а,. докJrадно про це писав 

так: 

"І wonder if it would Ье possible for you to find 
out for me, the line, the name of the Ьоаt, and the date 
of landing of the two Ukrainian "Columbнses" in 
Canada, namely Mr. Wr:.syl Ilyniak and Mr. Iwan 
Pylypiw? 

These men arrived at Winnipeg in аЬонt Attgttst 
or September, 1891. 

Mr. Wasyl llyniak lives on а farm near Chipman, 
Alberta, and Mr. Iwan Pylypiw lives near Lamont, 
Alberta. Both of these men do not remember tl1ese 
particulars and are not in possession of either rass
ports or landin~ cards. 

Hoping you will Ье able to get this information 
through your Colonization offices in the East, and 
thanking you for your kind help, І am, 

У ours very truly, 

President, С. S. Prodan." 

Не треба було довго ждати на відповідІ~ Ponerтil 

Інrленда, який вже в дні 6 квітня повідом.1яв К. С. Пrо
дана, що він все зарядив, що потрібне до дальших 
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достдш. Конкретно, він зв'язався з асистентом заступ

ника Міністра Іміrрацїі, який дав запевнення дальшої 

допомоги в дослідах. В листі до Продана, Інrленд так 

це стве!"джував під числом "F 5230'': 

"On receipt of your letter of March 23rd. І wrote 
to онr Montreal Office, in an endeavor to secure the 
desired information. 

І now have а reply stating that Mr. F. С. Blair, 
Assistant Deputy Minister, Department of Immigration, 
Ottawa, has promised that he will have а carefttl search 
made in the hope of locating the names of Wasyl Ilyniak 
and Iwan Pylypiw, who came to Canada, аЬонt Aнgнst 
or SeptemЬer, 1891. 

On receipt of further advice, І shall get in toпch 
with уон. 

Yours verv trulv, 

(signed) Robt. England 

Western Manager, 
Colonization and Agriculture." 

Здавалося, що справди розшуку за датою прибуття 

Пилипава та Ілиняка до Канади були на найкращій 

дорозі, коли тим часом Роберт Інrленд під датою 1 R 
квітня надіслав листа такого змісту: 

"Mr. С. S. Prodan, 
Dairy Branch, 
Department of Agricttltttre, 
I..egislative Building, 
Winnipeg, Manitoba. 

Dear Mr. Prodan: 

Further to my letter of April 6th. 
І now have from our Montreal Office, сору of letter 

received from Mr. F. С. Blair, Assistant Deputy 
Minister, Ottawa, which asks for further Jight on the 
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time of arrival of Messrs. llyniak and Pylypiw. І attach 
сору of the letter in question and shall Ье glad if you 
can let me have information along the lines desired. 

On hearing from you І shall again write to our 
Mr. McGowan on the subject. 

Yours very trнly, 

(signed) Robt. England 

Colonization and Agricнltнrc.'' 
Western Manager, 

Як вияв.1яється з приведеного листа, були труднощі в 

розшуках. Про них значно основніше го1юрив залучений 

Jtист з Департаменту ІміІ'раІtії та Колонізації з Оттави 

з датою 11 квітня 19;34 роІ<у. rз .1исті асистент заступник(l. 

1\·Іівістра Ф. С. Б:н~р писав до Jlжrii С. МскСовсн про те, 

що його урядовці переr:rянули списки бі.-Іьше як 20 
корабJІів і не змог.1и знайти нічого про ІJІИняка і Пи.1и

пова. Rін просив, щоб подати точніші дані відносно прі

звищ, rодин, їх чисельности, евентуально помилкової 

мож.т1ивості писання прізвищ тощо. Для точних даних 

історії цитуємо НІ>ОГО листа повністю: 

"DEPARTMENT OF IMMIGRATION AND COLONIZATION 

ОТГАWА, April 11, 1934. 
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nr.n.r Mr. McGowan: 

Following up my letter of the 29th ultimo on your 
filc 3185-1, І may say that we have made quite an 
cxtensive search but have not found any trace of the 
arrival of Wasyl Ilyniak and Iwan Pylypiw. We had n. 
scarch made of more than 20 Ьoats without success. 

І wonder if some further particulars could not Ье 
obtained. In the first place, we would like to know if 
possible whether there has been any change in the 
spelling of the name. lt woпld help us also to know if 



members of the family accompanied these two men. 
Could they not Ьу searching their memories determine 
both the month and the year of entry and Ьу а further 
seaгcl1 give tls the name of the ship. There were not 
such а great many passengers arriving at that time 
but there is nothing li.ke an index and oftentimes the 
writing is faded so that an extensive search involves 
the danger of overlooking the name when there are no 

Василь Іnнняк ві.цкрнває nам'ятник nіонерам в Чнпмен, Апта. 
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other particulars of the family and there may have 
been some change in the spelling. Oftentimes these 
people can supply more information if called upon to 
do во. І have found sometimes that there was some
thing connected with the time of year that helped to 
recall the date. І have noticed, for example, that one 
of the things that impressed itself on the mind of а 
newcomer was that people were harvestin~ when they 
arrived and that the methods were so different from 
what were followed at home. Please see if something 
more cannot Ье discovered. 

Mr. J. S. Gowan, 

У ours very truly, 

(signed) F. С. Blair 

Assistant Deputy Minister. 

Canadian National Railways, 
Montreal, QueЬec." 

Отримавши повище листування, Корнило Продан, 

став призадумуватисІ>, як могли лисатись різні "дерива

тиви" від прізвищ І.1иняк та Пи~1ипів. Як далі з цитовано

го побачимо, то самі імення Василь та Іван могли мати 

різні транскрипції. ІЦе більший клопіт був з транскрип

цією с.повянських прізвищ. Ілиняк в своїй розповіді І. 

Боберському стверджував, що його прізвище різно пи

салось. ВиявиJюсь також, що оrигінальне імення Пи.lи

пова було Пи.1ипівс1>КИЙ і т.п. Зібравши такі й інші 

дані К. С. Продан 5 травня 1934 р. надіслав Р. Інrлендові 
наступного листа: 
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"І received yottr letter of the 18th ult. with сору 
of letter recei.ved from Mr. F. С. Blain, Assistant 
Minister of Immigration, Ottawa. 

In this connection І submit that it is possible that. 
the spelling of names had been changed. In relating 
the story of his life in Canada, to Prof. Iwan Bobersky: 



Mr. Ilyniak stated, "People give me various names, 
but my real name is Wasyl Ilyniak." His Christian 
name may have been Wasyl, Wasil, Vasyl, Vasil, or 
Bazil. His father's Christian name was Stefan. Thus 
his initials may have been W.S. or V.S. The surname 
may have been spelled Ilyniak, Iliniak, Elyniak, Eliniak, 
Ilynak, Ilinak, Elynak, Elinak; havi.ng one or two L's. 

The name of the second man, Iwan Pylypiw was 
changed. Since receipt of your letter І have met а man, 
who told me that Iwan Pylypiw was usualJy known as 
Iwan Pylypiwskyj. The Christian name Iwan or Ivan. 
The surname Pylypiwsky, may have been spelled as 
Pylypowski, Pylypowsky, Pylypowskyj, Pilipiwsky, or 
Pilipowsky or beginning with the letter F instead of Р. 

Both men came from the vШage of N ebylowo in 
Galicirt. They had no families with them, and they did 
not have regular passports. Instead of passports they 
had employment leave-of-absence cards. Neither of the 
two men remem ber the date of arrival or the name of 
the shir>. 

They left their native village "Nebylowe" on Sep
tember 21st, 1891 ( the year may have been 1892) took 
the ship across the 'Atlantic at Hamburg, Germany, 
landed at the port, of which they have no recollection. 

Both of them arrived in Winnipeg, where they 
stayed for two ni.ghts, then left for Gretna. In Gretna 
district they were employed to carry sheaves to the 
threshing outfit. It was the first time that Mr. Ilyniak 
saw а threshing outfit. The weather was cool then. 

They worked with the threshing outfit for about 
one month; then the snow fell and they came to Win
nipeg. 

Hoping this information will Ье of help to get the 
data wanted, and thanking you for уонr kind co-opera
tion, І am, 

Yours very truly . . . " 
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Після більш чим двомісячного вичікування К. С. 

Продан одержав від Роберта Інrленда JІИста враз з ко

пією .писта Ф. С. БJІера, в якому останній інформував, 

що переглядаючи докладно корабельні списки з років 

1890, 1891 і 1892 й інших приходиться ствердити, що В. 
Ілиняк під прізвищем в транскрипції ІJІіллік та Пилипів 

під прізвищем Пилпінски прибули до Канади на кораб "тrі 

"Орегон" в дні 7 серпня 1891 року. При цьому Ф. С. Блер 
зробив зауваження, що в тому самому часі прибули інші 

поселенці до Канади, при яких замічено в корабельних 

списках, що вони також українці. Для достовіrнюспt 

документації згадуваний ,;шст подаємо повністю. Він 

писаний до Джей С. МекГовсн, звучить: 

"DEPARTMENT OF IMMIGRAT:FON AND COLONIZATION 

ОТТАWА, 11th July, 1934. 
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Dear Mr. McGowan, 

Referring to your file 3185-1, letter of the 26th 
ult. and previous correspondence regarding Wasyl 

~{'- i·('~:J.f.l -~ 
~ '" tl~ " .... , .. 

(1'~ ~' ~~ .. 

··~ 
Morнna BacR'JІR Іnннвка в Чнnмен, Ап6ерта. 



Ilynlak and Iwan Pylypiw, Ukrainianв who came to 
Canada in Auguвt or September 1891, І may say that 
manifests have been searched for August, September 
and October, 1890, 1891 and 1892, but we have not got 
anything that is at all conclusive. We have found two 
entries which may Ье the ones in question but the 
Christian names are not given in full and the family 
names are only possibilities. These are W. Ilillik, born 
іп Russia, sailed from Liverpool on the 28th August, 
1891, arrived at Quebec 7th on the s.s. "OREGON" 
пnd was destined to Montreal. This man gave his occu
patioп as laboш·er. The second man was born in the 
same place, arrived on the same ship, same occupation, 
also destined to Montreal was І. Pylpinsky. 

Yours very truly, 

(signed) F. С. Blair 

Assistant Deputy Minister." 

Роберт Інrаенд, який так відана посвятився дос.1ідам 

rtриїзду перших українських поселенців до Канади, не 

був вдово.пений вислідами ці,аої праці і це він висловив 

в .1исті до К. С. Продана, в дні 1 б .ТJипня в наступних 

саовах: 

"You will observe that we have not got very far 
but І am afraid that this is the limit of the information 
we can secure from the recordв." 

Таким вислідом справи не був вдово.аений також 

сам К. С. Продан. Все таки на документі -- листі від Р. 

Інr.1енда знаходимо замітку, що "копії цих .листів від

ходять до проф. І. Боберського", який вже в тому часі 

перебував на постійно в Словенії в Тршицу. Цими відо

:\Юстями К. С. Продан бажав заспокоїти цікавість самого 

Боберського, який в дійсності був тим, що дав початок 

цим дослідам. Мож.1иво, що хотів теж засягнути опінії, 
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в нього, що робити далі в цій справі, бо ж відомо, 

що І. Боберський постійно вдержував з Товариством 

Опіки живі зв'язки до кінця свого життя. З да.ТІьшої до

кументації знаЕмо, що відповідь Блера-ІнrJ1енда буJ1а 

покищо остаточною і дос.tlіди над першенством Ілинякu 

та Пилипава стали були на мертвій точці. Це саме під

твердив сам К. С. Продан в окрему інтерв'ю з авторо~t 

цих рядків. 

На тринадцятому році вичіІ<ування 

Ко.1и в Оттаві став ПOCJlOM Антін Г.1инка, яt<ий мао 

на.1ежну ціну для пройденого шляху українців в Канаді, 

К. С. Продан звертався до нього кількакратно з усними 

проханнями, щоб знайшов дещо часу та пrовіrив кора

бе.7Jьні списки з часів прибуття Ілиняка та Пилипова, бо 

ті.11ьки людина зі знанням слов'янських мов мог.r1а най

краще зоріЕнтуватись е прізвищах різних націоналів, що 

прибували до Канади в тому часі. Щоб зпобити підсумки 

всього зробленого до того часу, К. С. Продан в дні 1 
березня 1947 року вислав до пос.11а А. Г.'шнки наступного 
.1иста: 
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.. Back in the '30's an effort was made to find онt 
who the first Ukrainian to set foot on Canadian soil 
was and when he did so. After some inquiries from old 
timers at the time, the names of Wasyl Ilyniak and 
Iwan Pylypiw were the most Jikely ones who werc first 
in Canada. 

In 1933 and 1934 further inquiries werc madc а'> 

to dates of arrival. This was done through thc Cana
dian National Colonization Department. Іnqнігу \\'as 
made to the Immigration Department at Ottawя. 

rcgarding Wasyl Ilyniak and Iwan Pylypi\v. ThE:' cn
closcd сору of the letter will gi.ve you the result. From 
there on we гecognize that Mr. Wasyl Пyniak я.nd 

Iwan Pylypiw were the first newcomers in Canada of 



Ukr[;.inian origin. Mr. Ilyniak was honored Ьу being 
given Citizenship papers in Ottawa this year as you 
know. 

While reflecting along this line, І am compelled to 
think of Mr. Blair's last paragraph of the enclosed 
сору of his letter in which he states that there were 
two other vessels arrived in Canada in the samc month 
with people from Ukraine. І wonder if it would Ье 

possible for you to make further search of manifest.CJ 
of 1890-1891 and take names of Ukrainians who landed 
in Canada from vessels landed in July or August, 1891 
or 1890. 

The purpose of this information is to establish а 
fact as far as possible and without doubt as to who 
the first Ukrainian was that set his or her foot on 
Canadian soil. 

І am not doing this to dispel Mr. Dyniak's position 
because І may have been responsible to some extent 
havin~ him being establi.shed as а first Ukrainian that 
came to Cana.da. This is done simply to find the truth 
if it is possible. 

І hope уон will Ье аЬ1е to consider this proposition 
я.nd ask the officia1R of the Citizenship or Immigration 
Department to checlt on this problem." 

Занятий посольськими справами та інтерпе.1яціями, 

а зокрема сппавами ппиїзд~· нової іміrрації. творенням 

пеnесе.1енчого Фонд\r л.7fя переїзду новоприбулих тощо, 

Антін Г.7Іинка не тільки не мав часv силіти над корабе.7Іь

ними списка'\fи, a.rre тпеба було йому шукати часУ, тоб 
в час вілповісти на .7Jиста. Пf'оте. поппи пепевантаження в 

ппані він зvмів знайти солідного лосліпника ;тля ніЕЇ 

rппави. Д-n Rо.тrоди'І\tиn Киrі.11евський. який в ТО\1\' чясі 

ппанював в Оттаві " Rіллі.1і Гопожанства, піднявся на 

пnохання пос.11а А. Глинки. провіпити списки та ви_rІати 

свій дослідний остаточний вирок. Маючи це запевнення 



А. Г.1инка повідомив К. С. Продана з дати 5 серпня ось 
таким .1истом: 

"І am sorry that time did not allow me to make а 
scarch of records to verify who definitely was the first 
Ukrainian to arrive in Canada. Hence, І did not reply 
to your letter. 

With the volume of work which continucs to reach 
ту desk it is unlikely that І will Ье able to spare the 
time to make the search myself. І am, however, asking 
Dr. V. J. Кауе, of the Citizenship Branch, to do this 
should he have а spare day or two. 

І agree with you that this information which is 
of historical value should Ье checked and verified until 
the true facts are definitely established. І am hoping 
that an arrangement may Ье made to make thc search 
possible." 

Як виявляється з документальної кореспонденції, 

треба було знову ждати кільканадцять років, нtоб оста

точно закінчити досJІіди над В. І:шняком та І. Пилиповим. 

Хоча д-р В. Кисілевський не раз заглядав до корабельних 

списків, то пригожий час на СОJІідні досJІіди прийшов 

значно пізніше. 

В дні 21 березня І 972 р. автоr цих рядків, пrацюючи 
над цим есеєм, вис.1Іав згаданому листа і, між іншим, 

писав д-!1 В. Кисі.11евському: 
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"Про Ваші ДОСJІіди (розуміється пrо Ілиняка 

та ПиJшпівського) ви не раз висJІОВJІювались пер

сонально в розмові зі мною, як також у Вашому 

листуванні буJІИ деякі думки в цій справі. Однак, 

щоб поставити крапку над "і", прошу Вас черк

ніть кі.'Іька рядків, коли ви остаточно перегля

ну.1Jи корабельні списки та з яким вислідом. Ваша 

відповідь на моє прохання була б зарекодована 



в мойому есеї й була б останнім актом до дов

гого листування та ще довших розшуків." 

У відповідь д-р В. Кисі.1евський вже з датою 25 того 
ж місяця дослівно писав: 

"ЗагJІянув я до моїх записників з 1963 р. і 

зладив витяги з корабельних реєстрів д.1я ілю

страції, хто приїздив в рр. 1889-91 до Канади зі 

слов'янськими іменами. Я переглянув був в тому 

році приблизно 280 тисяч імен пасажирів, почи
наючи з 1870 р. і доперва 6 вересня 1891 р. на

трапив перших українців - Івана Пилипівського 

і RасиJІЯ ІJІИняка. Вони приїхали з кількома дру

гими іміrрантами із сJюв'я~ськими іменами, але 

не українцями. Більшість іміrрантів в роках 

1886-1891 зі слов'янськими іменами були або 

поляки, або жиди, а навіть "німці'', як подано в 
списках" 

Повищу інформацію, яка не потребує яких будь 

коментарів, д-р Кисілевський доповнив списком наступ

них прізвищ, які могJІИ дещо збаламутити знаного вж~ 

нам та ус.1ужного Ф. С. Блера та його співробітників. 

lli прізвища такі: 

S.S. CARTHAGENIAN- from Liverpool to Quebec 
landing 18. 7. 1889 

Josefina Ojanski, domestic, Russian, 21 у. 

S.S. V ANCOUVER - from Liverpool to Quebec 
landing 3. 9. 1889 

W. Borkowski, farmer to Gretna, Man., 18 у. 

S.S. POLYNESIAN- from Liverpool to QueЬec 
landing 7. 8. 1890 

No. 4 Martin Rozwadowski " 26 у. to Montreal 
No. 3 Arthur Parniecki, labourer, 20 у. to Montreal 
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S.S. OREGON - leaves Liverpool 28. 8. 1891 
landing at Quebec 7. 9. 1891 

Passenger N о. 

3586 С. Nowovgensky, labourer, Russian, to Montreal 
3593 С. Gangarski 
3594 

3569 
3573 
3574 

Mrs. В. Gangarski, wife 
J. Koschinsky, la bourer 
J. Pyly!)Ї\vsky 
W. Ilillik 

3580 L. N agrisch 

,, 

,, 

" " 

З оби.1ьно цитованої кореспонденції так і бачимо, 

що треба було понад ЗО років, щоб остаточно ~робити 

доІ<ументальні заключення відносно прибуття до Канади 

двох українських колюмбів --- В. Ілиняка і І. Пилипова, 

які своїм побутом в Канаді започаткували першу карту 

тяг.1ої української історії в цій країні. Ця сторінка укра

їнської історії в Канаді не перечить в тому, rцо деякі 

українці до Канади могли прибути просто зі ЗСА, або в 

якихбудь військових експедиціях, чи дипломатичних мі

сіях, як також шляхами морських мандрівників, про яких 

згадував впеrто в своїх писаннях о. Агапій Гончаренко. 

Все .1истувшшя, цитоване n цьому есеї, зберігається 
в архіві автора. 

Такими парадними .возами українці часто відмічували річниці 
українськоrо посепеиив в Канаді. 

42 



ПОЛЬСЬКО-МОВНА БРОШУРА 
Д-РА О. ОЛЕСЬКОВА В СПРАВІ 

ЕМІrРАЦП 

Українська канадська історіографія часто відмічувалd 

на своїх сторінках українські праці, а радше праці в 

українській мові д-ра О. Олеськова, в яких розглядались 

справи української еміrрації до Канади. Про брошури 

його "Про ві.1ьні землі" та "О еміrрації", видані у Львові, 

багато писа.1ось в різних виданнях нашої канадської іс

торії, а д-р В. Ю. Кисілевський обговорив їх в своїй 

основній англомовній праці "Early Ukrainian Settlements 
in Canada 1895-1900" (Dr. Josef Oleskow's Role in the Settle
ment of the Canadian Northwest), яку в 1964 році видала 
Українська канадська дослідна фундація в Торонті. 

Про третю працю, яку д-р О. Олеськів видав в поль

ській мові п.н. "Rolnictwo za oceanem rt. przesiedlna em<igracya" 
згадується в нас дуже рідко і зміст цієї 48 сторінкової 
праці мало кому відомий. Діється це тільки тому, Іцо 

згадана праця є дійсно дуже рідкісна й її оригіналу не 

знайти нам в західних бібліотеках. Є вістки, 1цо захо

валась вона в Бібліотеці Наукового Товариства Шев

ченка у Львові і звідси була у відбитках поширена в 

інших наукових осередках. 

"Рольніцтво за оцеанем а пшесєдльна еміrрація" д-ра 

Олеськава появилася його власнами коштами в 1896 році 
з друкарні Отців Василіян в Жовкві. Це великого фор

мату брошура, в якій автор основно обговорив питання 
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рі.1ьничої господарки на північно-американському конти

ненті, ннго;юшуючи передусім вартості такої господарки 

в Канаді. Цим він хотів притягнути увагу читача до пер

спектив такої господарки в майбутньому. В своїй река

пітуляції О. О.песьків підкреслив, що продукція північно

американського фармера є від европейської таншою тіл•,· 

ки тому, що можна господарити без штучних погноїв а 

передусім ще й тому, що зем.'Ію набуває тут фармер за 

безцін. 

Рільництву пrисвятив О. Олеськів в цій брошурі 24 
сторінки. В наступних 24 сторінках він обговорив еміrра
ційну проблематику того часу. Саме звідси ми можемо 

довідатись, чому д-r О. Олеськів написав свою працю в 

польській мові. 

Існувало в Австрії в тому часі австрійське Товариство 

св. Рафаїла 1 ), яке вело тиху і незначну пропаганду за 

виїздом до БразиJІії. Коли Товариство св. Рафаїла не 

надто ангажува.1ося в цій справі, то ще інша установа, а 

саме Польське Торговельно - Географічне Товаристні) 

(Polskie Towarzystwo Handlowo- Geograficzne) вело заохо

чуючу пропаганду на виїзд до Парани в Бразилію. Це 

товариство бу"1о дуже вп.1ивове, бо мало до розпоряди

масти два пресові органи: "Пшеrльонд Вшехпольскі" та 

"Газета Ганд.пьово-Геоrрафічна". Як Товариство св. Ра

фаїла так Польське Торговельно-Географічне Товариство 

були пів-офіційними чинниками в справах еміrрації. Іх 

голос був дуже важ.тrивий, в наслідки цьому були такі, 

що насе"1ення Галичини, та передусім українці, стали ма

сово їхати до Брази.1ії. З Брази.1їі знову приходили тра

гічні вісті про вбивчі соціяльні та кліматичні умовини, 

про масову смертність селянства на плнтаціях великих 

власників, які українцями переселенцями хотіли за

ступити недавно втрачених чорношкірних невільників, 

1) Не змішуваПІ цього товариства з Тов::~риством св. Рафаїла, 

яке бу.ІJо зорганізоване серед українців в Галичині в 1907 р. 
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Відомо, що саме тоді Бразилія прогоо~1осила ліквідацію 

НСВЇ.1JЬНИЦТВа. 

Ко~1и в українській пресі появ.1я.1ась острога проти 

виїзду до Бразилії, Польське торгове.1ьно-географічне 

товариство стало заперечувати ці вісті, називаючи запо

дані факти непровіреними сдухами. До акції названого 

товариства при.1учидися різні корабе.1ьні аrенти, які булИ 

дуже добре плачені, бо одержували від корабельних 

компаній за звербовану особу на виїзд до Брази.11ії (по

над 12 років) від п'ять до шість зо.11отих ринських. На 

одній родині вони заробляли по 20 і бі.11ьше золотих 

ринських. Таку вербункову акцію, як пише О. Олеськів 

:\1ОГ ли вести навіть напівграмотні (стор. 34). 

R своїй бrюшурі д-р 0.1еськів подає декілька цифр 
зі статистики виїзду се.1янства Галичини до Брази.11ії: 

"І так в травні цісарсько-коро.1івська експо

зитура поліції на за.ТІізничому двірці у Львові 

перепустили 2,000 осіб, в червні знову 1,458 емі
rрантів. Тепер, якщоб ми узг.1ядни.1и виїзд тих, 

які виїха.11и на захід від Львова, які вимину.11и 

Львів або такі, які виїха.1и через Угорщину, а 

вкінці тих всіх, які перекра.11ися без пашпортів, 

то треба припускати, що в травні того ж року 

виеміrрува.:ю з Га.11ичини щонайменше 3,000 чо
,тювік, а знова в червні щонайменше дві тисячі 

чоловік. 

"Uей рух виїзду до Брази.11ії не видається над

то великим в порівнанні з подібними місяцями 

1895 року. А це ті.1ьки тому, що в 1896 році 

кожний виїжджаючий до Бразилії, мусів вика

затись готівкою найменше ІЗО золотих ринських, 

тоді ко.11и в попереднім році, (цебто 1895) їхали 
.11юди без жодних середників до життя. 

"У висліді можемо оцінювати число тих, які 

виїха.~1и до Брази.1ії в 1896 році, за перше пів-
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річчя на яких 10,000, тоді коли в 1895 році що
найменше на 25,000 населення." (стор. 28) 

Автор далі вказує, що ця еміrраційна бразилійська 

гарячка найбільш сколихнула українців і вони са~е най

бі.'Іьше потерпіли від тих нещасть, які їх стріну.1и в по

се.lенні. Багато з виїзджих накладало життям. Тому 

Олеськів називає такий необдуманий виїзд до Бразилії 

народною ганьбою і за це він винував передусім рідн~· 

інте.-1ігенцію, яка тим справам не присвячува.1а нал:ежної 

уваги. Він каже, що треба було десятки тисяч жертв, щоб 

вкінці переконатися, в якому злиденно\tу стані знахо

дилося се.1янство. Еміrрація, писав він, повинна nу.па 

початись далеко скоріше та повинна бу.11а бути під кон

тролею досвідчених .пюдей, які орієнтува.1исІ) би в еко · 
немічному стані переселенця та допомог.11и пересе.1енцеві 

осісти там, де він міг знайти кращі можливості життя. 

В дальшому д-р О. Олеськів нап'ятнував представ

ників Подьського Торговельно-Географічного Товарис

тва в особах д-ра Сємірадзького, д-ра Клобуковского, 

Унrара та других за їхню шкід.тІИву працю д.1я пересе

.1енчої дії. Попалось від О.т~еськова теж десяткам різних 

аrентів, які по грабіжницьки вели справи бразиліііської 

еміrрації. Деякі із них, як іта.т~ійський Надаріє, вже тоді 

сидів за свої криві діла у в'язниці. До своїх роздумувань 

над еміrрацією та безвихідним стано\1 се.1янстна, л-р 

Олеськів пристосував актуальне прислів'я того часу: "Пес 

не втікає від хліба, а.т~е від кия" (цебто па.1иці). Про 

гаразди в Бразилії, то народ в той час виробив собі таке 

прислів'я: "Тут в краю ми чекаємо на смеrть, а в Бразилїі 

готова смеr>ть жде на нас". 

Називаючи ці.11у еміrраційну пробдС:'\1У І<ровавою J13-
ною, д-р О. Олеськів дав заголовок свомv останньо;~.rу 

роздідові в брошурі "Illo робити". Передурі~, він наго.ln
сив, що питання еміrрації народу мусить бути піл. кон

тро.7Іею держави. "Уряд не може віддавати," писав він, 
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"до.1ю тисячів .1юдей тим, які засліплені шовІНІстичними 

ці.:lями" (стор. 42). "~'ряд теж повинен вести справи без
сторонньо," писав О.іlеськів, ":\tусить брати до уваги ін

терес цілої країни, а не тільки інтерес однієї націона.'Іь

ности" та:\1 же. Наскі.1ьки ці зауваження стосува.1ись Поль

ського торговельно - географічного товариства, важко 

сьогодні сказати, але беручи до уваги, що О. 0JІеськів це 

товариство громить у брошурі циферними аргумен

тами та переконуючими фактами, то вістря цих заува

жень стосува.тшсь таки д-ра Сємірадзкого, д-ра К.1обуков

ского, Унrара та їм подібних. 

Вкінці автор праці дав ясну відповіщ,, яка еміграція 

повинна знайти піддержу уряду. "В квестії самої емігра

цїі," пише Олеськін, "уряд повинен піддеrкувати заrобіт

чанську еміrранію'' (стор. 43). Якщо вести пересе.1енчу 
еміrрацію, продовжав він, тоді землі стейтів Міннесоти й 

Лакоти н ЗСА, як теж у Канаді провінція Манітоби ( 45). 
Це так в загадьному, однак якщо йшлося про деталі емі

rрацїі, то д-р О.11еськів бачив д."Ія українців тільки май

бутнє в Канаді і то в групових посе."Іеннях. Про це він 

робив такі висновки: 

"Для еміrрації такої, як наша -- це є такої, 

де в одному транспорті може іти кількадесять 
родин, які шукають грунтів даром, залишається 

тільки Канада, бо тільки в Канаді є ще незаняті 
дарові землі. Тут навіть не може бути дискусії. 

Мусимо брати Канаду такою, якою вона є, цебто 

з її сильними морозами в зимі, а що найгірше 

з її весняними приморозками, які часто нищать 

земні ш1оди. Сьогодні мусимо брати Канаду ... 
Канада має передумови для розвою господаr

ства, санітарні умавини є дуже добрі і, що най

важніше, ко.1онізаційний апарат працює бездо

ганно. Гrунти виміряні, іміrраційні доми випо

сажені достатньо і про надужиття іміrраційних 

урядників немає мови" (стор. 45). 
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В ПОШУКУВАННІ ЗА НАІШІМ 

МИНУЛИМ В КАНАДІ 

Досліди над нашим минулим не легкі, а якщо йдеться 

про Канаду, то вони навіть дуже скомлліковані. Великою 

трудністю являється брак доступних українських джереJІ 

з одної сторони, а з другої сторони іронія до~1і хотіла, 

що з уваги на українську бездержавність українців за

писувано лід різні націонао~lьні рубрики, а ніколи лід в.1а

стиву національну категорію. Щойно в новітних повоєн

них часах українці добилися того, що їхню національ

ність ведеться лід властивим іменням. Навіть ще в піо

нерській добі треба шукати за українцями під рубрика

ми австріяків, росіян, рутенців, rалішенс, буковінєнс, а 

навіть подяків, мадярів чи інших. Щож тоді говорити 

про добу Маркіяна Шашкевича, цебто початки 19-го сто

.11іття, де в Західній Україні, а навіть да.:1ьше на схід, 

українська інте.1ігентна верства говори.1а ло.1ьською мо

вою, студентство носиJю ло.7Іьські конфедератки та бо

rоаось в польських повстаннях "за нашон і вашон во.1ь

носьць", а в практиці це означало, Іцо ця боrотьба йш.ТJа 

за "велику Польщу", від моря до моря. 

Але при чому тут така да.пека деrрссія, коли нам 

приходиться говорити про українське митtу.1'Jе в Канаді? 

Саме тут і початок тих великих труднощів. Хоча в нашій 

історії в Канаді прийнято, 1цо наше масове посе.ТІення 

починається в 1891 році, то багато аргументів маєм() вже 
сьогодні, що ця наша велика дата, на якій за.7Іишене 

культурне знам'я українського творчого духа в Канаді, 
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попереди.1и доривочні відвідини, а навіть хви.1еві посе

.1ення української .ТІюдини, яка прибувала сюди під імен

ням інших національностей. 

В 1963-1964 році авторові цих рядків приходи.;Іось 

дос.ТІіджу8ати найстаршу ді.1ьницю міста Вінніпсrу. Зро

зумі.іlо, що треба бу.r:~о простудіювати низку документів, 

а між ни~1и найстарші, що мають першо-.1жсре.1І>Не від

ношення до цієї дільниці, а саме "Lord Selkirk Papers". 
ВислідОJ\І цього появи.11ась при кінці згаданого року сту

дія п. н. "ШотJrяндські посе.1енці та українська громада 

в Пойнт Даrаес". Студія ця появи"1ася як 1-ий ТО:\І "Сту

дій до історії українців Канади", 1964-1965, в серії УВАН. 

Крім ствердження, що перед 1891 р. на Пойнт Дa

r.lcc буаи українці при римо-католицькій парафії "Imma
culate Conception Church" автор розглян~rв в окремом~г 

роздіаі "Націона.'rьний сюrад перших посе.1енців долини 

Червоної Ріки", цебто теперішнього Вінніпеrу і серед JI.e 
Мевронів, rцо осілися тут 8 1817, вказав низку імен укпн
їнського походження. Серед них були такі імена, як Ва

сі.r:~ьовський, Янковський, Камінський, Ісаак та інші. Всі 

с .. 1о8'янські імена замічені в "Лорд Селкірк Пейпеrс", як 
вояки по;н,ського походження, а які бра.ТІи ~гчасть 8 
Експедиції Лорда Се.'Ікірка в 1817 р., що ма.ТІа на цілі 

приемирити експанзію Нард-Вестер Компані. що поважно 

загрожува.1а шотляндським поселенцям, яких тут посе

.1ив Лорд Сс.'rкірк в 1812 р. 

Всі згадані імена вояків та других зберігаються 8 
"Lord Selkirk Papers" п. н. "Meuron's Settlcrs'' і їх 46, ~ 

тнм що в порядкові числа не підтягнено такі і:\tена ЯІ< 

"Yankofsky", "Caminвky" та ще три імена нес.rюв'янсІ>

кого походження. Серед Jlисти "Де Мевронів", яка збері

гається в списку насе.1ення під нагол. "Names of the Set
tlers of Red River Settlement of August 1818. Lord Selkirk 
Papers, Volume XV, pages 5237-5238" (гляди "Студії до 
історії українців Канади, стор. 241) є всіх 12 імен с.1ов'ян-
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ського походження, які різняться між собою транскрип

цією, а етимоJюгія деяких напроваджує кожного дос~lід

ника-українця на думку, що серед цієї дванадцятки мо

жуть бути українці. 

Які за цим промовляють аргументи? Передусім мовні 

та історичні. Відомо, що історія знає два швайцарські 

наємні відді.ІJи війська: "The Meuron Regiment" і "The 
\Vatteville Regiment". Останній відділ закупиJІа Ве.lИК<l 

Британія в 1801 р. Цей відділ воював на різних фронтах 

в І<ористь Англії. Назва першого відді.іІу перенсо1аrь на 

"Thc Watteville" й звідси цей відді.п зва.1и теж "Thf~ 

Mcuron" або просто "Meuron" (цитат зі Студії до істор і і 
українців Канади, сторінка 15). 

Відді.1и Демевронів і Де Воттеві~lІ>ців бу,ІJи переки

нені Англією в 1813 році до Канади, щоб допомагати 
.1оЯ.'Ііста:\І І<анади в боротьбі зі ЗСА. Кінrстон, Онтаріо 

та доко.1ичні терени були базою операції них від.1.і.лів. 

Ко.1ІИ війна скінчилася, вояки з цих відділів бу.1и надідені 

земJІею в Онтаріо, а Лорд Селкірк звербував деяких з 

них до своєї експедиції, в ціJІі присмирювання своїх тор

гове.'ІІьних та національних противників в до.11ині Черво

ної Ріки в Манітобі. 

Склад відділів Демевронів і Де Воттевіаьнів СО/Іі.1ІЮ 

простудіював Мєчис.1ав Гайман, польсько-амерю<анськиіі 

історик, який мав доступ до архівів "Вор Оффіс" в Лон

доні, Англія. йогq студії використав Віктор Турек, польсь

ко-І<анадійський дослідник в своїй праці "По.ТJ:с еманr да 

Меврон СоJщжерс". З українських дос.1ідників справою 

цікавився сенатор Павло Юзик та д-r Во.ТJ:одимиr Кисі

,'rевський, який піс.ІJя появи згадуваного І-го тому "Студії! 

до історії українців Канади" надіслав автоrові низк~' м~

теrіялів та назв. Зокрема, наголошував він дос.1іди М. 

Гаймана (лист, 1 лютого 1965). Останньо запікавився 

Демевринами і Де Воттевільцями молодий дослідник на

шого минулого мrр О. Роїк. В своїх студіях О. Роїк 
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пішов дуже г.1ибоко, ба що більше він поширив заінtе

ресування доісторичними дослідами над історією укра

їнців Канади своїми статтями, як "Українці в Канаді перед 

1891 роко:\t'' 1), "До століття Канади: Сот. 1. Стрі.1ьбиць
кий ---- нерший у){раїнець в Канаді?" 2 ) "Чи сотник Іван 

Стріаьбицьr<ий був першим українцем в Канаді?" 3 ) тощо. 

Л.1е повервіІнось до М. Гаймана. Свої дос.·rіди опуб.lіку

вав М. Гайман в 30-их роках і завдяки цьо:-.tу появи.1ися 

його такі праці, як "По.1яци в вальце о нєпод:rєr:юсьць", 

Чікаrо, 1931 і "Сь.1яди ПОJlьскє в Америце" "Шкіце гісто

ричне", Чікаrо, 1938). В останій праці М. Гай!\1ан обго

ворив дуже основно історію військового відді.1у Де Мев

ронів і Де Воттеві.т1ьців. Згідно з його дос.:Іідами, в по.11ку 

Де Воттевільців було 529 поляків, знова в по.1ку Де 

Мевронів ті.ТJьки одинадцять. Користаючи з архівів бри

танського "Вор Оффіс", він дОКJІадно скопіював основні 

дані кожного вояка: ім'я, прізвище, місце уродження, час 

вступ.~1ення до війська. В палкових реєстрах є теж опис 

кожного вояка, якого Гайман не передає. Оригіна.rш до

кументів писані французькою мовою, з домішкою ан

г.lійських, португальських, німецьких й інших с.1ів. Звідси 

є ведикі труднощі розібратись в точності переданих спис

ків. Сдов'янські прізвища часто поперекручувані в транс

крипції і треба дійсно зусиль, щоб їх уточнити, а деякі 

з них остаються нерозгаданою загадкою. яку ще треба 

довго дос,::~іджувати. Не всі заладані 529 бу.lІи переки

нені до Кяняди. 

Конфронтуючи прізвища тих с.пов'янських посе.ттен

ців, що опини.1ися в експедиції Лорда Се.1кіпка зі спис

Юl:\fИ Гаймана, цебто прізвища тих вояків, що б,т,1и Шl 

сході в Онтаріо, ми віднаходимо декілька імен. Такими 

1) Гп~tіІІ Україин, ч. 16 (935). Рік ХІХ, 15 квітня 1967. Тпро1по. 
2) UІлях Перемогн, ч. 22-23 (693-694), Рік XIV, ,1 червня і 11 

1Іерnня 1967, Мюнхен. 
:~) НовнН lІІлях. ч. 26-28, Рік XXXVIII, 1-го, 8-1·о і 15 .111nня 1967. 

Вінніпег. 
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є: Гар.1ік (Кралік) (стор. 72 цитованого твору), Васі.'Іьоз
ський (стор. 94), Камінський (стор. 74), Колішінський 
(стор. 74), Квілеський (стор. 81) та Янковський (стор. 

90). Інших, які є заподані в селкіркських реєстрах як по
ляки, немає на списках Де Воттевільців, проведених Гай

манам. Отже немає Ісаака, Григориця, Війойка, Комаров

ського. Немає також Дими та Дазя, які своїми прізвища

ми також зраджували слов'янське походження. Не ви

к.ТІючене, що і ці згадані прізвища мають свої відпові.тr

ники в списках Гаймана, aJie є вони так перекручені, що 
їх годі розібрати. 

Переведімо парівнання тих прізвищ, що до певного 

ступня або повністю гармонізують зі собою. 

В се.1кіокських документах заподано під ч. 4 ".1\'\нртін 
Г арлік", в М. Гаймана - "Кралік Мартін (може також 

бути "Кра.1іч" або "Краліш"), місце народження Пестріu. 

правдоподібно "Бистриця". Вступив до ар~1ії в Анг.1ії, 

16 серпня 1810 року. 

Командантом т. зв. селкіркських демевровів був "Ко

.тюшінскі". Так в сс.пкіркських документах Гайман западає 

його згідно зі списками як "Філіп Ко.'Іошінскі". Каже 

Гайман, що може бути також "Колачинскі". В нього буд о 

23 роки, коли він 28 жовтня 1811 р. вступив до війська 

Місце його походження заподається "Лавітц". 

Під ч. ЗО се.1кіркських документів є Лаврентій Кві

:Ієскі. Так теж у Гаймана. Уроджений він в Познані, а 

вступив до війська в Месині, І б березня 1811. 

Джан Васільофскі - так в селкіrкських списІ<ах. 

Подібно в Гаймана, місце уродження Тучив (Дутшсн). 

Вступив до війська в Англії 18 січня 1811. 

Серед селкіркських демевровів є "Камінскі~', а в Де

воттевіJІьських списках "Мішель Кам інски" ~ уроджений 

в Прошовій, мав 21 років, коли вступив до війсью1 н 

Англії 21 жовтня 1811. 
Вкінці приходимо до Янковського, про якого остан-
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ньо розписано як здогадного першого українця в долині 

Червоної Ріки. 

В се~кіркських списках його заподано без порядка· 

вого числа серед "1\1\евронс'', а побіч нього іще дописано 

п'ять прізвищ латинкою з таким знакуванням "пр. Мат· 

те й Сеп. 1 З". Цей Янковський в списках М. Гаймана запо
даний, як Санкофскі Андреас. його місце замешкання 

подається Тернопіль (в реєстрі є "Фарнопол"). Мав він 

23 роки, ко.1и він в день 21 жовтня 1811 р. вступив R 

Анг.1ії або в Картаrіні до війська. Гайман подає, що 

це прізвище може мати ще іншу транскрипцію, а саме 

''Сековскі". Як бачимо, всі ці дані потребують дальшого 

дослідження, щоб з певністю ствердити українське по

ходження цих чи інших вояків, що прийшли з Лордом 

Селкірком в Манітобу в 1811 р. 

Про перших поляків в Манітобі робив розшук в 

J\1\анітобі Б. Б. Дубєнський в р. 1938. Про результати 

rозшуків з переписів населення в 1832, '33, '38, '40, '46-47, 
'49-1856 подав він допис п. н. "Поле ін Кенада"- "Фірст 

По.1іш Сет.1еrс ін Ред Рівер" (Андре Янковскі) в журналі 

"Кенедієнс Ол", Вінніпеr 1938. На підставі цієї праці 

можна ствердити, що в Манітобі в 1832 р. в списках на
селення були такі С.7юв'янські прізвища: М. Барда віч, П. 

Гандровскі, А. Янкофскі, М. Ізаак і й. Мерон. В 1840 р. 

були Іце зареєстровані Гандроскі, Янкофскі і Мерон. В 

1846 і 1847 була тільки згадка про родину Ізаака, а 1849 
ті.1ьки осталася родина - нащадки й. Мерона. Що ста

.1ося з іншими? Невідомо. Мож.1иво, що виїхали до ЗСА, 

бо всі ці, звані популярно, "швайцарці" чи "демеврони'' 

виїхали в більшості вже в початках до ЗСА, бо було їм 

тут за зимно, а пуританські шотляндці не дуже полюблю

вали вояцькі манери "демевронів". Мождиво, що деякі 

з них виїхади в іншу провінцію Канади. Інтриrуючим Е 

прізвище "Мерон", що скидається на українське нми-

•) З технічних nричин мн змушені вживати замість оригінальних 

назв, імен, чи цитатів (анг.1ійських, польських) українські букви. 
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рон". ~, вислщ1 цих порівнань та розшуків дослідникам 

українського минулого в Канаді залишається багато 

кропіткої праці, щоб вивести деяких "селкіркських де

менронів" на чисті українські води. 
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ТОВАРИСТВО СВ. РАФАЮ[А 

В ПРАЦІ ВІД 1907 РОКУ 

При студіях нашої піонерської доби в Канаді стрі

чаємосн з діяльністю "Товариства ім. св. Рафаїла для 

охорони руських еміrрантів з Галичини і Буковини", яке 

n попу.11ярній мові звано ''УкраїнсьJ<е Товариство св. Ра
фаї.:Іа (з осідком у Львові)". 

Перша назва -- це буда реєстраційно-урядова назва; 

друга, модерніша, була вживана часто в часописах, лис

туванні членства та інших зацікавлених осіб, зокрема в 

журна:ІИку того товариства "Еміrрант". 

В українсько-канадській історіографії подибуємо 

різні дати заснування цього товариства. Найчастіше по

;нноть 191 О рік. Перевіривши документацію цього това
риства, передусім опублікований звіт за 191 З рік (див. 

"Г:міrрант" ч. З, травень 1914 р.), стверджуємо, що това
риство було засноване 28 березня 1907 р., як філія 

австрійського Товариства св. Рафаїла, якого головний 

псідок був у Відні. 

Назва Архангела Рафаїла подана в старозавітюи 

Книзі Товита, де розказується про віддану опіку того 

архангела над JІюдьми, rцо їдуть на чужину. 

Віденська централя Товариства св. Рафаїла одержу

вала деяку допомогу від австрійського уряду. Вона мада 

свої філії серед різних національностей Австро-~,горщи

ни: по.1яків, хорватів та інших. 

Фі.1ія Товариства св. Рафаїла для українців Галичини 
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й Буковини тісно співпрацювала, як читаємо в звітах, з 

греко-католицькими ординаріятами та парафіяJІьними 

урядами. "Взагалі, пишеться там, треба зазначити, що 

члени нашого товариства і пренумеранти "Еміrранта" Е 

майже самі наші українські священики. При наших гре

ко-като.rшцьких ординаріятах установлено референтів 

д.1я еміrрантських справ. І так Е референтом при греко

католицькому митрополичому ординаріяті у Львові о. 

консисторіяльний радник Іван Алексевич, а при греко
католицькому єпископському ординаріяті в Перемишлі 

о. соборний крилошанин Василь Левицький". 

Цікаво, що в звітуванні нічого не згадується про 

ординаріят Станіславської Епархії. Виходить, що та\-І 

організованої опіки над еміrrантами не було. 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

З історії Товариства св. Рафаїла довідуємось, що 

пrацю того товариства вели передусім священики Львів

СL>КОЇ єпархії. Товариство організував о. Никита Будка, 

який спочатку був головою, потім --- секретарем орга

нізації, пізніше - першим редактором періодика "Емі

rрант". 

ДвомісЯЧНИК "Еміrрант" ПОЧаВ ПОЯВ.'ІЯТИСЯ 1911 (1ОКу. 
Коли о. Н. Будка, призначений на першого українсІ>кого 

єпископа Канади, виїхав зі Львова, редактором "Еміrран

та" аж до вибуху пеrшої світової війни був о. Микола 

ІЦепанюк. 

Касові справи товариства провадив о. д-р Іван Пере

пелиця від початку аж до осени 191 З р., цебто до часу 

виїзду до Канади на душпастирську працю. Інші пости в 

товаристві були також у руках свЯІцеників. 

Це, однак, не означало, 1цо не була політика това

rиства держатися тільки дюдей священичого стану. В 

публікаціях товариства часто читаємо заклики до масо

вого зацікав.11ення народу дОJІею еміrрантів. Світська .ло-
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о. Никнтв Вудка в 1908 р. 

пізніше єnискоn Иаиади, 
орrаиізатор Товариства св. Рафаїла у Львові. 

дина, радник Тит Ревакович, довго був головою Товарис

тва св. РафаЇJІа. 

Треба нагоJюсити, що Товариство св. РафаЇJІа не про

наr-ува.1о еміrрацїі. Воно працювало в тому напрямі, щоб 

с.·1ужити доброю радою тим, які конче мусіJІИ виїжджати 

на зuробітки чи на постійне поселення. 

На загоаовних сторінках "Еміrранта" постійно виднів 

таh:иіі зак:шh:: "Дорогі ЗемJІяки! Рідної землі не поки

дайте .н~гкодушно і на все! Коли Вас доля змушує еміrру

uатн, то бодай не продавайте бетьківських rрунтів, ннt~ 

діть та не розпивайтеся; з зароб.'Іеними грішми вертайте 

і понравJІяйте ними Ваші господарства. Не іно зарібків 

пи:Іьнуйте, а вважайте також на Вашу душу - не дай

тесн п ірвuти в море зіпсуття, бо втопитеся навіки". 

"Не забудьте порадитися перед виїздом в "Товарне

тоі св. Рафаї.r~а" у Львові, вул. Коперника 36. Коли Вас 
денебудь будуть питати: хто Ви € і якої віри?, то не 
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hажіть: "австріяк", "rаліціянин", "rалішен", "по.1як" 

т. п., тільки всюди кажіть: "Я є українець (українка) 

като.тшк (католичка) грецького обряду". 

Як бачимо з поданих відомостей, Товариспю св. Ра

ф(-ІЇ.'Н\ вcmJ не ті.ІJьки порадню дJІЯ еміrрантів у чисто 

сміrраційних справах. Воно ве.:ю теж виховно-наніонат,

ну та ре.1ігійну працю. В зага.1ьному праця товnристн~1 

бу,11а багатогранна. Знаємо, що воно виси.1а:ю духовникін 

- місіонерів д.1я заробчан в Европі, друкува.1о та поя"

нюва.rю закони та розпорядження в справі еміrrанїі. ін

формуваJю зацікав.1ених про умови в окремих країнах. 

даВа,ііО поради на різні скарги еміrрантів. н:tеrж~:ва.1о 

живий зв'язок з матірним товариством у Відні. 

ДJІЯ кrащої іJІюстрації наведемо деякі цифри зі звіту 

за 191З р. Товариство маJІО 181 члена з пічною нютал.кою 
по дві корони. За звітовий час полагоджено 1. 77:~ ппо
хання. В тому часі занотовано також поради д.1я еміrран

тів, які виїзджали до настуних країн: ЗСА 102. Канал.а 
- 67, Прусія- 47, Бразилія- 12. Арrентини - S. Боснія 
-- З, Данія - З, Чехія -- З, Франція - 2, Росія - 2. Бо.1-
гарі я - І, А.11ьбанія -- 1. 

Брат наш, гнаний злиднями, -- як бачимо. ЮіЛ<ІВrя 

на заробітки скрізь, куди міг, навіть .тю А.п.бстії. 

Товариство ве.1о статистику виїзд\' \'Кnаїннін ~а коn

дон. Іlю роботу проваджена за допомnrою пиn<н1)іЯ.1hни:х 

уrялів. а теж за допо\оfогою своїх мvжін .пnвіп'я на міс'нях 

пrаці та поселення. Листування rобітників тя Іtосr.ІТеннів 

з редакцією "Еміrrанта" свідчить, що товаnиrтнn rnзни

ну.rю бу,11о досить живі зв'язки. 

ПУБЛІКА ЦП 

На окрему увагу заслуговує вилnнничя лія.:'ІhНість 

товариства. І так, воно видало, крім в.лаrного стат~·ту. ще 

такі видання: "Зазив Товариства св. Р::нhаї1а ,, Лhнnні ,nn 

нашого духовенства", "Хто рішиться їхати ло Амеnики. 



павинем добре розважити слідуючі річи", "Хто рішився 
на заробітки до Пруса, той має знати слідуючі річи", "Чи 
добре є русинам їхати до Бразилії?, До відомости смі
rрантів руських, що їдуть до держави Парана в Бразилії'; 
(1908), "Вага Товариства св. Рафаїла у Львові і звіт єго 
діяльности" ( 1908), "Осторога перед еміrраціt:ю до Бра
зилії" (Львів 1909), "Звіт З діЯJІЬНОСТИ фі.1іЇ анстріііСІ>КОГО 
Товариства св. Рафаї.:Іа у Львові" (1909), "ТорговJІЯ дів· 
чатами: осторога дJІЯ еміrранток" (Львів 1910). 

В 1914 р. товариство вида.по "Дороговказ д.ІtИ пере

се .. lенців", враз з потрібними місцевими адреса~и. 

Все це були невеJІичкі книжечки. Коштували від 

одного сотика до шести. Тільки "Дороговказ д.пя пере

селенців" коштував 40 сот. 
Всі вони мають тепер велику документанійнv внrтістtJ 

в українській історії еміrрації та посе.JІення. Бу.пи вони 

н той час поширювані в тисячах примірників. Допо~огли 

не одІ-юму посе.1енцеві чи еміrрантові у внжких хвиJІИнах 

його життя. Сьогодні важко роздобути хоч щось з тих 

публікацій. 

Згадаймо ще 1914 рік. Товариство сн. Пан.r1а у Львові, 
яке мало завдання вести духовні місії серед наrюду, nо

чало видавати т.зв. "Листки св. Рафаї.11а", кожний у 5,000 
примірників. Все ц~ були відбитки з часопису "Еміrрант". 

Серед них бу.ли такі, як "Десять Божих заnовідей д.1н 

католика (католички) грецького обряду". 

14 виnусків "Еміrранта", понад 400 стоnінок друк~·. 
на той час (1911-1914 роки) бу.rrи цінною інФопмаціt:ю 

лля тих, що покидали рідну землю, а на сьогодні ---- це 

педшорядний документ історії. 

Накінець хочемо замітити, що Товариство св. Рафа

ї.-Іа не вдаволялося ті.11ьки своєю добродійною nрацею. 

його провід старався дістати від уряду повнов.1асті на 

нідкриття бюра посередництва праці у Львові та краю. 

Повних чотири роки робилися заходи в цій справі. 
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Щойно в 1914 році такий дозві"1 одержано. Тоді засно
вано "Руське товариство еміrраційне". Вибух світової 

війни в серпні того ж року поклав край праці "Товарис

тву св. Рафаї.1а" та новоствореному "Руському товарис

тву еміrраційному". 

Українські еміrранти, що з Га.1ичини й Буковини їха

:ш за море, не ма.;ш такої опіки й допомоги від своїх 

:-JС:\t.1яків, яr< еміrранти інших націона.;Іьностей. І не мог;ш 

мати. Проте грубим перебі.;Іьшснням є загальникавс 

твердження, яке дехто кидав чи ще кидає, мов.1яв, ніхто 

:-Ji своїх ними не цікавився й не опікувався. Це не так. 

Не ті.:Іьки наші провідники, а взагаJІі провідні .;rюди, світ

ські й духовні, турбува.1ися доаею рідних еміrрантів. Є нп 

це біJJьше доказів. Одним із них є дія.1ьність .ТJьвівського 

товариства св. Рафаї.1а. Добрим словом згадуємо його 

добру роботу. 

Украіис•ка музейна хата 
в державиому nарку Епиайпенд, Ал6ерта. 
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ТОВАРИСТВО св. РАФАїЛА- РЕЧНИК 
ЗАРОБІТЧАНСЬКОї ЕМІrРАЦІї 

Ко.1и Товариство ім. св. Рафаїла було засноване у 

Львові 1907 року, то саме тоді нова хвиля еміграції з Га
.1ичини і Буковини ста.ла котитись за море. 

Ті.1ьки в першій половині 1907 р. прибу.1о до Канади 
пош.1д сім тисяч пересе.1енців. 

Не всі їха.1и до Канади. Ухали ще до ЗСА, Бразилії та 

Лрrенини. В Га:шчині й Буковині були сеаа, звідки виїж

джа.lо навіть 20 відсотків населення. ІЗодночас відбувався 
продаж грунтів, які часто спекулятивним способом по

падали в неукраїнські руки. Це тривожило провід укра

їнсІ)кої спі.іІІ>ІfОТИ Галичини й Буковини, і так постало 

Товариство ім. св. Рафаїла. 

ТРИВОЖНА ОСТОРОГА 

Як тільки засновано це товариство, воно видало три

вожну осторогу до українського громадянства на західних 

зем.1ях України. На вступі тієї остороги писалось таке: 

"Доходять до нас сумні вістки, що подекуди знову про

кинувся між нашим народом масовий і шкідливий для 

нас пересе.;Jенчий рух (іменна емігрують з деяІ<их сторін, 

приміром, зі Заліщицького, Городенського повітів до 

Канади на поселення)". 

Вказавши на деякі від'ємні для народу сторони nере

селенчої еміграції, Товариство св. Рафаїла виложи.rю 

свою плятформу, в якій вказувало на nотребу заробітчан

ської, себто сесозонової еміграції. Така еміграція в основ-
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ному дева.1а ті користі, що сезонаві еміrранти не прода

ва.lи зем.ТІі, привозили додому свої зарібки, за які пізніше 

докупляли собі rрунти і тим самим скріплювали україн

ське посідання землі, яке в Галичині було загрожене по

ляками, а на Буковині -- румунами. 

В заклику виразно наголошувалось, що Товариство 

ім. св. Рафаї.1а "уважає за свою ціль заопікуватися емі

rраційним рухом в тім напрямі, щоб відвернути наш не

щасний нарід від тої нерозумної пересеJІенчої еміrрації, 

а завернути його до розумної, раціональної, зарібкової, 

де то їдуть по-одинокі сили робучі, без родини і не про

даючи рідної землі, заробляючи в Прусах, Саксонії чи в 

Сполучених Держав Північної Америки гроші, а відтак 

всртають і у .. 1іпшують господарства, купують землю в 

рідному краю" (всі подані цитати взяті з часопису "Ка

надійський Фармер", 1907, чи 20, зі статті п. з. "Охорона 

еміrранта"). 

В осторозі вказува~1ось також на ту користь, ІПО сезо

наві робітники за границею навча.1ись крашої й інтенсив

нішої господарки та окультурнювались і всі ці досягнен

ня вони опіс.1я перещеплювали на рідний rрунт, у своє 

довкілля. З цього користали українські сільські господар

ства та підносився загальний культурний рівень народу. 

Коли взяти до уваги ма.1оземельність се.пянства, міні

ятурне роздріблення rрунтів, брак якихнебудь можливос

тей праці в індустрії, бо такої в Галичині і Буковині в 

той час не було, а дальше нечуваний визиск у панських 

дворах (працювали за 5 і 10 крейцарів на день!), а вкінці 
поси.ТJений наступ польських і німецьких колоністів там, 

де парцелювались двори, то треба признати, що турботи 

й аргументація Товариства ім. св. Рафаїла у Львові бу.чи 

до певного ступня виправдані, а перспективи заробітчан

ської еміrрації навіть вказані. 

На жаль, як виявилося вже в тому часі, виключний 

тип такої еміrрацїі був невистачальний, 1цоб забезпечити 

голод забірків у збіднілого селянства та міської бідноти. 
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"СТРАШНА ВТЕЧА" 

Надзвичайно влучно схопив психологічну сторінку 

сміrраційної проблеми Василь Стефаник, у той час сту

дент медицини в Краківському університеті (кінець 1900 
років), який на краківському за.1ізничому двірці мав мож

:швість обсервувати виїзд наших еміrрантів на поселення 

та заrібки. 

Він писав: "Тота утеча така страшна, що видиться, 

якби за мужиками татари гналися. Спадають їх на двірець 

кrаківський такі товпи, що душаться. Як приїдуп> вече

rом, то виганяють їх на міський брук, аби чекали раніш

ш)ого поїзду до Одерберrа (Боrуміна). На двірці не ві.ТJь

Ію їм ночувати. Десь за якийсь паркан або мур, коби від 

вітру, лягають на каміння, старші роблять загати, а все

rедину кладуть дітей. А рано тягнуть невмивані, зі спече

ними губами, перемерз.1і до поїзду. Саджаюп> їх, як 

худобу ... а пуб.1іка дивилася на то і, перестрашена 

пита.ТJася, що то є і хто люнився на тій землі, що емі

rrанти покинули" (В. Стефаник, Твори, Київ 1964, стор. 
З20). 

На поселення та забірки їхали тоді тисячі .іlюдей. Не 

всім, що шукали сезонових зарібків, попадала праця. То

му до першої світової війни еміrрація нашого селянства 

та робітництва йшла двома шляхами, одні йшли на по

стійне поселення за море, другі на тимчасові чи сезонові 

rоботи, -- на захід Европи. Обидві еміrрації були масові. 

Обидві потребували опіки, вказівок та морал1)ної й ма

теріяльньої допомоги. 

Останньою еміrрацією, себто заробітчанською, опі

кувалося зокрема "Товариство св. Рафаїла д.ТІя охорони 

руських еміrрантів", яке в своїй історії залишило добпі 

взірці праці та допомогло рідному братові в багатьох 

випадках зберегти себе та не один шматок рідного rрунту 

для української спільноти в рідному краю. 
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НЕ їДЬТЕ ДО КАНАДИ -
КЛИЧ "ПРОСВІТИ" В 1913 р. 

Нам відомо, яку колосальну працю проробило Това

риство "Просвіти" у Львові, висилаючи до Канади свого 

відпоручинка в особі д-ра О. 0.1еськова. Не жаJІуваJю 

Матірне Товариство "Просвіти" грошей на фінансувшн-ш 

брошури про Канаду "Вільні землі", щоб належно поін

формувати не тільки своїх членів, а.1е також зага.'І укра

їнської спіJІьноти в Галичині та Буковині про можливості 

сміrрацїі до Канади. Нам відомо також, що Товариство 

''Просвіта" вдержувало постійний зв'язок з читат~нями. 

які оформлялись на цьому континенті. Одним сJювом, То

вариство "Просвіти" бачило для українців користі з по

се.:Іення в Канаді. Однак Матірне Товариство "Просвіти" 

fiyao 3авжди за раціонаш>ним та плю-юваним поселюван
ням, якого речником був, як знаємо, сам проф. О. Оле

ськів. 

Соціяльні злидні були надто докучливі народові, щоб 

можна було пересе.11ення до Канади вдержати в яких будь 

ІІJІянованих формах. Це було вже помітне після перших 

років масового поселення. Народ став на власну руку ви

їжджати за кордон батьківщини. Це турбувало Товарис

тво "Просвіта", я її провід при помочі Товариства св. Ра

фаїла став наголошувати потребу заробітчанської, а не 

посеJІенчої еміrрації. Заробітчанська еміrрація також не 

зуміла розв'язати повністю проблеми і тому маси народу 

безперервно їхали до Канади. В Канаді стала наростати 

криза праці і з тим неспокій державних чинників про 

майбутнє новоприбулих поселенців. Коли про це дові-
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да.1ася "Просвіта" у Львові, її хвилеві перестороги обер

нуJшсь в рішучий Ко~1ИЧ ''Не їдьте до Канади". Цей за зи в 

був оформлений в окрему статтю, яка появилася в Кален

дарі "Просвіти" на 1914 рік. 

На вступі до статті так аргументовано про те, utoб 

українці в тому часі не їхали до Канади: 

"Голод і крайна нужда, спричинені минуло-річними 

елементарними нещаст.ими, заставили наших безрадних 

люднй шукати зарібку поза межами краю. Найбільше 
людей виїхало до :Канади, бо туди намовили іх свої 'і 

чужі аrенти. Але коли до :Канади було добре нашим 

хліборобам їхати колись, то тепер нема там що ро

бити. Перед виїздом до :Канади перестерігає навіть сам 

канаді~ський урнд, нкий видав в тій ціли денкі роз

порядки, що мають утруднити імміrрацію. Богато лю

дий, що туди поїхали, пишуть, що там ім зле і закли

нають других, щоби не кидали рідного краю." 

n да.:ІuШОМУ Товариство "Просвіти" використа.10 на
діСJІШJі :шепІ українсuких посс.1енців з Канади, в яких 

остеріга.1ось перед постійним масовим виїздом селян за 

:\ІОрс. Цитуємо: 

"Українці І Не лишайте свого краю, щоби ви не 

потребували по канадийських і американських стаціях 

гірко плакати І Не слухайте різного рода аrентів-п'нвок, 

що то нарід в ~пропасть провадять. 

В році 1912 а ще більше в 1913, прибула така сила 

еміrрантів до :Канади, що старі робітники не мають 

роботи. Наші еміrранти ідуть в непоплатні місця, де 

тисячі людий тратить життє а десятки тисяч остає ка

ліками на цілий вік. Уірім того наш еміrрант, не знаючи 

англійської мови, наражає ся на чужині на вснкий 

визиск і иншу біду. 

Бра тя, хлібороби І Залишіть ту еміrра,цію, а горніть 

сп до "Просвіти", за.писуйте ся до читалень, корнетайте 

з курсів, які уладжує "Просвіта", записуйте сп до 
господарських шкіл "Просвіти" та учіть ся там, як 
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управляти нашу рідну землю, щоби вона вас і ваших 

дітий виживила. А до Канади, заклинаю вас ще раз, 

тепер не їдьте І Бо не та:кі тут гаразди, и:к то аrенти 

темним людям захвалюють. Наші фЕLрмери в Канаді 

тяжко на хліб працюють. В провінції Онтаріи земля не 

то що галицька; там земля неурожайна, бо богато :ка

міни з гір на рілю вода зносить. А хто іде на фарму до 

провінції Ма·нітоби, Сє.с:качеван, Алберта той та:кож 
гаразду не має.'' 

Ко.1и цитуємо та підкресJtюємо ті терпкі сдова пере

стороги' 'Просвіти", хочемо тільки вказати, як широко 

інтересуваJІаСІ> "Просвіта" до.'Іею українського селянина 

і то не ті.'Іьки в краю, але теж за морем. 

Матірне Товариство "Просвіти" маJю праВИJІЬІІе від

чуття пробJІеми. Роки 1914 і 1915 були надзвичайно важ
кими господарськими роками для канадських громадян, 

а ще важчими для новоприбу.;шх посеJtенців. КоJІИ чи

таємо сьогодні клич "Не їдьте до Канади", то зі сьогод

нішних позицій нін нас наче разить та викликує зди

вування. Безпосередньо перед Першою світовою війною 

це був к.1ич бап)ківсІ>КОЇ материнської перестороги. 

Пам'ятник nіоиерам над озером Петерсон, між Овк6ури тв 

Ап•тона, Маніто6а. 
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РУСЬ І ТЕРЕБОВЛЯ 
ПЕРІШ УКРАІНСЬК:І OCEm В МАНІТОБІ 

Пеrші українські посею~нці в Канаді, підкорюючи 

собі канадські степи Шl заході та розводячи оселі, нама

га.·шся не тільки затримати свою ре.1ігію, культурні пи

томенності, свої звичаї й обичаї, принесені з рідних зе

ме.·rr>, а.1е теж намага.1ись надати своїм осеJrям назви, 

що мали символізувати їхній пієтизм до рідного, істо

рично-мину:1ого, rідної зем.'Іі та її ве:1иких постатей. 

ІІасJІідком ЦІ>ого постали такі назви в Канаді, як Укrаїна 

в Манітобі, Новий Київ в Алберті, Буковина і Дніпро в 

Саскачевані, Зелений Клин і Мазепа в А.1ьберті, Хме.lь

ницький в Манітобі, Шептицький в Алберті, ІlІевченко 

і ІІІашкевич в Манітобі та багато інших. 

Подібно, як згадані вже, постали дві перші українські 

осеJІі в Манітобі, найстарші з найстарших, а саме Русь

Рутевія і Теrебов.'Ія . - Трембовля в 1896 р. 

Як відомо, оrгшtізована українська еміrрація ДО Ка

нади почаJrася невдовзі піс:rя повороту д-ра Осипа 0.1есь

кова з цієї країни та його звіту представникам українсь

кого громадянства у Львові напrиr<інці 1895 року. В не
сповна пів rоку піс.1я НІ>ОГО звіту й певних оrганізацій

них заходів промотора цієї сміrrацїі д-ра О. Олеськова, 

відійшов за його заходами до Канади пеrший більший 

транспорт еміrрантів, яки й ЗО квітня 1896 r. причалив до 
пристані Квебеку. В дні 1 травня, цебто наступного дня 
цей перший транспорт завойовників канадських прерій в 

числі 107 осіб від'їхав на захід, щоб вкінці затриматися 
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в Алберті й у Бобровій долині - в околиці теперішнього 

Востоку --- створити першу українську оселю в Канаді та 

назвати її Руською Свободою. Проводив цей транспорт 

рідний брат д-ра Олеськана -- Володимир. 

Ко;ш перший транспорт поселенців затримався в 

АJІбсрті, то наступні два біJІьші транспорти в тому само

му році, зупиниJшся в .\1\анітобі. Перший з них прибув у 

серпні, а другий у вересні. Перший під проводом КириJІа 

Геника-Березовського, пісJІЯ розшукувань земJІі в Мані

тобі, відійшов в околицю Домініон Ситі, другий подався 

під ниг.1ядом ІЗаси.1я Ксьонжики в сторону Давфину. 

Донедавна в історії українського поселення Манітоби 

переказуваJюсь і навіть писалось, що ці дві посеJІенчі 

групи осі.іlись у .Манітобі в околиці Стюартбури та Вал

JІей Ривер і тим самим дали початок великій українській 

посеJІенчій родині в Манітобі, яка в наступних роках, чи 

точніше до 1-ої світової війни, дала Манітобі і тим самим 

J(анаді бJшзько 50 тисяч населення. 
Але чи справді Стюартбури і BaJIJieй Ривер бу~1и пер

шими українськими колоніями Манітоби? 

Найновіші досліди показують, що перша українська 

групова осе.1Jя в І\\анітобі ма~1а назву "Русь" - в англій

ській мові "Ruthanea", - а не Стюартбурн, як ця оселя 

назвивається сьогодні. Про це говорять не тільки пере

кази таких піонерів, як Марія Танчак, йосип Когут, Ва

си.1ь Мігайчук і інших, але теж лист, який заховався в 

"Dominion Immigration Office", якого автором є John W. 
Wendelbo*), що й разом зі згаданими українськими посе
.1енцями, як іміrраційний працівник, оглядав землі. В 

своєму листі до Н. Н. Smith-a, комішенера Домініяльних 
земель у Вінніпеrу, він виразно між іншим писав: "Colony 
has now been named "Ruthanea" **). Правильно в англій
ській мові ця оселя мала зватись "Ruthenia", (1Ле іміrр(1-

*) Immigration Department, No. 371399, August 8, 1896. 
* * І Early Ukrainian Settlements in Canada 1895-1900 Ьу V. J. 

Юз.уе, 1964, page 138. 
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ційний урядник не розбирався добре в назві і назвав по 

своєму. Знаємо однак, що в українській мові оселя зва

.:Іась "Русь". Старо.жиJш-піонери оповідають, що назву 

Русь довго нжива.;ш н щоденній мові посе.1енців, але 

нобіч цієї назви стала удомашнюнатися назва Стюарт

uурн, SІКа В зукраЇнізонаній формі НИМОВJІЯЛаСЬ Штомбур. 

51 ка була цьому причина? 

Ко.1и українські посе.~1снці прибу.1и в цю околицю, то 

застаJІИ там декі.11ька англо-саксонських господарств і 

пошту, що зваJІась Stuartburn. Назва пошти ста.~1а ви

пирати у•<раїнську нtJзву "Русь", яка по довгих роках 

повністю затерлась. 

Історія виказує, що оселя Русь досить швидко роз

виваJІась. Внедовзі біля Русі постали такі occ.r1i як Шев
ченко, згодом перезнана на Байту, Олеськів, який пізніше 

названо Толстой, а ще пізніше Роза, rардентон, Арбакка, 

Ка.1ієнто, Сірко та інші. 

ІЗ Русі-Стюартбурні був створений н 1897 році пер
ший український церковний комітет в Манітобі, до якого 

входиJІИ українці-катоJшки і правос.1авні. Васи~1ь Загара 

перший буковинець в Канаді, був членом цього комітету. 

Отещ, Нестор Дмитрів, перший український священик в 

Канаді, в тому часі обслуговував католиків і православ

них, а 1 серпня 1897 року, він посвятив для українців 

з Буковини цвинтар "по JІіному боці ріки Роза" і ддя 

українців з Галичини цвинтар "на !рунті Івана ПриІрод

еького й Миколи Когута". В оседі Русь були започатко

вані дві перші українські церкви в Манітобі, като.rшцька 

н теперішньому Стюартбурні і православна в теперіш

ньому rа!1дентоні. 

З перспективи сьогоднішніх днів можна сміJшво ска

зати, що посеаенці Русі були правдивими історичними 

русинами, які в єдності змагади до кращого майбутнього 

н Канаді. Вони на бі.1ьш як 60 років випередили екуме
нічний церковний р~·х, про який так багато пишеться і 
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говориться в сучасній добі. Вони були практичними носі

ями цього руху та наг~1ядним прикладом д~1я наших днів. 

Українська оселя Теребов .. 1я мa.rra подібну історію JІК 
осе .. 'Ія "Русь". Вона мa.rra нагадувати своїм жите.1я~ сто
лицю князя Василя Ростиславича, який з братами Во.lо

дарем і Рюриком був основоположником Га.1ицького 

Князівства і вс.т~авиuся ве.1икою відвагою та патріотиз

мом. 

У 1896 р. назвою Теребовля (чи Трембов.ІІя) о:шачу
вано цілу околицю у nросторі Drifting і Valley River на 
північ від містечка Давфин, куди саме то забрив Васи.;н> 

Ксьонжик, житель Теребовлі в Україні, та з такими як він 

увіковічнив в Канаді Теребове.JІьську зсмJІЮ та її князів. 

називаючи нову оселю Теребовля. 

В початках своєї історії канадська Терсбов.ТІя видніm1 

на карті й урядових реєстрах як місцевість, а з писаних 

документів того часу часоnис "Свобода" в ЗСА згад~'€ 

про неї тільки як "Руська ко.Іюнія Теребов.1я" ( 13. 5. 
1897), знову ж о. Нестор Дмитрів, описуючи місневістІ> 
в "Канадійські й Русі" - своїх подорожніх споминах - -
називає її "наша кольонія Теребовля" (г.ТІ. стоr. 13. 18. 
52). 

Подібно, як назва осе.11і Русь, яка вкінні зник.:Іа, також 

Теребовля пішла в забуття. Тут теж пошта VaПev Rivcr. 
а пізніше Галич, притемнили славу Теребпн.rtі. ЯІ<'(l Rкінні 

забулась. З назвою Теребовля, точніше Тrембовля, за

.лишилась тільки школа тієї околиці, яка проіснува.1а віл 

1897 р. аж до наших днів і лишалась піл reєrтnюti їп-tИ'-'1 

числом Манітобського міністерства освіти ч. 1040. Іl1nй
но в 1964 rоці автопові цих рядків пrи помочі таких 

піонерів. як Олекса Ксьонжик, Тек.11я Ксhонжик-Станько, 

Мойсей Станько. а передусім при помочі ні.1nмого УЧИ

теля Михайла Неrрича, сина піонерів Тепебпне.1J~rької 

око.11иці, вдалось "відшифрувати" та видобvти зі зябуття 

давню "княжу" оселю Теребовлю і при тому устійнити 
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місце, де 1:2 квітня 1897 року о. Нестор Дмитрів відпра
нив на канадській землі першу українську Службу Божу 

і здвигнув у канадській Теребовлі та посвятив перший 

український Хрест Свободи в Канаді, який мав нагоду

нати українським ліонерам історичну соціяльну свободу 

українського народу із знесенням панщини в 1848 році в 
Західніл Україні, а одночасно нагадувати, що український 

піонер Канади став жити життям нової мільної людини! 

не ті.11ьки в соціяльному, а теж і політичному значенні. 

НасJІідуючи приклад Теребовлі, інші українські осе.1і 

Канади здвигну.1и в 1897 р. Хрести Свободи. Такі про

ІІ<Н1'ятні Х!1ести ставили і пізніше. 

;у дuа роки після "відкриття" піонерської Теребовлі 

нідсJІОІІСІю там же на місці, де стояв дерев'яний хрест, 

гранітний, з відповідними написами. Сталось це ЗО липня 

1966 р. Від того часу кожнорічно українська канадська 

спільнота організовано пою1аняється в часі Народнього 

Українського Фестива.1ю в Давфині всім тим, що перши

ми бу .. 1и в Теребов.7Іі в Канаді, як теж тій землі, звідки ці 
перші прийшди. Всіх відвідувачів у тому часі опановує 

настрій об'єднаних русичів княжої доби, подібно як це 

дія.1ось в українській канадській осе.1і "Русь", де не бу.11о 

не тіJІьки партійного, aJie теж і релігійного поділу. 

Українські oceJii Русь і Теребовля в Манітобі бу.1и 

історичними творами українського поселення, яких, на 

жа.lІь, в новітніх днях не ста.1о в урядових реєстрах. Вони 

за.:'ІИШИ.lися дорогими пам'ятками д:Ія української спі.пь

ноти Манітоби, як її nenшi осеJІі, з якими пов'язані перші 

кроки організованого життя українців Манітоби. Вони є 

теж знаменні симво.1ами історичної єдности д.1я всього 

укра1"нства, не тільки Манітоби, а теж цілої Канади. 
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ДО ПОЧАТКІВ УКРАїНСЬКОГО 

ОРГ АНІЗАЦІИНОГО ЖИТТЯ МАНІТОБИ 

Хоч українська іміrрація до Канади датуt:п,ся uід 

року приїзду Васю1я І.пиняка та Івана Пи.;шпівського в 

1891 р., а новіші досліди вказують на існування в Канаді 

деяких українських предтеч згаданих двох піонерів, то 

однак організоване життя української спі.1ьноти ноча

,'юся значно пічніше. З організаційного та побутового 

боку це цілком оправдане. Прибулі до Канади перші 

піонери мусі.і'Іи подумати найперше про еаементарні по

треби в.1асної та своїх родин екзистенції, щоб щойно 

опісJІЯ взятись за організування спільнотного життя. 

Розг:шдаючи перші організаційні початки українсr_,

ких піонерів у l\1анітобі, впадає в очі, що найперше 

бу.1и постав.'Іені до уваги релігійні потреби спільноти. 

На цьому відтинку відіграJІИ визначну ралю два свяще

ники піонери, а саме о. Нестор Дмитрів та о. Да:маскин 

По.1ивка з чину Отців Василіян. Заслуга двох згаданих 

по.1яrає в тому, rцо о. Н. Дмитрів зорганізув<1в перші 

парафії на фармах, у колоніях-оселях ТеребовJІЯ (пізніше 

Ва.1.1ей Ривер) та Стюартбури (яку перші піонери зва.:ш 

теж Русь, а в англійській мові Ruthenia), тоді ко.7Jи о. Л. 

ПоJшвка перевів організацію церковної громади у Він

ніпеrу. 

В обох ко.1оніях Теребов.пя і Стюатрбурн - - бу.:ш 

~юрганізовані в 1897 році не тільки церковні громади, 
a:re вже в тому часі ста.1и піонери будувати перші храми 
Божі. В Теребов.і'Іі в згаданому році була збудована 
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"ко.1о Гупала" перша церковна українська будівля в Ка

наді взагалі. Бу:ш це каплиця, в якій приміщувалось де

кілька :1юдей, до речі священик та служащі в Богослу~ 

женні. Вірні СТОЯ.'ІИ Й МОЛИ.'ІИСЬ Надворі під ГОЛИМ Не

бом 1 ). Стюартбури був більш претенсійний, бо став 

будувати біJІьшу церкву, яку закінчено приблизно в 1899 
р. В тому самому часі була зорганізована ко.1о Стюарт

бурну в Гардентоні друга українська парафія і там же 

збудовано т. зв. Онутську церкву, яка захова.'Іася до 

наших часів. Будували цю церкву українці-буковинці -
правос:швні, ко.1и дві перші українці-галичани - като

:шки. Замітним є той факт, що в початках у церковному 

комітеті Стюартбури - Гардентон були католики і право

с.lавні разом. 

І{о.7ІИ на колоніях чи на "фармах" організувались 

церковні громади та відправля.1и Богослуження таки са

:\ІИМИ піонерами, то українці Вінніпеrу бу.пи в комірному 

римо-католицької парафії при вул. Австин, а пізніше в 

"Го:Іі Говст'' при вул. Селкирк. Щойно восени 1899 р. 

бу:ш перші спроби організаційного об'єднання українців 

у столиці Манітоби. Спроби ці пішли по двох незалеж

них .ТJініях, окремо по громадській і окремо по церковній. 

В місяці вересні 1899 р. була зорганізована т. зв. "Міжна
родна читальня", яку теж звали "Читальнею llІевченка". 

R цій читальні гуртувались соціялістичні однодумці, на 
чо.'Іі яких стояв іміrраційний урядник, Кирила Геник

Березовський. У листопаді і грудні того ж року була 

зорганізована перша українська парафія міста Вінніпеrу, 

яку зареєстровано в англійській мові, як "Congregation 
of the Ruthenian Greek-Catholic Church of St. Nicholas". 
Ця парафія пізніше змінила свою назву на Парафію св. 

Володимира й Ольги в 1907 р., а ще пізніше, бо в 1912 р. 
стала вона прокатедраJІІ>ною парафією та церквою. 

1) Л.ив. Історичні пам'япш К:ш:1дійської Теребовлі в збірнику 

"Теребове.1ьська земля", Ню УІорк, [l;Jршк, Сідней, Торошо, 1968. 
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Зорганізування першої парафії у Вінніпеrу натрап

ляло на великі трудноu~і з уваги на те, що римо-като

.1ицька ієрархія, якій згідно з бажанням Римської сто.1иці 

ма.1и підJІягати в початках українці греко-католики, не 

бажала собі цього, а римо-католицькі священики браття 

Ку.1яві, по.1ьські домінікани, дуже ворожо поставилися 

до відділення українських вірних від римо-католицької 

Парафії св. Духа (Голі Говст). Своєрідний революційний 

крок у цій справі зробив о. Д. Поливка ЧСВВ, який не 

тільки зорганізунав окрему парафію, але теж допоміг 

в закупі п:ющі під першу українську церкву у Вінніпеrу. 

Зі зорганізуванням чита.1ьні і парафії в столиці Ма

нітоби організаційне життя українців цього міста стало 

прибирати ступнева на силі. З початком 1901 р. парафія 

начис.11ювала коло 400 родин 2 ). Там теж були вже оформ

лені три братства: Мужеське Братство св. Миколая, Жі

ноче Товариство св. Тройці та Дівоче Товариство св. 

О.1ьги. Дві останні організації були це перші українські 

жіночі організації в ці.пій Канаді. Треба брати до уваги 

теж цей момент, що згадані та подібні організації тво

рилися самотужки при парафіях, бо в початках не було 

постійних душпастирів. 

В 1902 р. церковний заряд Парафії св. Миколая (цеб
то св. Володимира й Ольги) почувався в організаційній 

та моральній силі апелювати "до всіх парафій в Канаді", 

щоб вислали своїх делеrатів "на перше церковне за

гальне українське віче в Канаді", де мали обговорювати 

поточні церковні справи українців Канади 3 ). З цим 

апелем треба пов'язувати початкову керівну ролю, яку 

згадана парафія відігра.1а опісля в боротьбі за номінацію 

першого українського владики для українців Канади та 

зорганізування української дієцезії Канади. 
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шої чита.1ьні у Вінніпе(у. Піс.1я першого року праці "Між

народної читальні", її життя неначе завмерло. Щойно в 

1903 р. врийато до організаційної реrенерацїі, коли ця 

читальня прийняла вже офіційну назву "Читальні ім. Т. 

Шевченка", а в анг.1ійській мові ''Reading Hall" (адреса 
109 Юклид Ев., цебто тодішня резиденція Кирила Гени
ка). Реорганізована читальня проявляла велику працю, 

бо старанням її членів став появлитися перший часопис 

у Канаді "Канадійський Фармер" 4
). В цій реорганізо

ваній читальні відбулося теж перше аматорське пред

став.'Іення "Арrонавти" --- перша театральна українська 

вистава в Канаді. Крім мужчин виступа.1и в ній дівчата 

аматорки, як П. Теслюк, Е. Новак та М. Пасічник. Діялось 

це 14 травня 1904 р. Ч:1ени Чита.'Іьні ім. Т. llІевченка 

також заложили Українську Народну Бібліотеку ім. Івана 

Франка, яка в наступному році начнелювала вже 450 
назв. Мала це бути своєрідна націона~1ьна українська бі

бліотека Канади. Велика шкода, що ця біб.1іотека та її 

організатори не видержа.1и спроб :життя, бо сьогодні 

вона бущ1 б уже великою народною цінністю. 

ІЗ противагу до світоглядових пог~1ядів членства Чи

та:н.)ні ім. Т. Шевченка, які орієнтува.:шсь у бі~1ьшості на 

га:шцьку радика.JІьну партію, було зорганізовано читаль

ню "Просвіту", яка близько співпрацювала з релігійною 

та національною течіЕю т. зв. Малої Церкви (цебто цер

кви св. Володимира й Ольги), а опісля Великої Церкви, 

цебто отців Васи~1іян. Вона була пов'язана теж з Матір

ним Товариством "Просвіти" у Львові. 

ДовкоJІа цих двох течій, а радше середовИІц, з одної 

сторони просвітно-політичної і з другої сторони про

світна-релігійної, стало формуватись не тільки життя ук

раїнців Вінніпеrу, але теж ці.тюї провінції Манітоби. Прав

да, оформлялись й інші організаційні клітини спільноти, 

а.1е вони в ідейній площині стоя.1и в такій чи іншій пов'я-
•) Не змішувати цього часошtс~· т:1 його заісн~·вавня з особою 

Ф. Доячека, який щойно .в 10 років пізніше став його в.1асннком. 
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занасті з одним, чи другим осередком. Такий уклад спів

відносин перенісся також і на інші провінції Канади, 

зокрема до Алберти та Саскачевану. Як бачимо, Вінніпеr 

вже в заранні нашої історії став надавати ідейний тон не 

тільки Манітобі, але теж цілості українського поселення 

і то на довгі роки. 

З початком Першої світової вtини начнелювали в 

Манітобі понад пів сотні культурно-освітніх одиниць та 

найменше стільки ж саме парафій. Це тільки вказуе, 1цо 

українці висоІ<О цінили свою організаційну си.1у в гро

маді та Церкві. З приемністю теж приходиться замітити, 

1цо українське жіноцтво в тій творчій праці брало чинну 

участь. В 1916 р. воно пішло ще далі, коли то оформило 
окрему жіночу організацію, надаючи їй модерну і світ

ську назву- "Українське Жіноче Просвітне Товариство". 

На чолі його станули відомі жіночі постаті піонерської 

доби, як Марія Боянівська (перша голuва ціеї організа

ції), М. Жеребка, Е. Демчук, Ю. Угринюк, О. Арсенич, 

Ф. Неrрич та інші. Як відомо, Українське Жіноче Про

світне Товариство видало першу відозву до жіноцтва в 

Манітобі та Канаді, закликаючи жінок до участи не тільки 

" громадських, а.1с теж і політичних справах. У цілості, 

"(0.-'ІИ вглиблюватися в схему та динаміку українського 

організованого піонерського життя Манітоби, треба 

з повною свідомістю підкреслити, що це життя було 

багате та різноманітне. 
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ПЕРША ЦЕРК:ВА ТА ПЕРША ЧИТАЛЬНЯ 
в КАНАДІ 

В історії українців Канади є різні версії відносно 

nершости українських церков та культурних організацій 

в цій країні. В цьому есеї сnробуємо документально вка

зати, що nершою церквою та nершою читальнею в 

Канаді бу.1а церква та читао~1ьня в Едні-Стар, Алберта. 

Ця осс.:Ія, до речі, в якій бу.,'Іо nерша групове поселення 

українців Канади і в якій nеред вели перші з nерших 8 

Канаді відомі небиаівці, мада право бути першою і м 

цьому відношенні. На це з .. 1ожиJІИСЯ такі фактори, як 

мож.,1ивість кращого загосnодарювання nосе.1енців та 

да.11ьше й те, що цією колонією зокрема опікува.,1ися 

священики в Канаді, а саме о. Нестор Дмитрів та о. Павло 

Тимкевич. 

Ко.,1и о. Н. Дмитрів nриїхав вдруге до Едмонтону в 

дні 21 вересня 1897 р., то його nерші кроки були сnря

мовані на відвідини до Едни-Стар. Про ці його від

відини була нотатка в "Свободі" ч. 44 з дня 28 жовтня 
1897 р. В цій нотатці дослівно читаємо (під заголовком 

"Вісті з руских ко.1ьоній в Канаді"): 

"Цілий тиждень возив о. Дмитрів ма.тері.11л на бу

дову церкви, (розумієтьс.11, в Едні-Ствр - М.Г.М.). 

Одного дн.11 відвідав він хворого Антона Савку і там 

відnрввл.ІІВ СлуWібу Божу. На другу неділю відбулос11 

зновв богослужf'ННІІ в школі, нв J'і("трім був nрисутний 
єnисксn фра,нцузький зі Сент Алберт Е. Леrаль. О. Н. 

Дмитрів дивувавсJІ і заnитуввв сам себе, чи наше 

дсвге богослуженн• nодобалосJІ f.'nискоnові, а цо бого-
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служенни бачив і чув він nерший р;:~з у свому ;юпті, 

nише :коресnондент Я:к на злість ди:к М. Шnіl•Іннсьу;.ий 

на ту неділю був захриn." 

В ту саму неділю, цебто З жовтня, ніс.~а1 С.1ужби 

Божої відбу.1ася нарада, на котрій ухва.пено бу дувати ще 

тої самої осені українську катоJІИцьку церкву. Церква 

мала бути будована на фармі, тавншип 56, рсііндж J 9, 
секція 27, на по.ІJуднево-східніА чвертці. 

В повищій часописній нотатці згадуЕться, що дерева 

навезено добру половину, а за тиждень мааи звезти 

решту матерія.лу. З інших публікацій довідуЕмоСІ,, що u 
тому самому часі Еnископ ЛеrаJІь приобіцяв також датИ 

допомогу в будівельному матерія.1і. Одночасно nін остс

rігав тоді перед намаганнями РосійсьІ<ОЇ Місії зі зел 

ввійти в ре.1ігійні взаЕмовідносини з укrаїнськимн nосс

.1енцями. 

ВиявдяЕться, що піс.1я двотижневого побуту в Едні

Стар о. Нестор Дмитрів вернувся до Віннінсrу, а згодо~і 

звідти виїхав до ЗСА. Дальші події некоrисно вп.1ива.1и 

на будову церкви. Російська Місія ве;Іа uнерту прона

І'анду серед еднанців, щоб переходи.1и шt rосііісІ_,ю.' пра

вос.:lавя. До того скоро прийшJІа зима і розгін до будови 

церкви серед посеJІенців дещо притупився. Все таки вони 

вспіли ще згодити Василя Глухого з Боrщівського по

віту, який погодився збудувати цеrкву за 1 :~2 до.1ярн. 

Церква ма.ла бути на 8 сяжнів довга і 41/2 сяжня широю1, 

~'закрита збоку і копу.'Іа ма~1а бути, як на кожвіН нсркві", 

ЧИТаЕМО у "Свободі" З ДНЯ 16 грудня 1897 р. "Стариіі 

фармер Федько", автор доnису, писав, що тоді до цер

ковного комітету на.ІJежали МихайJю Мс.;н,ник, Михай.·1о 

Пулишій, Василь Феняк, Теодор МеJІьник, Іван Пи.1ипів 

Никодай Шnачинський. 

Згаданий автор подав ще цікаву вістку відносно 

допомоги Російської Місії на бу дов у іншої церкви в 

цій самій околиці. Він так інформував про це: 
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"На східній стороні чекають на 500 долирів, що їм 

сбіцJІли дати православні і на запомогу від російського 
цnр11. Ми хоть бідні, продовжав Старий фармер Федь

ко, до того початкуючі фармери, не че:каємо не жеб

ранину, але власними силами стараємось о наш русь

кий дім божий. Чулисьмо, що має приїхати до нас зі 

старого краю наш отець духовний. Коби в:к найскорше 

діждатиси тоі веселої хвилі, то чоловік би відмолоднів, 

як би в пос вже и:кийсь поридо:к був. А то йдуть Рож

денственні свито, а ми мусимо сидіти по хотах, и:к 

цигане, ні слово божого, ні колиди в церкві не почуєм, 

ІІ:к :колись бувало в старім :краю, аж душц радувалась." 

До цієї пубдічної спавіди допис) ва ча вкоротці долу

чи,lось пуб.1ічне звернення еднанськоrо церковного комі

тету, який в скдаді, як nодано nовище, слав "Просьбу 

канадійських русинів з Едмонтону в Алберті до Ух Емі

нснцїі Високопrсосвященноrо Аrхієrея С. Сембратовича 

у Львові". Цю "пrосьбу" помістила "Свобода" 24 лютого 
1898. 

В свому проханні комітет, між іншим, аргументував: 

"Нас згромадилась в~е вели:кn сила людей, бо nо

вище 100 родин. Ми християни, ми русини. Церкви 
своєї свитоі, свого рідного сrищени:ка нам так треба, 
ик треба колись вмирати. Скіль:ко наших сил, ми ста

раємось о дім божий і з весною приступимо до будови 

храму божого. Нам треба проводу, нам треба поради. 

Нам потреба одним словом помочи. Дли того ми звер

таємось до Вашої Еміненції і благJємо, щоб схотіли 

нам прислати безпровалочно нашого свищепика з Гали

чини. Ми сміємо ужити того слова безпроволочно, по

неже время люте. Ми просимо помо•ш, бо нt~.ші вороги 

осачили нас довкола. 

"Православний владиnа з Сан Франсиска подару

ІНІВ 500 долирів на будову церкви на східній части 

нашої :колонії, а 200 долярів на :каплицю західної чости 
тоі :колонії. Ми остали самі без псмочи і поради. Про

симо і благаємо Вашу Еміненцію, щоб зволили при

слати нам безпровалочно нашого свищени:ка і просимо, 
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JІІ'і вірні сини Вашої Еміненції о ризи, 1'\Ниrи і другі 

потрібні річи церІ'іовні дли нашої будучої церІШ'І." 

Це було не тільки прохання, але теж бі.пь душі укра

їнських поселенців, які побивались про духову опіку, а 

цієї опіки не буда ізза різних причин. Найосновнішою 

була та, що Римська столиця допускала тоді до Канади 

тільки безжение священство, тоді коли в краю українсь

кий клер був поголовно жонатий. МоЖ.7ІИВості на виїзд 

мали тільки монахи та вдівці, а таких багато не бvло. 
Це тим більш, що Единий тоді чин Отців Василіян зо

бов'язався був вис.ТІати свою місію до Бразилії. Такі 

вимоги Римської столиці дуже важко пізніше відбились 

на духовому стані вірних, як теж на організуванні цер

ковного життя українців католиків. Повернімось однак 

до дальшої підготовки будови церкви в Едні. 

Приїзд о. П. Тимt<евича 

Хоч священика не було, все таки комітет будови 

взявся з весною 1898 р. за працю. Тим часом в квітні 
того ж року несподівано прибув до еднанців бажаний 

священик. Приїхав він зі ЗСА, саме в Страсний Четвер; 

о. Павло Тимкевич, близький друг о. Нестора Дмитрова 

був з черги другим українським като:шцьким священи

ком в Канаді. Припускати треба, що його приїзд був 

тісно повязаний з проханням еднанців, яке вони висла.пн 

кардина.rrові С. Сембратовичеві, бо йому повинувалась 

група українських священиків, яка прожива.1а в ЗСА, а 

серед них також о. П. Тимкевич. 

Без сумніву, що новоприбулий священик мав повні 

руки праці з приїздом. Як передаJІИ нам старожи;ТІи, 

еднанський Великдень був радісним днем д.;rя всіх. Бого

С.і'Іуження відправили в приватній хаті Федора Мельника. 

Новий священик був симпатичної вдачі і добрим про

мовцем. Народ горнувся до нього і запао11 до будови 
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церкви знову піднісся. А що о. П. Тимкевич мав також 

велике зрозуміння до громадських справ, то в громаді 

стали думати ще над культурно-освітнім життям. Першим 

актом цього буJю відмічення 50-річчя скасування пан

щини в Галичині. Як відомо, річницю скасування панщини 

відмічунано в краю кожнорічно в травні. І тут в Канаді 

таку річницю відмітили еднанці враз з о. Тимкевичем в 

дні 15 травня 1898 року. Щоб була пам'ятка цьому актові, 
еднанці вкопали на церковній площі, на якій будувалась 

вже церква, високий деревляний хрест. 

В часі бу до ви церкви виявиJюсь, що сорок-акрова 

церковна площа була записана не на громаду, aJie на 

єпископську римо-като.1ицьку корпорацію, на чолі якої, 

як відомо, був єпископ Леrаль. Цим станом .llюде зане

~окоЇ.t1ись, як пізніше писав о. П. Тимкевич в часописі 

"Свобода". Рада в раду і громада вирішила вислати 

делеrацію до єпископа, щоб остаточно устійнити стан 

правний церковної площі. Цілий церковний комітет враз 

зі своїм духовником виїхав до Сент АJІберт, щоб про

вірити справу на місці. Вияви.rrось, що запис був дійсно 

переведений на ім'я римо-католицького ВJІадики в дні 26 
січня 1898 р. Запис перевів священик· Ледук, господарсь
кий економ римо-като.тшцької епархії. Вияви.1ось, що 

сорок акрів землі були даровані, а 120 акрів, що при

падали з цієї самої фарми на священика, треба бу.по за

платити. Звідси почалися довгі торги. Священик Ледук, 

що саме тоді заступав неприявного єпископа, доказував, 

що запис є потрібний на єпископа, бо така практика 

існує в римо-католиків, 111.0 парохіяльні землі записується 

на єпископів, знова делеrати доказува.11и, що така поста

новка викличе ще бі.rrьше нсдовіря українців в Едні дu 

римо-католицького владики. Бу.1а навіть спроба, шоб 

о. П. Тимкевича взяти на вдержання римо-като.1ицької 

епархії, а.пе о. П. Тимкевич рішуче відмовився. Ця його 

відмова ще більш поси.1ила довіря еднанців до свого 

священика. Це добре зрозумів о. Ледук, який за б.тrаго-
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с.1овенням владики переписав церковну площу на цер

ковний комітет, зложений з трьох осіб, а саме: Іван 

Пилипів, Михай~1о Ме~1ьник та Михайло Пулишій. 

Про правні спори відносно запису церковної ІІ.7ющі 

о. П. Тимкевич написав опісля довшу статтю, що була 
друкована в "Свободі" в 23 чисJІі 1898 р. Стаття ця ма.7Іа 

дуже вимовний наголовок. Він звучав: "По битві". Звідси 

ми довідуємось, що як ті~1ьки переписано п.;ющу на цер

І<овний комітет, римо-като.ІІицька дієцезія відмови.1а пов

ністю обіцяну парафії допомогу. Мимо цього будова 

йшла вперед. Народ з дрібних пожертв купував вікна, 

д.вері і все, що було потрібне до будови. 

Організують читальню 

Короткий побут в Едні о. П. Тимкевич використан 

також на те, щоб засіяти зерно культурно-освітної праці. 

Відмічення 50-річчя знесення панщини на рідній зем~1і 

застави.;ю богатьох громадян теж призадуматись над 

організованим життям просвіти, подібно як це було в 

краю, де вели працю чисJІенні Товариства Просвіти. Вко

ротці відбулися наради зацікавлених і там вирішено за

Jюжити чита~1ьню. Дещо більше довідуємось про цю 

читальню з допису О. Карпця, який був поміщений в 

"Свободі" під датою 4 серпня 1898 р. Дописувач не подає 
точної дати заснування читальні, аJІе з цього, що пода

но, можна робити заключення, що чита.:Іьня була зор

ганізована в місяці червні, а може навіть при кінці травня. 

llpo цю nершу зорганізовану чита.1ьню серед українських 
носеJІенців в Канаді оповідає О. Карлець таке: 
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"Хоть nравда церкви ще не маємо, (ІЛ~ незадовго 

Ш\ західній части від нас 6 миль, буде церква готова 

(тут мова npo церкву, ику будуввв о. П. Тимкевич -
М.Г.М.}, в ми no роботі (цебто no жнивах - М.Г.М.) 

будемо старатиси коло себе каnлицю nоставити, а і 

З) Тамже, стор. 347. 



теnер маємо nросвіту між собою, бо наш о. Тимl'іевич 

з;::· ложили між нами "Іитальню, nривезли нам до 80 кни
п;ок зо Львова від Товариства "Просвіти" і рnдо члони 

беруться до нау.ки.'' 

З допису довідуємось, що чита.пьня приміщувалася 

в хаті Оаександра Карпця. Члени читальні робили ста

рання побі.JІьшити біб.;Ііотеку та на\1ага .. 'ІИСІ> вдержувати 
зв'язки з рідним краєм. Про це Карлець І:ШС.:'ІОВ.lІюється 

дуже ядерно і просто. Він пише: 

"Ми будемо братись дальше до nроспітп і буд.,мо 

nисати до ~раю, щоб нам nрислали кнюко.к і газет, 

щоб ми могли знати, що наші братти в .кр<Ію роблить." 

Старожили піонерської верстви оповіда.:ш авторові 

про цю чита~1ьню, а ко.1и пам'ять в декого затирадась 

водносво дат оснування цієї чита.пьні, то юшкки, які 

привіз, чи спровадив о. П. Тимкович до F:.дни, ще довго 

пригадува.тш читачам про працю другого священика піо

нера, який не тільки будував церкву, aJie також прив'я
:зував ве.1ику вагу до просвіти наролу. 

Якщо порівняти дати виникнення інших чита .. 1ень в 
Канаді на заході та сході, приходимо до зак.1ючсння. що 

читальня в Едні- Стар в А.іІберті бу.1Іа першою українсь

кою чита.тІ.ьнею в Канаді. Дані про чита.пьню ІІJсвченкn 

у Вінніпеrу сягають 1899 року, читальні в Бівер Крік 

( основопо.1ожник --- Петро Зварич), 1900 року, в Лет

бридж 1903 р. 

З піонеrс•>кої преси та піонерських персказів бачимо. 

що о. П. Тимкевич розвинув був всесторонню працю се

ред українських піонерів Едни-Стар. Бу.:rа церква і Про

світа, була і бібдіотека. Хоча цеrкву закінчено пізнаю 

осінню в 1898 р., ко.7Іи о. П. Тимкевича n Г:.лні не було, 

то треба признати, що вона бу.аа збудована пrн ве.іІиких 

зусил.т1ях о. П. Тимкевича. Що найважніше, він потрапив 

вдержати громаду монолітом. Звідси була сила й снага 

до праці. 



На· жаль, о. П. Тимкевич не вдержався довго в Едні. 

Громади бу.1а надто бідна, щоб дати вдержання цьому 

духовникові. Народ в більшості жив ще в зем.1янках. Не 

буJю ще навіть належної кімнати серед своїх і тому треба 

були мешкати в чужих. В дійсності, треба буJІо бути в 

постійному русі та комірному. Коли власні запаси ви

черпалися, о. П. Тимкевич був змушений вернутись до 

ЗСА. Мав він надію знову навідатись, може навіть і на

довше до своїх еднанців, aJie, як показують пізніші пре
сові інформації, українці в ЗСА також потребуваJІИ рук 

до праці н народі та ідейних духовників типу о. Тим

кевича. його віддана праця на кожному відтинку вичер

пала його до тої міри, що він занепав на здоров'ї і був 

змушений вернутись на лікування до своєї рідні в Га.Jи

чині. 

Російська Місія таки засіяла незгоду 

З цитованого вже допису О. Карпця, як теж зі 

звернення церковного еднанського комітету, про що вже 

була теж мова, можна виробити собі образ про працю 

Російської місії серед українських посе.пенців в Енді. 

Загально відомо, що перша візита цієї місії в осо

бах священика Димитрія Каменєва та діякона Володи
мира Олександрова відбу.пася ще в 1897 р., менш більш 
в час перших відвідин о. Н. Дмитрова до цієї колонії. 
Тоді стала мова про 500 до,7Іярову допомогу від Російсь
кої Церкви тощо. Другий раз ці посJІанці прибу~1и на 

саме Вознесення в 1898 р., коли то о. П. Тимкевич давив 
душевну услугу еднанцям й одночасно будував церкву. 

В часі перших відвідин відпоручинкам Російської Місії 

вдалося з'єднати декіJІька поселенців дещо даJІьше від 

Едни, д,~1я яких церковне питання знаходи.1о відповідь, 

яку ширили місіонери - "то всьо равно". Під кличем 

"всьо равно" вони і другим разом відправи~lи богосду

ження на самі ЗеJІені Свята н 1898. Хоч народу не було 
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на цьому богосдуженні, кромі кількох одиниць, все таки 

хвіртка бу.'Іа відкрита на наступні відвідини. Нагода до 

цього буJІа дуже добра, бо еднанці довший час не мали 

священика. Отець Дамаскин Поливка, який був висланий 

до Едни в 1899 році, не добився до Едни ті.пьки тому, що 
Вінніпеr та його околиця полонила його працею. До речі, 

у Вінніпеrу він зорганізував першу парафію українців 

катоJшків. Це було велике зусилля та добродійство в 

тому часі. Це видно хоч би з того, що польська парафія 

св. Духа вела неперебірчиву пропаганду проти цього, 

щоб українці відділюва.1ись від цієї парафії, до якої 
вони з доручення римо-католицького Епископа мусіли 

ЮJ•1ежати. 

Хоча еднанська церква буда, як вже знаємо, готова 

при кінці 1898 р., але богослуження не відбувались, бо 

не було священиків українського обряду. Цю недостачу 

використовували далі Д. КамЕнЕв і В. Александров і 

під претекстом "всьо равно" стали відправляти богослу

ження дJІЯ еднанців. Такий стан тривав до половини 1890 
року, коли то вперше прибув сюди о. Іван Заклинський 

і в дні 5 серпня посвятив церкву. В міжчасі однак справи 
у.;южидись так, що деякі чдени церковного еднанського 

комітету пішJш також по лінії "всьо равно". Витворилося 

дві партії, які стали між собою ворогувати і ця ворож

неча закінчилася судовим процесом. Місіонери Камєнєв 

і АJІександров зробили своє. 

Як то "всьо равно" виг.пядало на іншому відтинку, 

може сказати ще інша подія. Недалеко Едни-Стар була 

місцевість, що звалась Руська Свобода. Це кололо в очі 

цих місіонерів і за їх порадою назву змінено на "Восток". 

Крім так званого принципу "всьо равно" Російська 

Місія послугозувалась ще видуманими політичними ар

гументами, rцо мовляв "уніяти запродались латинникам 

і внелуговуються французьким бискупам", ці висилають 

латинських ксьондзів на руські колонії" тощо (див. 

"Свєт'', ч. 8, Бриджпорт, ЗСА, 1898, допис про Сифтон; 
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Манітоба). В кожному случаї рік 1898 був роком, ко.1и 
Російська місія почала в Канаді вести активну підривну 

працю проти Української КатоJІицької Церкви (відома в 

тому часі, як Руська Като:rицька Церква). Були також 

публікавані персональні напади в часописі "Свєт" на пер

ших українських свнщеників в Канаді, о. Н. Дмитрова та 

о. П. Тимкевича. На це негайно зареагуван Кири.1о Гсник, 

який в дні 1 вересня 1898 року помістив таку заяву: 

"Єсми свито nере~онаний, що нr:ші малорусь~і 

свищеники в Канаді, так о. Дмитрів кк о. Тим:кевич, 

суть добрими синами свого народу, люблить свій нарід 

і стовть за ним, зв що ім честь належитьсв" . 

. Полемізуючи зі "Свєтом" Кири.1о Геник писав: 

"Отже най кождий вnеред добре розважить, кому 

вірити треба, в :кому ні. Браття буковинці, если схотить 

мати свого nанотця, то з~кличуть свого з Буковини, а 

не чужого будуть тримати". 

Заява Кирила Геника ледви чи мала який будь вплив 

на хід дальших церковних подій в Канаді. о. П. Тимке

вич вже не вернуться до Канади більше, знова о. Нестор 

Дмитрів, який працював якийсь час в Іміrраційному Бюрі, 

у Вінніпеrу, також був змушений залишити Канаду з ува

ги на свої обов'язки в ЗСА; тільки не опускали Канади 

~і своєї опіки місіонери зі Сан Франціска з РосШс1Jкої 

місії, які не тіJІьки зуміли роз:rтожити українську громаду 

в Едні- Стар, але також в околиці та в інших теренах. 

Боротьба, яка вив'язалася ДОВКО.'Іа пеrшої церкви і пеr

шої читальні, тривала довший час. Вона знищила той 

мозольний дорібок піонерів та нанес.1а їм несо~1аву, на 

довгі роки. 
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ДО ІСТОРП УКРАУНЦІВ В МОНТРЕАЛІ 

В звязку з появою окремого видання Товариства 

"Просвіта" в Монтреа.r1і, що в 1963 році обходи.1о свій 
~о.:ютий ювілей 50-річчя існування, доцільно було б на 

підставі документа.lhНИХ даних піти дещо да.1ьше, чим 

1913 рік, щоб дещо більше довідатись про початки ор
ганізованого українського життя в Монтреа.:Іі. Видання 

монтреальської ''Просвіти'' під наголовком "Смолоскип 

Освіти і Життя" згадує І<і.lьІ<ома реtІеннями часи до 1913 
року, ко.7Jи то за почином о. д-ра Івана Перепелиці було 

основане Товариство ''Просвіта" ім. Тараса Шевченка 

на Пойнт Сен Чарлс. RиглядаJІО б з цього, що до часу 

оснування Товариства "Просвіта" в Монтреалі майже не 

Г>уло організованого життя української спільноти в 

ньому місті. Воно однак да.1еко не так. Українська пре

са в Канаді та ЗСА з часів перед 1913 р. досить часто 

подає інформації про спільнотне життя українців в Мон

треа.пі. Що бі.1ьше, українці в Монтреалі, можна твердити 

на підставі тодішньої преси, вели перед в організованій 

роботі на Сході Канади і да.1еко випереди.1и такі укра

їнські осередки, як Торонто, Оттава, Судбури та інші. 

Замітне й те, що ця організованість вийшла просто від 

українського робітництва в Монтреааі, що в тісній спів

праці між собою примірно вело справи своєї громади 

через кілька років, заки могли прибути перші українські 

священики та деякі інтеліrенти, щоб бути помічними в 

да.1ьшій організованій праці. 

87 



nочатІіи уІіраїнсьІіоrо nоселення в МонтреалІ 

В. Анастазієвський, один із перших українських nо

селенців в Монтреа.т~і, подав у 1906 році до часоnисів 
"Свобода" у ЗСА та "Канадійського Фармера" у Вінніпеrу 

таку нотатку про "Русь Монтреальську": 

"В Монтреалі зачали осідати Умраінці вже від 7 
літ ... Першим з наших Умраінців був Йови Тюхтій, 
мавалір. Позістав тут з браму гроша на дальшу дорогу. 

Делерва від рому 1904 Умраінці зачали осідати в Мон
треалі і число зростає з можним днем. 

"Є тут 20 наших бордінrгавзів (домів, в имих столу
валиси тв жили звичайно нежонаті робітними - М.М.), 

в котрих жиє маса Русинів, переважна часть мавалєри і 

інші, що полишали жінки в Старім ·Краю." 

Як довідуюсь, писав Анастазієвський, від тих, що 

вертаються в Старий Край або, що виїхали дальше в 

Канаду, щоби осісти на фармі, то кожний задоволений 

з Канади. Та більшість тих, що будучи тут, заробили гріш 

та виїхали в Старий Край ... назад вертають в Канаду, 
забираючи з собою родину. 

"О роботу тут не трудно, бо всимі "боси" дуже 

вдоволені з наших людей. Працюють тут при таких 

роботах: при репарації доріг у місті (стріткврах), при 

копсні маналів до водопроводів й інших. Дальше пра

цюють в фабриках желізних, им відливарні, дротrtрні 
і т.п., в млинах, гврбврних, в rвзовних, різнях і СіПіАрі. 

У фармерів є теж досить людей наших. Платня сталого 

робітняма від півтора до двох долирів і більше. Словом, 

не можуть наші Умраінці нарікати на Канаду. Хіба 

колись в початках трохи прибідували, але тепер вже 

ні, бо межи своїми вже лемше дадуть раду . . . '' *) 

... твердить піонер В. Анастазієвський. В да.1ьшому 
він закликав всіх у Монтреа.1і, щоби горну.1ись до науки, 

до просвіти. 
----· 

*) В цитnтах зn.шшаємо мову ориrінn.чу. - 1\\.l\\. 
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Іван (Йоан) Т10хтій з ро,RнноІО. Перший украінськиіі посе 
ленець в Монтреапі, приїхав зі сепа Воr,Rаиівкн в 1899 р. На 
сВітJDІНі ,Rружииа А101а та сини - Вопо,Rимир (зпіва), зараз 

суддs в Гемитоні та Михаішо,. пікар в Торонті. 

Онис "МонтреаJІьської Руси" В. Анастазіt:вського 

простий, але багатий в дані. - На підставі цього опису 

маємо ясну картину, що в МонтреаJІі з 1904 р. стаJІО дуже 
скоро посеJІюватися українське робітництво, що свіІ':'t пе

чаток датує вже з 1899 р., коли то сюди заїхав Іван Тюхтій, 
перший з перших. Ім'я цього піонера різно писа.пось в 

часописах. Найчастіше побіч Тюхтій теж писа.пося Тіох

тій. Здається, що з Іваном Тюхтієм приїхав бун також 

його брат Степан і саме ці два брати буJlИ свідомими 

українцями і за їх почином та ще декількох громадян в 

1903 році оснувалася перша українська організація 

товариство "Опіка переселенців". 

Не маємо точніших даних нро оснонуючі збори 

цього товариства. Є однак нотатка, що основуючі збори 

''Опіки пересеJІенців" відбу.ТІися в 1903 році. Про цю дат~' 
говориться в канадійському а.1ьманаху "Нове поле" так: 

"Дня 17. ІХ. 1903 р. заложили Украінці в Мо~rтреалі 
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товариство "Оnіки nереселенц'в". Головою вибр~но ВJ

лодимира Анастазієвсь:кого, лисари Я:кова Сисзка. 

В:клад:ка була 15 центів місич·но. Се була читальни з 

обовизком олі:ки лриіжджими Украінцими. Се товарис

тво змінило одна:к ло двох ро:ках назву . . . " 1 ) 

"Пропа~tятна книга поселення українського нщ.,ол~· 

в Канаді", подає дuту зага.1ьних зборів не 1903 рік, " 
1904. Заховалося ширше звідомJІення з зага.'Іьних зборін 
щойно з 1906 року і в цьому звідом.~1енні говориться вже 

про перевибір управи товариства "ОnіІ<и переселеНІtів". 

Збори в 1906 році відбувалися "в неді.:Ію, на руський 

Новий Рік". -- В тому році скднд управи був такий: І. 

Тюхтій -- го.1ова, В. Анастазієвський ---- заступник, С. 

Горак -- касієр, Северин Костирський й 0Jreкca Дідух 

-- заступники касієра, йосиф Сазанський - - бі.'rіотскар. 

До надзірної ради входи.1и: Семен Дрогобицький, Ни

ко.lай Ка.1инюк й Іван Стельмах. На зборах дискутована 

справу "Самопомочі'', aJ1e це питання від.:rожеrrо на дру1·і 
збори "позаяІ< брак часу на ее не зізвали в", говориться 

в пресавому звідомJrенню. З характеру праці та назви 

цього першого українського товариства в Монтрса.1і так 

і видно, що йшо~1ося про опіку та про взаємодопомогу 

українських посе .. 1енців-робітників. Товариство однак не 
забувало і про освітню працю, бо для тієї ці.~Іі вибршю 

на згадуваних зборах аж двох бібліотекарів. 

Новини, що їх черпаємо з тодішньої преси, досить 

багато говорять і про цю ді.пянку праці першої ор

ганізованої української к.пітини на сході Канади. 

Перший баль уІ<раїнсьІ<ої молоді 

Управа товариства "Опіки пересе:rенців та допо:\юrа 

Краєві" розвинуJІа різногранну працю вже в перших по

чатках. Управа допомага,7Іа свому членству дістати нід-

1) Г.'ІЯдІt цІповаНІІЙ твір, "Робота тоuарнсп:;t ''ОІІікн на.1 ~·країв

ськнми псресс.1енцями ім. cu. Рафаї.1а u Канаді". Стор. 121. 
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повідну пrацю, а на с.чучай потреби теж давали допо

могу. Бу~1а бібліотека і відбувалися сходини та читання 

книжок і часописів. Бу.1и доповіді. Вияви.пась теж по

треба зустрічей товарисько-розривкового порядку. Д.ІНІ 

тієї ці.1і в.1аштовано товариську забаву з танцями, про 

ЯКУ ПИСа.'ІОСЬ 8 П(1еСі, ЯК "перШИЙ баль УК(1аЇНСЬКОЇ МОЛО

діжи". Забава ЦЯ відбулася п'ятого травня 1906 r. Квитки 
вступу, як на ті часи, були навіть досить доrогі, бо п.1Іа

ти.1ИСІ> по 75 центів. Дохід, як пише згадуваний вже Н. 
Анастазієвський, "був призначений на добrу ні.1Jь". З 

чистого доходу, що виносив 10 долярів, пrизначено п'ять 
до.:1яrів на боєвий фонд, себто на допомогу по.1ітичнііі 

rоботі в Кrаю, два ДО.:lЯрИ на "Народний Дім", а тrи 

до.ІІЯf'И оста.:то дJІЯ товариства "Опіки пеrесе.ІІенців". З 

часопиrного допису видно, що перший бат> укrаїнсt,ко'і 

мо.1оді в N\онтреа.1і пройшов з повним успіхом, бо "гості 

розійuтися домів тоді, як вже дніло". 

Розподі.lІ чистого доходу з забави промов.іІЯЕ за тим, 

ЩО сеrед кеrівного гурта українських посе.1Іенців R Мон

трсааі бу.1и .1юди з патріотичною настановою та відчут

тям потrеб Рідного Краю. Про це говоrить ще одна 

подія з того ж року. Ко.1и у вересні Іван Тюхтій хrестив 

свого пеrшого потомка, то гості зібра.~ш три до.1щ1и і 

д.ва центи на "Фонд рево.1Іюційної партії в Росії". Зібrані 

гроші надісдано одній українській редакції в Канаді, щоб 

відіс.1ати їх до Краю, до Києва. Правдоnодібно йш.1ося 

тут пrю допомогу РУП (Революційна Укrаїнська Паrтія). 

Ще в інLІІО:\1У місці читаємо, що піонеrи з Монтrснлю 

вже в тому часі допомага.1ш теж "львівським академ і

кам", ко.1и то nрийшао до студентських завоr\'Шень юt 

Львівському університеті в сnраві української :\1ови в 

цій високій шко.1і. Був це вже рік 1907. Пеrший початок 
допомоги зробиJІИ С. Костирський, й. Сазанський та И. 

Ганевич. Вони перші ЗJюжили чотири до.'Іяри на згадану 

ціль. 

З невідомих nричин відбулись 5 серnня того ж 1907 



року надзвичайні зага.1ью збори товариства "Опіки пе

рrсr.lсІщів". Нову управу очо~1ив В. Анастазіt:nськиіі. u 
ііого заступником став С. Костирський. До управи ще 

бу,:ш вибрані: Яків Вип рук, йосиф Созанський, Ю. ltl'м

чук, М. Бучковський. До Контрольної Комісії входи.іІи: 

СемсІ-І Дрогобицький, М. Гняздовський і М. Човник. З 

пресового звідомлення виходить, що товариство ма.1о 

ожс свою домівку, бо вже був вибраний господар това

риства, що ним став ко.1ишній голова Іван Тюхтій. На 

тих зборах ухвалено також змінити назву товариства з 

"Опіки пересе.1е1-щів" на "Товариство Укrаїнців". Якщо 

зважити цю обставину, що в тодішній пrесі ужин:ии 

стару назву "руський" замість назви "укrаїнець", то yx
ua.la товариства "Опіки пересе.пенців" бу.1а, як на тоІUІ 

час, дуже поступова, а навіть революційна. 

В тодішніх звідом.11еннях подзвано адrссу товарис

тва на 481 Веллінrтон. Була це адреса правлоподіuно 

одного з членів управи, чи пак Контрольної Комісії, а 

може таки окремої домівки, де мог.1о приміщуватисІ, 

товаrиство. Важко щось точного сказати. 

Перша театральна вистава у Монтреалі 

Рік 1906 був багатий в події серед монтрса.1І,сJ,кої 

~'країни. в дні 27 жовтня того року відбу.:шся псrша 

тсатраJІьна вистава, що її ставило "Товариство ~'кrаїн

ців". Бу.1о це перше українське театраJІІ,не представJІеннн 

о Монтреа.лі -- драма "Хто з Богом, Бог з ним". Іван 

Хруставка обширно описав цю подію, що за.лишит1 на 

г.1ядачах хви.1ююче та пам'ятне враження. Він писаn: 
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"Що до nредставлення, ее було nерше наше русьІ\е 

представлення в Монтреалі, !\Отре свідчить, що тутейше 

наше товариство жиє і трудитьси дли добра й освідом

ленни нашого бідного нвродв, 1\отрого вигнвлв та сама 

недоля з вітчини, !\Отру членн-амвтори відіграли в жи

вім образі. Але не журімен братти, бо "Хто з Богом, Бог 



з ним". Покинуписьмо браття свій рідний край, тай 

заїхали в чужину, щоб поліпшити долю." 

Користаючи з опису театральної виставки, Хrустав

Юl хоче загріти своїми патріотичними словами до праці 

на народній ниві тих, що є в рядах "Товариства Україн

ців", як також тих, що були поза організаційними ряда

ми. Він ставить питання, 1цо народові треба робити на 

чужині, щоб збеrегтися як цілість. На це питання він дае 

таку відповідь: 

"Нам треба і то конче спільно nрацювати, пізнати 

один дли другого рідним братом. Один за другоr'о по

винен знати, де він є, ик йому поводитьса, чи здоров, 

чи хорий, в ее вдасться нам зробити, коли будемо при

стввати до товариства, а в товаристві буде нам здава

тись, що ми у себе дома. Бо нехай собі припімне той, 

котрий був не представленню тую хвилю, коли таи 

штука була в руху, бо много було таких, котрим закру

тилиси сльози нв вид тоі нужди, котру кождий вичитав 

з живої книжки представлении і икв грає ролю вдійс

ности у нас вдома." 

В да.1ьшому дописувач згадує та наголошує невмі

rущість української пісні й культуrи, що її не може зни

щити жадна си.1а у світі. 

Піс:tя виставки, пише Хруставка, відбулася забава, 
був це третий балt>, котриіі відбувся заходом "Товарис

тва Укrаїнців". 

Друга театrаJІЬШl виставка відбулася з початком 

чергового року, в лютому 1908. Була поставлена штука 
в тrьох актах "Пан писар". Штуку цю ставило вже "То

. ваrиство Молодіжи", що заіснуваJІО десь пrи кінці 1906 
року, а котrе стало скJtадовою організацією "Товаrиства 

Укrаїнців". Це був дальший крок в організації українців 

Мантрезлу в тому часі. Товариство Українців зверну.1о 

пильну увагу на молодь і вже вкоротці ця молодь да.УІа 
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вияв своЇ:\1 організащиним та мистецьким вміJІостям. З 

допису Матея Спадарека-Петровича виявляється, що 

"представJІення випа:ю дуже гарно, а члени-актори віді

гра:ш свої poJii з артистичним таланом. ОсобJшво най

визначніше граJІИ п. Яків Випрук ро.1ю Григорія, Іван Ви

прук ролю Петра. Да:ІІ>Ше дуже гарно відіграли свої poJii 
панни: Вікторія Мазуркевичінна poJIIO Катерини, Корне
.'Іія За.піська ролю Олени, а пані К.іlЯВдія Випрук ролю 

Анни".~, виставці брали ще участь: Северин І{остирський, 

що грав рОJІЮ писаря, йосиф Заневич ро.1ю Івана, йосиф 

Сазанський ролю 1\t\ихайJІа. Виявляється, що тоді не було 

багато дівчат в Монтреалі, бо Михайло Берватський 

мусів грати рплю Оксани. Видно, Іцо старші були захоп

лені грою мо.'юді, серед якої були і старші. Во.'юдимир 

АнастазіЕнський висдовив при кінці виставки щиру по

дяку всі:\t. Цікаво, що по виставі мав "промову дуже 

гарну та патріотичну тутешний адвокат Іван Новіцький, 

котрий в дуже гарнім сти.1Іі висказав надію на воскресення 

Руси-України". Буда також деклямація Северина Костир

сІ.кого н. н. "Який би то щасливий був світ отой старий". 

Заходить питанняя, про якого це адвоката мовиться 

мова в дописі. Відомо, що українські поселенці не ма.1и 

ще своїх адвокатів в 1907 році. Правдоподібно, адвокат 
І Іовіцький мав працювати в австрійському консуляті в 

МонтреаJІі. Крім своєї урядової праці він показувався 

серед своїх земляків та участував в громадських висту

пах, а часто допомагав своїми порадами, як треба було, 

індивідуально. Також працював в тому часі в австрійсь

кому консу.1яті ще другий українець що мав вже довгі 

роки праці серед монтреальської громади. Це був йосиф 

Ганевич. Він був возьним консу.1яту і дуже б.1изько спів

жив з монтреадьською українською громадою. Є вістки, 

що саме з його ініціятиви робилися заходи перед кон

сулятом, щоб одержати допомогу на Український На

родний Дім. Консулят годився на те, але вимагав для 

себе виключного заряду домом. Українські поселенці, 
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хоч бідні, на це не піш:ш, бо високо ціни.rш свою наці

она.'Іьну гідність. 

Товариство "Самопоміч" 

ІЗажко приходилося нашим поселенцям господарити 

в початках. Якщо була праця, була надія на краще. 

Навіть, коли приходилося і не працювати якийсь час, то 

все таки можна бу.:tо рушитися за працею в іншому місці. 

Часами створювалася була безнадійна ситуація. Безробіт

ної асекурації не було зовсім. Те саме було з лікарською 

допомогою. Щоб цьому зарадити, члени "Товариства 

Українців" вже при кінці 1906 року ста.rш застанов.1ятися, 
чи не оснувати б запомогового товариства, яке нсс.11о б 

поміч своїм хворим членам та їхнім родинам на випадок 

якоїсь слабости. Відбувались наради й укладався статут. 

J(о:ш підготовча організаційна стадія була закінчена, 

лня З :1ютого 1907 року відбулись основуючі зага.1ьні 

.1бори, на яких схва.1сно оснувати "Самопоміч", 

... ціле:ю :котрої єсть, :коли би член по шістьох 
місицих належанни до товариства захорував, то nоби

рав би з :каси товариства nить долирів тижнево через 

три місяці, а по трьох місицих дальшої хороби no 3 
доляри тижнево. Та:кож no смерти члена no двох літах, 
жена того ж або родина дістене з :каси 100 дол&рів 
nосмертного", говорилоси в чс-:соnисному дописі. 

Це був, нк ()ачимо, значний крок впсред в спр~ві 

н:-~ніона.:Іьtюї самодопомоги. 

Українці Мантрсалу в тому часі не тільt<и вели 

ку:1ьтурно-освітну працю, вони вже в заранні ста.1и ду

мати над своїм соціяльним забезпеченням. По їхніх спро

можностях вони це питання навіть дуже задові."'ІЬІЮ роз

в'язуваJІИ. 

До товариства "Самопомочі" вписалося, писав Матей 

Сподарек-Петрович тоді в пресі, "около сорок членів", 

але він висловлював надію в своєму дописі, "що всі ук-
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раїнці з Монтреалу, пізнавши добру ці.1ь товариства, 

будуть старатись стати членами того ж товариства". 

Першу управу "Самопомочі", що відіграJІа тоді знач

ну родю в допомозі українському робітництву в Монтре

алі, очоли.пи такі піонери: Яків Випрук став предсід

ником, Василь Гудима, його заступником, Матей Спода

рек-Петрович, протокольний секретар, Северин Костир

ський, фінансовий секретар, Семен Дрогобицький, ка

сієр, Іван Випрук, бібліотекар, а Микола Краєвський, 

господар. До надзірної ради ввійшди: В. Сурин, Г. Мох 

і Бочковський. За 17 місяців праці Т-во "Самопоміч" 

звітува.1о вже на своїх зборах в дні 14 червня 1908 р. 

про значні успіхи. Чаенство доходило около сотні, а 

декі.ТJьком ч.ленам допомагало Товариство підчас їхніх 

працівних неспроможностей. Збори Т-ва відбулися в "Річ
монд Галі" при 280 Річмонд вул. 

Духова опІка 

Членів Товариства Українців турбували не тільки 

матеріяльні потреби. Вони застанояляJІИСЯ на своїх засі

даннях, якби то одержати українського священика на 

рідне богослуження. Про це йшли дискусії в приватних 

rозмовах, а також на засіданнях чи зборах "Самопомо

чі". Врешті, щоб зробити крок вперед, схвалено, щоб 

Матей Сподарек-Петрович, секретар "Самопомочі", на

писав .1иста до Отців Васи.1іян у Вінніпеrу, щоб хтось 

прибув до МонтреаJІЮ хоч на тимчасову духову опіку. 

Не бу.ТJа це легка справа для кількох Отців Василіян в 

І{анаді нести цю опіку по цілій широкій країні. Відмова 

чи брак відповіді заставив монтреаJІьських піонерів на

писати відкритого .листа до редакції "Канадійського 

Фармера" і просити її про поміщення. Редакція спзра

фразувала листа і подала таку новинку в числі 41, з 

1907 р.: 

"З Монтреалю (Квебеу,) пишуть нам: "Тут єсть 
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о:коло 300 русь:ких родин, :котрі доси не :мають ще 

русьl\ого свищени:ка і з сеї причини багато переходить 

на латинсь:кий обряд, учащаючи до польсь:ко·го :костела. 

Нарід зачинає забувати про русь:кий обрид і зачислити 

себе до польсь:кої нації''. В дальшому цитується лист 

автора, .и:кий звучить: "То:му прошу в і :мени членів 

"1'овариства У:краінців" и:к і в і:мени других русинів

ум,раінців ОО. Василіян у Вінніпеrу, чи би :котрий з 

них не :міг прибути до нашого Монреалю". - Матей 

Сподаре:ка-Петрович, 58 Джеймс Стріт, Монтреал.'' 

;у відповідь на цитованого листа монтреальців та на 

напо.'Іег:rиві дальші старання "Товариства Українців" і 

Товаrиства , 'Самопоміч" в місяці червні того ж року 

приїхав до Монтреалю о. Навкратій Крижановський 

ЧСВВ, який відправив пrи вуJшці Меккорд в церкві Отців 

Редсмптористів українську Службу Божу. 

Вправді не було це перше укrаїнське богос.1уження 

в Монтrеа.:Іі, бо вже в 1902 році Отці Василіяни, а саме 

о. Паатонід Фі.!ІЯС, о. Созонт Дидик та о. Антін (троць

кий, праои:ш тут українську Службу Божу. Бу.1о це в 

місяці жовтні, в часі їхнього коrоп<ого побуту в Мон

треаJІІо, бо в персїзді на захід Канади, зараз таки піс.1я 

приїзду до Канади. Тоді лише дехто з українців скори

етаn з тієї духовної услуги. 

Прибуття о. Н. Кrижановського стріча,;ю кілька со

теш) українських родин. Тому його відnідини ста.1и істо

ричними відвідинами, бо з того часу поча,;юся на.lщІ.ну

вати серед української громади також релігійне життя. 

ІІа жаль не вдалося нам устійвити пресового допису про 

що подію. ЗнаЕ\10 тільки, що була це зворушлива зустріч 

нірних із своїм священиком. Було багато праці для місі

онаря-піонера. Після короткого побуту він вернувся на 

захід, щоб в черговому році відвідати монтреальців 

вдруге. Тим разом він відправляв богос.1уження в церкві 

св. Евзевія. Була це римо-католицька церква, довкола 

якої мешкало багато українців. Як першим так і другим 
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разом панува.rю ве.тrике одушенлення серед поселенців Ті.1 

рівночасно жа.пь, що українці Монтреалю не могли мати 
постійного священика на місці. 

Дальша праця Товариства Уираїнців 

Створена організація "Самопоміч" турбувалася сnра

вами матсріЯJІІ>І-юї допомоги свому членству і в тому 

відношенні мала гарні успіхи, бо в короткому часі по 

заіснуванні цього товариства читаємо подяки членів, ш< 

- В. Човника, Дмитра Добуша та інших за уділення їм 

допомог. R І<ожному разі, члени, що одержали доnомогу, 
ніко.1и не забува.тrи закликати других, що стоя.rш позn 

організаційними рядами, щоби вступали в члени націо

ШlJІьної організації. Сходини "Самопомочі" відбувалися 

під числом 71 Річмонд Стр. 

За 1907 рік Товариство Українців мало $379.20 дохо
дів. Як на тодішні часи, це поважна сума, яку Товариство 

зуміло зібрати з різних організаційних імпрез, зо

крема поважною позицією були вистави, забави, а вкінці 

чJІенські вюшдки. Товариство влаштовувало научні допо

віді, збірне читання часописів та дискусії. З доnовідями 

та організаційними закликами виступали в тому часі: 

Ю. Гюн.'вич, Я. Випрук, І. ДуJІя, й. Созанський, В. Кушнір. 

Ост~шні враз з другими наголошували потребу куrсів для 

неграмотних, які Товnrиство Укrа'інцін намагалося влаш

тувати в 1908 р. R. Кушніr написав був статтю "Нашn 
слnбість", що nyлn ш-1дrуконана R кількох часописах. В 

ній він писав: 
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"Наші люди, переселившися на сей бі:к о:кевну, 

терnлять багато через бра:к знвннп читання і писанни 

... Сли візьмемо під увагу нnших поселенців в Канаді 
особливо фармерів можемо лег:ко бачити, ос:кіль:ко би 

сі люди висше стояли матеріяльно, :культурно і полі· 

тично слиби знали письмо. Не знаю чи є що в тепе

рішнім віці важніше для чолові:ка від знаннs читаииs. 



В Аме,риці і :Канаді, особливо грамотність ее річ, котра 

повинна бути в посіданні кождого поселенцв." 

Крім навчання рідної мови і письма поселенці Мон

грса.:Іу в.1аштували також курс англійської мови. Робили 

вони всі заходи, щоб в світі свободи почуватися повно

І{інними громадянами нової країни. 

Дня 29 грудня 1907 р. Товариство Українців вибрала 
на 1908 рік управу в такому складі: Г. Мех, предсідник, 

С. І{остирський -- секретар, Ю. Випрук - фінансовий 

секретар, М. Па.памар - - касієр, Н. Краєоський - госпо

дар, Д. Персгінський - бібліотекар, а до контрольної 

комісії: І. Дуся, О. Перегінський, Т. Зюлковський. Впер

ше ш1 тих зборах вибрано комітет, 1цо мав завдання від

відувати хорих членів. Ух було чотирьох: й. Гане вич, А. 

ІІедивич, Я. Випрук і Ю. Крук. 

llicJIЯ зборів відспівано пісню "Не пора" та "Який 

то вітер". Товариство Українців передп:1ачува.1о такі ча

сописи. ''Свободу", американську й европейську, "Кана

дійсІ>КИЙ Фармер", "Ранок", "Громадський Го.1ос", "Мі

сіонар", "Червоний Прапор". Наведені назви часописів 

вказують, що ПОJІітичні заінтересування членів бу.1и різ

номанітні. Мимо цього монтреальська громада співжила 

з собою незвичайно дружно і гармонійно і цим цілковито 

відрізняJІась від українського заходу Канади, де були 

розпаJІені до білого релігійні та партійно-політичні при

страсті. Таю.1 гармонійна співпраця тривала аж до кінця 

1910 р. 

Читальня "Просвіти" ім. М. Драгоманова 

Читальня "Просвіти" ім. М. Драгоманова постала в 

Монтреалі вкоротці пісJш заснування Товариства "Само

поміч". Піонер йосиф Сазанський подавав дату засну

вання 1907 року. Властиво, це товариство близько спів
працювало з Товариством "Самопомочі" і часто виступи 

одного товариства були виступами другого. Основопо-
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.1ожниками Читальні "Просвіти" ім. М. Драгоманова бу.;ш: 

й. Созанський, І. Заброда, П. Макогон, О. Олонець, С. 

Костирський, й. Ганевич, Р. Анастазієвський, І. Тюхтій, 

Я. Випрук, К. Красуцький, Ю. Гобович, Клявдія Випрук, 

яка одночасно була секретарем. 

Ще інший піонер тих часів Михайло Чипчар твердип), 

що за почином чJІенів ЧитаJІьні ім. М. Драгоманова бу.1и 

згодом основані ще інші читальні, а саме Т. Шевченка, 

І. Франка та Маркіяна lІJашкевича. Згаданий М. Чипчар 

пише в своїх споминах між іншим та~: 

"В 1912 р., коли я 21 червня мав нагоду бути при
сутнім перший раз (на зборах Читальні М. Драгома

нова - М.Г.М.) вже була змінена назва з "Читальні" 
на "Т011ариство ім. М. Драгоманова", то и застав отщо: 

С. Якубович вчив хор (це той Якубович, що допоміг 

Мирославові Січинськму втічи з тюрми "Діброва''), 
Кость Цепта, бувший директор Земельного Банку в 

Чернівцях вчив рахунків, Іван Водруr (пресвітерський 

проповідник) вчив англійської мови, Ковбаснюк і Левко, 

оба студенти Львівського університету, викладали істо

рію Украіни, політичне становище в Галичині і вчили 

старших українськоі мови. С. Костирський був режи

сером, а сценарем був К. Красуцький, який пізніше 

доживав віку в Ошаві. 

"Кожний член чи членкиня, вступаючи в ряди 

товариства складали приречення, що будуть жити мо

рально і тверезо і цього всі твердо придержувались. 

В противному случаі грозило викинення з товарис

т:ва" 2 ) 

Не-має сумніву, що Чита.1ьня "Просвіти" ім .М. Jlrа

гоманова, а пізніше Товариство тієї самої назви стави.1о 

високі вимоги свому членству і тим самим мало ве.1икиіі 

вплив на моральне та політичне мислення свого членства. 

Членство цього товариства орієнтувалось на політичний 

орган в Галичині "Громадський Голос". Допомагало фі-

2) Спомини М. ЧІшчJра зберігаються в архіві автора. 
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нансова цьому часописові, як теж несло матерія.7Jьну 

допомогу І. Франкові, .lV\. Павликові, страйкуючим в Га
.1ичині і т.п. Це вже була політична робота, яка далеко 

виходила поза ря:мці просвітних та допомогових орга

нізацій. Наді все, провід товариства наголошував потребу 

самообразування і Товариство ім. М. Драгоманова в 

цьому відношенні ве.rю перед серед інших товариств, які 

u том~' часі заіснува.'Іи або проявили свою працю пізніше. 
На підставі публікованих у пресі грошевих збіrюк 

та інших повідомлень в пресі варт відмітити імена тих, 

що найчастіше повторя.пись і які пісJІЯ всякої правдо

полібности були ядром монтреаJ1ьської громади в тому 

часі. Не повторюватимемо імен тих, що їх відмічували 

при різних організаційних зборах. До цього керівного 

ядра, І<f1ім вже названих, можна зачислити: В. Новосі в

ський, І. Васи~1як, М. Гняздовський, М. Паламар, В. Одер

жинський, Г. Цап, О. Максимяк, А. Бичок, В. Перегінсь

кий, Т. Філь, М. Бернадський, Б. Ізидор, М. Кап.1унський, 

В. Бучковський, М. Бучковський, М. Яструбчук, С. Пин

дус, С. Пелетенчук, О. Коржик, І. Луканчук, П. Во.'Іовець, 

М. Гринчишин, Д. Когут, Т. Дани.1ишин, О. Бойчук, Юрко 

До.1ьний. І. Ку.1ьбіцький, І. ЛапчаІ<, І. Ковалишин, Л. Па

.'Іамар, брати Куріци та інші. 

Змагання за власну церкву 

· Rже в часі другого побуту о. Н. Крижанівського у 

Монтреа:r1і говори.1ося про те, щоб зорганізувати постій

ний церковний комітет та створити церковну громаду. 

По виїзді місіонаря справа скоро заспаJІа. Знову ж отці, 

1110 опіс.1ІЯ приїжджа.тн1 на тимчасові відправи, не дба.1и 

про те, а радше не ма.пи властивого підходу до аюдей. 

Бу.:1и це редемптористи французького походження, як -
о. А. Деляреочи. С\. М. Де~ампіє.7Jя. Українська громада 

ставилась до них здеrжJшво. Після Першої CJl. Божої в 
Крехові в українському обряді на коротко задержався в 

Монтреалі француз о. Адоній Сабурен, здібний та від-
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даний священик-організатор. його теж стрінуаа недавір

ливість українських поселенців. Такий стан тривав до 

вересня 191 О року, коли то до монтреальської громади 
загостив митрополит Андрій Шептицький зі Львова та 

єпископ Сотер Ортинський з Філяделфії. Оба владики 

брали участь в Євхаристійному Конrресі та сердешно 

зустрічали монтреальських піонерів. Бу.1и окре:\1і бого

СJlуження для української громади та рівночасно йшла 

підготовка, щоб оснувати церковну громаду. 

Були назначені деякі одиниці, що взя.ли повищу спра

ву до серця. В дні 16 .;шпня зорганізувався комітет і 

по.1ожив основи під першу українську церковну гроl\1аду 

в Монтреа.1ю. Громаду цю очолили: Іван Зьо.1ковський, 

предсідник, Михай.1о Нагірний -- заступник, Imm 
Стедьмах - писар, Теодор Жила -- фінансовий секрстаr 

та Теодор Гуменний, касі єр. Членами комітету бу.;ш: 
Григорій ЗеленецьІ<ИЙ, Дмитро Пархін. Іван Те.;н'ю,ко, 

Васи.11ь Гошко, Петро Куницький, Юрій Сидоrенко, Сте

пан Павлишин. 

Зі складу церковного комітету так і видно, rцо його 

членами були біJ1ьшістю ч.1ени "Товариства ~,країнців'' 

та товариства "Самопоміч". Це наг,ТІядно вказує. ЯІ<<І 

тісна співпраця існувала між цими тр1)ома організацііі

ними юІітинами. Монтреа.ТІьська громада дуже гідно л.ер

жа.1ася в початках свого організаційного пrоцесу і своєю 

зрілою громадською поставою мог.1а с.;rужити в тому 

часі за зразок іншим місцевостям. Створена церковна 

громада вкоротці одержала постійного священика о. д-nа 

Kap.:ra Єрмія. В початках треба бу.1о бути в наймах. ()о 

ще не бу.1о своєї церкви. Громада користува:І(}СЯ цсrІшою 

ОО. Фрацісканів при ву.1иці Плесіє. Громада бу.па така 

ВеJІИКЗ, ЩО треба бу.110 ДО ПОМОЧі ще ОДНОГО СВЯЩС'НИЮl. 

о. М. Двуліт обняв ді.ТІьницю Пойнт Сен Чар,'ІС. Ona зга
дані священики не одержалися довго в Монтреалі. По їх 

виїзді був ще о. Адоній Сабурен та о. Артур Де.1яре, а 

вкінці прийшли знову українські священики, а саме о. 

1()2 



д-р Амброзій Редкевич та о. д-р Іван Перепелиця, який 

ocнyuau ЧитаJІьню ''ГІросвіти" в Монтреа.ІІі. З ім'нм о. 

Амброзія Редкевича в'яжеться не тільки дальша розбу

дова церковної громади. За нього збудовано церкву св. 

МихаЇJІа, а також розб у до ван о ціле громадське життя 

в Монтреалі. 

Пам'итник nіонерам у Вінніпезі на Пойнт Дarneci, 

поставnений Параф!єю св. Андрев з наІ'~ди 50-річчи 
уи.раікс•коrо поселенни .в Ианаді, збудований в 1943 р. 
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ПЕРШИЯ КОНЦЕРТ Т. ШЕВЧЕНКА 

У ВППШІЕЗІ 

Історія Шевченківських концертів у Вінніпезі має 

вже своє довге мину.пе. Перші спроби відмітити шевчен

ківські березневі дати пов'язані з чита:Іьнею-народним 

домом, що його організував о. Матей Гура при вулині 

Се.пкірк та Meкrperop, в ко.1ишній за.пі Едінrсра. Був 

там створений Кружок Русько-Української Моаодіжи і є 

дані, що цей гурток молоді присвятив один вечер нашому 

Кобзареві в 1905 році. 1 ) З уваги на скромність того 

вечора, його не згадують в історії відмічувань Т. Шев

ченка в Канаді. Не ВИКJ1Ючене, ІЦО читальня Шевченка 

відмічува.1а березневі дати вже в 1904 чи 1905 році. Є ц~ 
дуже правдоподібним, а.ае на це не має:vю жодних часо

писних підтверджень чи свідчень старожи.1ів. Пиян:Ія

ється, що концертів більших розмірів, ПJЧІСЮРІl'ІШХ Т. 

Шевченкові, в тому часі не буJІО. 

Знайдені матерія.rш засвідчують, що таtші1 неrшнїt 

концерт відбувся щойно в 1906 році з нагоди 45-тих ро
ковин смерти Тараса. Концерт цей в.1аштува.:1а україн

ська студентська молодь Учите.·1ьського Семіваря у Він

ніпезі, що тоді офіційно звався "Ruthcnian Trainin~· 

School". Семінаr на ву.1иці Минто, в якому шко,;шлись 

двомовні учителі, підготовив концерт в.:tаrни,ти rи.;ta\'tи 

в суботу 24 березня, о год. 8 увечорі. Концерти-академії 
звали тоді вечерницями. Такі вечерниці відбулися в Се.'І

кіrк Го.1.1 при вулиці Лоrан, точніше на rозі .Лоrан і 

Стенлі, три б"lьоки на захід від Мейну. 

1) Розповідь учше.lІ•КІІ :\1арії 1\орсщ.кnї з ВіІІІІіпсг~·. 
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До сьогодні збереглася програмка того першого 

UJевченківського Концерту-Вечерниць у Вінніпеrу, про

грама якого скдада.11ася з двох частин. В першій було 

вступне С.і'Іово студента Ярослава Арсенича та опісля ре

ферат про життя і творчість Т. Шевченка в англійській 

моні, що його опрацював студент Михайло Драбинястий. 

В цій же першій частині було дві хорові пісні, одна в 

англійській мові "Гад прізерв'' та в українській "Думи 

мої". Крім цього були ще три деклямацїі, в англійській 

мові п. н. "Псалм оф лайф" у виконанні В. Саранчука та 

в українській "До живих, мертвих і ненароджених" М. 

){оцана і деклямація зі співом "Суботів" В. Карпця. 

В другій частині концерту знову виступав студент

ський хор, який проспівав "Золоті мрії", "Раз мотиль ка", 

"Гу.1я.1Іи" та англійську пісню "Ди Мей пл Ліф". Крім 

цього були ще дві українські деклямацїі --- "Розрита 

моги.7Іа" у виконанні В. Чумера та "Чигирин" у виконанні 

R. Ку.1ачковського - і в англійській мові вірш "Ексел

іор" деклямував В. Когут. Входило сюди ще скрипкове 

com>o В. Колодзінського. Кінцеве слово мав учитель се

мінаря Денис Пирч. 

Як бачимо, перший ІІІевчеш<івсІ)кий Концерт у Він

ніпеrу був двомовний, але українська частина перева

жала. Концертона двомовність допомогла репортерам 

щоденників "Фрі Пресс" і "Телеrрам" пrиготовити об'ек

тивний опис концерту та помістити короткий життепис 

Шевченка. 

У програмках стояло, що "вступ на вечерниці віль

ний", але студентський комітет приймав з подякою "до

бровільні датки на Боевий Фонд". Датки ці були при

значені на допомогу політичній боротьбі в Україні. З 

пrограмки та пресових звітів так і видно, що концерт 

був на належному рівні та що перший публічний виступ 

організованого студентства в Канаді був вдатний. По

дібну опінію про концерт передали авторові цих рядків 

три з виконавців цього першого концерту, а саме Ярослав 
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Колтек, що проживав у Вінніпеrу, Василь Ко.:1одзінський 

з то~1СТОЙ та Максим Левицький з Вінніпеrу, ІЦО як ЕДИ

ний не-студент співав у тенорах. Хором диригував сту

дент Борислав Деделюк. 

Тільки одна точка в описаній програмі не була ви

конана. Це баритонове сольо "Гетьмани". Цю точку мав 

виконувати Олекса Антонюк, другий виконавець з-поза 

студентської групи. Олекса Антонюк був дуже близьким 

другом студентів семінари. Як колишній ученик Коло

мийської rімназії, був він потенційним кандидатом на 

учителя, а що треба було заробити дещо грошей на сту

дентські видатки, він вирішив рік лождати і попрацю

вати в "Канадійському Фармері" як друкар-початківець. 

Співав він чудовим баритоном та був великою підпорою 

студентського хору. Ненщстя хотіло, що О. Антонюк 

перед концертом важко перестудився і дістав запалення 

легенів. Заки відбувся концерт, він попращався зі сту

дентською братіею навіки. Єдине, що він зробив для кон

церту, ---- це власними руками набрав друком концертону 

програмку. З великим жалем згадують сучасники про О. 

Антонюка, який вже у 1904 році брав участь у першій 
виставі Вінніпеrу п. н. "Арrонавти" та виказав був свій 

великий мистецький талан. 

Другий концерт у чесТІ> Шевченка давала ця сама 

група студентів ЗО березня 1907 року. Відбувся цей кон
церт вже в українській домівці, що її власником було 

"Научне Товариство ім. Т. Шевченка", на розі вулиць 

Манітоба і Паверс. На цьому місці сьогодні стоїть бап

тистська церква. Дехто з дослідників нашого минулого 

підхопив цей концерт і назвав його першим концертом 

у честь Шевченка у Вінніпеrу. Це однак помилкове твер

длення. Це вже другий концерт. Про цей концерт зберігся 

обширний допис у "Канадійському Фармері" з того року 

і звідси правдоподібно такі здогади. Про перший концерт 

е тільки непомітна згадка в ч. 12 "Свободи" з 1906 р., 
aJie зате знаходимо обширішний допис в англомовній 

пресі Вінніпеrу. 
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На кожний випадок приємно Е ствердити, що укра

їнська студентська молодь Канади перша піднесла думку 

і зреа.пізува .ла її, щоб Кобзаря вшанувати так велично, 

як це відбувалося на Рідних Землях. Після цих двох 

LНсвченківських концертів слідува.1и чергові, не тільки 

студентів, CJ JІC й інших організацій. 

Пам'ятник українським nіонерам в Ппезент Говмі, Маніто6а, 
з6удоваині: на цвинтарній nnoщi nараф:ї св. Стеnана в 1965 р . 

На та6пиці вміщено сnисок 11О·ох nіонерів. 
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ДО ІСТОРП УНС В КАНАДІ 

Український Народний Союз (УНС), званий в піо

нерській добі Руським Народним Союзом, започаткував 

свою працю в ЗСА в 1893 році. Був час, що була це єдина 
українська організація на терені Північної Америки. З 

працею УНС в тому часі було ідентифіковане все націо

на.ІJьне українство цих просторів. Без пересади можна 

сказати, що УНС був тим першим організаційним струм

ком, до якого стали вливатись менші струмочки органі

зованого суспі.1ьного життя. Який магнетичний вплив 

мала праця цієї установи, може засвідчити також історія 

українського організованого життя в Канаді. Перші клі·
тини цієї допомогової братської організації стали вини

кати в Канаді майже одночасно з організованими кліти

нами інших, місцевих ініціятив. До речі, все це відбува

лося самотужки, без організаційних поїздок, спеціяльних 

зак.1иків, заохочувань та "великих плянів" тощо. Це тіль

ки свідчить, що ;Український Народний Союз був уста

новою "своєю", яка стояла близько до потреб осілого в 

І<анаді селянства та робітництва. Правда, що багато но

вотворів в піонерській добі часто і в скорому часі від

мирали. На це впливала передусім пливкість населення, 

брак твердої стабільности, загосподарювання тощо. Те 

саме повторилося з клітинами УНС в Канаді. Це перед

часне відмирання було тільки симптомом доби, в якій 

суспільне життя прибирало нові вияви. Що більше, всі 

ці вияви повинні бути не тільки зарекордовані в анналах 

нашого буття, але теж аналізовані для наших поколінь. 
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Авторові цих рядків попали матеріяли, що пов'язані 

з ;унс в Канаді ще з 1904 року. 

В провінціях Заходу Канади було тоді понад 10,000 
українських поселенців. Про них говорилось як "rалі

шенс" та "буковінієнс". Вони були добре відомі в Мані

тобі, А.7Іберті та Саскачевані. В цих провінціях були вже 

ці.7Іі українські се~1ища. Були церкви та організації. Все 

це творилось на українських фармерських колоніях. В 
найда.7Іьше висуненій західній провінції Канади, цебто 

Британській Ко"1юмбії, були теж українські колонії, але 
вони основно різнилися від фармерських селищ. В Бри

танській Ко.1юмбії бу.7Іи робітничі осередки довкола ко

па.'Існь. Вони буди в таких місцевостях як Госмер, На

найма, Бенкгед, Ферні та інших. Саме про місцевість 

Ферні, "Свобода", яка зберегла для нас так багато ціка

вих моментів про початки української еміrрації в Канаді, 

подає з квітня 1904 року новинку, що в тій місцевості 
організувався відді.:r ;унсоюзу. Про це в 14 числі "Сво
боди" з 1904 р. так пишеться: під нагодовком "З Ферні, 

Б.К." (зберігаємо мову і правопис оригіналу): 

"Від 17-го до 23 міСJЩJІ перебував у нас о. А. 

Строцький, місіонар з Бівер Лейку, Альберта. Много 

людей було до сповіди. При тій спосібности скликали 

мітінr 3-го с. м. в справі заложення братева і вступ

лення до руської організаціі "Р. Н. Союз" і колись по

будованн.ІІ греко-католицької церкви в Ферні. Збори 

(м:тінr) отворив о. А. Строцький промовою, де заохо

чував щиро до діла конечно потрібного. Трудности в 
тому, що нас галицьких русинів тут мало, в угорські 

по більшій часті належать до чужих організацій -
словенських. Справа церкви досить пекуча, бо наших 

галицьких русинів в Бритіш Rолюмбії немале число 

призбиралось а Ферні, то моn осередок полудневої 

Брітиш Rолюмбіі. Далі промовлив І. Іжевський, що "не 

можемо все здаватися нв чуже, але пора мати свої 

средства до обезлечення самих себе і своіх дітей. 

Опісля вибрано: предсідателем - Семен Дрвrвнь, ка-



сиром - Петро Черсвеюпr;, сеІrtретарем - Пі1вло Они

щу.І'і. ВІ'іінці ухвалено вистаратися о братсьl'іий статут 

і заложення братства, а тогди яl'іо члени вступити до 

Русьl'іого Народного Союзу.'' 

Таку новинку до преси подав секретар нової к.JІітини 

Пав"1о Онищук. Як оформИ.7ІОСЯ це братство в дальшій 

історії, треба було б шукати в архівах УНС. В кожному 

випадку можемо ствердити, що була це одна з перших 

українських організованих клітин в Британській Колюм

бії взагалі. 

Видно, що Український Народний Союз був попу

.1Іярний серед українських робітників в піонерській добі, 

коли в чотири роки після організаційних заходів у Ферні, 

були скликані загаJІьні збори українського робітництва 

в Мішель, теж в Британській Колюмбії, і там створено 

відділ УНСоюзу, ІЦО мав на початку 16 ~_тенів. Про ці 

збори, І. Пунак, мабуть секретар нової орга11ізації, подаu 

до преси таку вістку: 

"Русини І':Ішвучі в Мішель, Бі Сі, :К<Інnт~tt, зійшлися 
в неділю 21 червня 1908 р. і заложили брuтс-гrю, о. зn

разом відділ Р. Н. Союзll. На початl'іу ::нши:салося 16 

членів. Однаl'і є надія, що пізніше ще більше ся запи

ше ... 1 ) 

Не виключене; що були ще інші віддіJІИ УНСоюзу в 

тому часі в Британській Колюмбії, хоча знаємо, що з 

кінцем 1905 року бу.JІи там також організатори Братства 
св. Миколая. Однак бу.1и свої причини, чому одні орга

нізувалися довкола УНСоюзу, інші довкоаа Братства св. 

Миколая. 

В кожному випадку, маючи ці дані про перші к.'Ііпши 

УНСоюзу в Канаді, чи не JЗарт було б дос.1Іідити в архі

вах УНС да.'Іьші деталі про ці далекі початки. Історія 

r) "Свобода", ч. 28, 1908. 
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~~нсоюзу в Канаді значно давніша 

досі відзначува.1и. :.! ) 

багатіша, як ми її 

Піонерський nам'атни'к в Стюартбурні на цвинтарі, де бупа 

збудована nерша українська катоJІІІцька церuа в 1899 р. 

2) Стаття "Ло історії ~'І-ІС в Кш1аді" появн.1ася вперше в "Сво

uо;1і" з дня 26. 4. 1967 р .• в звязку з "60 річшш юві.lСЄМ УНС в Канаді''. 
В ніН шпор ,'\оВодІІв, що початкн ор1·анізацїі доці.1ьно пов'язувати з 

лавнішнм МІНІУШ1М УНС в Канал.і, нк 1917 рік. З уваги на важливість 

л.аннх, які заподані в uій статті, її персдрукоІJується в uьому збірнику 

ll дещо з~Ііненій формі. 
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ХТО ЗОРГАНІЗУВАВ ВИДАВНИЦТВО І 
ЧАСОПИС "КАНАДІИСЬКИИ ФАРМЕР" 

Багато леrенд витворилось в історії укrаїнців Ка

нади. Ух повтаrяється і пеrедруковується і вкінці сус

пільність приймає таку .1еrенду за істоrію. До подібних 

історій належить .'ІІеrенда, що , мовляв, лібера.пьна партін 
Канади стала видавати українцям часопис "Канадійськиіі 

Фармер", а українці прийняли це як своєрідний даrунок. 

Розкриваючи давні документи та катркуючи пожовкJІі 

сторінки піонерських часописів в ЗДА і Канаді, пrи

ходиться багато дечого нового відкрити в нашій історії, 

виправити певні дані, а то й цілу леrенду. Подібно при

ходиться це зробити з початками історії "Канадійського 

Фармера". Дані, які авторові цих рядків прийш.rюсь зі

брати, вказують, ІПО самі українські піонери на початку 

нашого століття взялися за зорганізування видавництва 

"Канадійський Фармер", а ніхто інший. 

Майже на два роки перед появою першого числа 

"Канадійського Фармера" стрічаємо в часописі "Сво
бода" в З'єдинених Державах нотатку, в якій читаємо: 

"Канадійські русини задумують видавати руську часо

пись. Щасти Боже!" (гляди "Свобода", ч. 3, 16 січня 

1902). В березні 1902 року читаємо в згаданому часо

писі заклик Кириаа rеника з Вінніпеrу, щоб укrаїнці 

влаштовува.1и віча і між іншим на таких вічах повинна 

бути порушена справа "видавання народно-rуської часо

писи, котра би стояла на сторожи наших прав і стеrег.1з 

інтереси канадійських русинів" (Свобода", ч. 12, 20 бе-
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резня 1902). Знову Марко Голуб в статті п. з. "В справі 

нашої будучности" писав: " ... В Вінніпеrу повинен бути 
оснований руський народний дім, в котрім мусить бути 

руська друкарня, де друкувалабея руська rезета і книжки 

шкільні і поучаючі, відповідні тутешнім (цебто кnнадій

СІ>КИМ - М.М.) обставинам" ... "Свобода", ч. 33, 14 
серпня, 1902). Таких і подібних голосів можна навести 

багато більше. Українських піонерів того часу турбува.1и 

найбіш,ш справи церкви, школи і преси. Ці три проб.1е

ми й їх розв'язка займали увагу керівного зага.1у кана

дійських українців в так званій піонерській добі. 

Зорганізування часопису на канадійському rрунті в 

тому часі це була нелегка справа. Передусім до появи 

"Канадійського Фармера" не було українських черенок 

в Канаді. Треба бу.JІо організувати не тільки редакцію й 

адміністрацію, але також друкарню. Як бачимо з пресо

вих нотатоІ<, підготовка почалася з початком 1902 року, 
а щойно у вересні 1903 року оформилася видавнича спі.тІ
ка, що ма.'Іа на ці.r1і видавати часопис. Манітобський про

вінційний архів зберігає т. зв. "Old Files", реєстрацію 

цієї спі.1ки під "Index No. 89". Назва спілки була: "The 
North West Publishing Со." Петиція в справі реєстрації 
спіJІки вп.тшнуJІа через адвокатську фірму "Howell, Ma
thers & Howell" в 1903 р. Першими директорами т.зв. 

"Північно-Західної Видавничої Спілки" були: Кирил о 

rеник, Іван Неrрич, Іван Бодруr, Теодор Стефаник та 

йосиф Дима. Трьох перших названо "Березівською Трій

цею" тому, що всі три вони походили зі села Березова, 

коломийського повіту. Всі п'ять разом на.1ежали до то

дішньої провідної піонерської верстви. їх імена часто 

повтаряються при всіх більших церковних та громад

ських подіях. Якщо, однак, ідеться про їхні матеріяльні 

спроможності, то, без сумніву, були це початкуючі по

сеJІенці, що за собою мали лише 5-7 дітній побут в 

Канаді. Про цих піонерів друкованого с.тюва так писав 

один із канадійських дописувачів до американської "Сво

боди" (ч. 45, 1906): 
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.. Не троха труду і праці приймилн: вони, за:ки 

випустили перше число "Уіанадійсь:кого Фармера" в 

широкий степ канадійсь:кий. Уіажу труду тому, бо були 

ее ні міліонери, ані тисячники, а виступили до борби 

против тьми та зфранцуження і змосковщення нашого 

нr...роду, :котре власне тоді ширилось поміж русинів ... 
ДруRарні своєї не мали, ані черзнок 1 то-му кіль І'\ ох іх 

дали гроші на черенки, а за дру:карнею мусіли удатись 

до ліберальної партії ... " 

Ще інший кореспондент "Свободи", що скрився за 

криптонім "С.М.Б.'', писав про початки "Канадійського 

Фармера" так (ч. 31, 1906): 

"Сю газету три ро:ки тому Зі:'ІЛОЖИЛО І'ііЛЬІЮХ руси

нів в ЦІЛІ просвіти, а що сих :кіль:кх замало було, 

удались до п. rени:ка о поміч. п. rени:к пре:красно 
лохвnлив і обіцяв з власної :кишені помочи, щоб газета 

була самостійна і не підлягала жадній партії. Одна:к 

сих :кіль:кох завелись на обіцянках ... rени:к, щоб 
урятувати ситуацію радив удатися до партії лібераль

ної ... А потім :казав п. r ени:к, :коли трохи ПОМОі'І'і.уть, 
n я:к газета стане на ноги, знов відберемо єї від лібе

ралів і будемо самі нею :кермувати ... " 

Такі були початки видавництва "Канадійський Фар

мер". Кирила Геник був головним рушієм остаточного 

оформлення спілки і часопису. Заходить питання, чому 

саме К. Геник дораджував піти на співпрацю з .7Іібераль

ною партією. Поперше, сам К. Геник був .ліберальних 

пог.11ядів, подруге, К. Геник був тоді урядником іміrра

ційного уряду, яким тоді управляв .1ібера.11ьний уряд з 

Оттави і з ним він мав контакт, а потретє, і це найваж

ніше, українські поселенці в тому часі мали веJшкі сим

патії до лібералів, як тих, "що їм JІібера.ли дали гом

стеди". Ці симпатії зміни.т~ися в некористь ,;Іібера.пів аж 

тоді, як останні бу.1и в опозиції до заходів консерва

тивного уряду Манітоби відносно українського двомов

ного шкільництва в цій провінції. Це були основні мо-
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тиви К. Геника й ініціяторів в їхньому рішенні, щоб 

домовлятися з ліберд.лами відносно видавання часопису. 

З нотаток минудога так і бачимо, що матеріядьні 

труднощі заставиди ініціяторів видавання часопису "Ка

надійський Фармер" на певне догаворення з .JtібераJІьною 

партією. Це, однак, було догаворення партнерів, двох 
контраrентів певного контракту, а не од1юстоrюнна дія 

одної сторони. Все таки цей договір поставив мододий 

часопис н певну політичну залежність, мимо цього, що 

двох ч.11енів дирекції, а саме йосиф Дима і Теодор Сте

фаник, лібералами нікоJІИ не були. Навпаки, вони активно 

піддержувааи консервативну партію Канади. 

Захова.11ися чотири оригінадьні уділи (шери) таких 

часнів "Кснеда Нарт Вест Компені", що були видані 

26-го жовтня 1903 року. Число 4 мав Іван Бодруr, ч. 5 
Іван Неrрич, ч. 7 знову Іван Бодруr і ч. 8 Іван Не1·рич. 
Кожне таке ч.'Іенське засвідчення містиао в собі деснть 

уді.11ів (шерів), а кожний уділ виносив 10 до.лярів. За

ходить питання, хто були інші уді.1Іовці цієї спі.пки. Не 

у.'ІЯгає сумнівові, що ними мусіли бути перші ініцінтори 

цього видавництва, а саме Теодор Стефаник, Киридо 

І'еник та Иосиф Дима, можливо, що бу:ш ще в початках 

і другі українські піонери. З неукраїнців бачимо Теодор~ 

Джансона та Джана Апплтона. Перший став головою 

спі.1ки, а другий секретарем-касиром. Інших ч.1енів ди

rекції важко з певністю устійнити. З пізніших документів 

можна винотувати ще такі особи, що були членами ди

рекцїі: А. Стренr, Е. Карстенс, І. Кембел, О. М. Біrар, О. 

Merac. Управите.пями спі.1ки були Г. Ф. Росс, пізніше 

Р. П. Мек.пснен і знову Росс та А. Тирстон. З персказу

вань знаємо, що директори- ініціятори устійнюва.1и в 

початках .пінію часопису, а управителі завідували адмі

НІстрацією. Загальна дирекція мала наг.1яд над ці.1іспо 

проб.лем, а звичайно обмежувалась до фінансового ке
рівництва. В пізніших часах керівництво ініціяторів в 

устійнюванню лінії часопису змаліло, а рішаючий вплив 
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на напрямі часопису мааи таки самі редактори. Кожний 

із них своїм світогJІядом відзерка.1ював ідео.1огічну і по

літичну JІінію часопису. 

Редакторами в першому десятирічному існуванні "Ка

надійського Фармера" бу.1и: Іван Неrрич, Осип Merac, 
Зигмонт Бичинський, Аполінарій Новак, Онуфрій Гика

вий. Знову до визначніших редактоrських співробітників 

можна зачислити Гната Пляцка, Юліяна Ситника, Мико.1у 

Сироїдона та Васи.т~я Кудрика. Гнат ПJІяцко і Ю.т~іян 

Ситник у свій час коротко веди самостійно редаrування 

часопису. Нову добу в часописі започаткував редактор 

Онуфрій Гикавий з новим власником видавництва Френ

ком Доячеком. Це була доба дальшої розбудови. 

Перший видавничий штаб та поява першого числа 

Першим редактором "Канадійського Фармера" став 

Іван Неrрич, який був рівночасно ч.ІІеном першої дирекції. 

Першим ск.1адачем-друкарем був йосип Косовий, що 

його дирекція спровади.1а зі З'єдинених Держав. Був це 

фаховий друкар ще зі Львова. його помічником етаn 

мо.т~одий гімназист з Трофанівки-Балинець, Коломийсь

кого повіту, Олекса Антонюк, що прибув до Канади 1902 
р. Саме ця трійка випустила перше чис.rю першої укра

їнської газети в Канаді "Канадійський Фармер". Перше 

число появи.т~ося 12 дистопада 1903 року. Число сьоме 

появилося 24-го грудня того ж року. Часопис появлявся 

кожного четверга реrу.т~ярно, на чотирьох сторінках дру

ку, розмір ІЗ ца.т~ів на 20. В давній транскрипції часопис 
таку носив назву: "Канадийській Фармср", Часопись д.ля 

руского народа в Канаді, виходить кождого тижня в 

четвер і коштує: в Канаді на рік 1 до.1., в Сп. Держа

вах на рік І до.1., в Австрії 1.50. В анг.1ійській мові: 

"Canadian Farmer", the Ruthenian weekly published еvегу 

Thursday, cor. McDermot and Arthur St., Winnipeg, Р.О. Вох 82. 

Ці дані вдалося устійнити на підставі віднайдених 
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деяких неповних перших чисел "Канадійського Фарме

ра". На жаJІЬ, повних комплетів перших річників цього 

часопису ( 1903-1905) не маємо. З іншої преси довідує
мося, що побіч Івана Неrрича бJшзьким співробітником 

був Іван Бордуr, який вів часту релігійну полеміку, а 

3аступав він погJІЯди т. зв. "Незалежної Церкви". Часто 

дописував до газети третій член дирекції Кирнло Геник. 

Крім редакторського й директорського складу була 

ці.1а низка дописувачів, а одним із перших був Тома 

Томашевський з Алберти. В часописі містились твори 
Івана Франка, С. Руданського, В. Стефаника, Л. Селян

ського. Перше і чергові числа "Канадійського Фармера'' 

буш1 неабияr<ою появою серед спрагнених друкованого 

слова поселенців. Часопис передавали з рук до рук. Хоча 

в тому часі був поширений в Канаді часопис "Свобода" 

і він тоді уважався до якоїсь міри канадійським, бо був 

форумом для Канади і ЗДА, то кожний відчував, 1цо 

український часопис в Канаді мав свої специфічні зав

дання і, коли він появився, загал привітав його з великим 

ентузіязмом. З неприхованою симпатією та найкраtцими 

побажаннями привітала "Канадійського Фармера" сама 
"Свобода" з Америки. Уї тоді редаrували Іван Ардан та 

Сава Черн~цький. 

Привітання "Свободи" 

"Ми вже згадували про ее, що в Вінніпеrу (·Канада) 

став виходити русь:кий тижневик п. н. "Канвдійський 

Фармер". В хвилі, коли "Свобода'' йде до друку, дістали 

ми друге число сеї часописи. Так перше в:к і друге 

число "Rанвдійського Фармера" представляється в:к на 

початок дуже добре. Зміст різнородний, цікавий, в що 

нвйввжніше не добачили ми в "Rанадійському Фар

мері" тих лайок, якими до недавного часу були пере

повнені русь:кі часописи в Сполучених Державах. "Кв

нвдійський Фврмер" стоіть на rрунті народнім та ду

має служити передусім інтересам квнвдійських ру

синів, хотв:й і русини Сполучених Держав найдуть в 
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нім для себе дещо ці:кавого. :К:а.надійсь:ким русинам 

вже давно треба було мати свою часопись і тому тепер, 

:коли та:ка часопись появилась, ми тішимось поступом 

наших :кnнадійсь:ких братів та витаємо іх часопись 

щирим серцем. Желаємо сі та:кож я:кнайліпшого розвою 

в тій надії, що ":К:анадійсь:кий Фармер'' буде всегда 

мати лиш добро русь:кого народу в :Канаді на серці тв 

буде всіма силами старатнсІJ о cr·o морnльні, умислові 
і мвтеріяльні піднесення." 

Розвій "Канадійсьиоrо Фармера" в першому десятирІччі 

З протоко.1у Північно-Західної Видавничої Спілки, 

датованого ЗО квітня І908 р., довідуємось про матеріяль

ний і видавничий стан цієї спілки за перших три місяці 

1908 року. Пасиви й активи в тому часі були зрівноважені 
при сумі 6,853 долярів. Зак.11адовий капіта.1 виносив 

5,053 долярів. НаІ<.лад часопису був понад три тисячі. По 
провінціях часопис розсилався в такій кількості: Ма..

нітоба 818 примірників, Онтаріо 327, Нова Скошія І, 

Саскачеван 612, Брітанська Колюмбія І42, Квебек 69, 
Алберта 564, Юкон І, З'єдинені Держави Америки І25, 

Европи ІОО. Вінніпеr займав окрему бюджетову позицію 

і тут розходи.1ося тоді 300 приміrників. Разом це давало 
:з,Об9. Спілку очолював тоді О. М. Біrар, а її авл.итоrом 

fіув J\t\. Лерд. 

Кінець 1908 р. виІ<азав малий дефіцит в сумі 236.92 
до.'І. В приходах і розходах занотовано суму 11 ,026.96. 
ПередпJІати принес.'ІИ за той рік І,226.47 дол., оголо

шення І,809.08, а друк різних праць (джабів) 7,657.36. 
Окремий прихід був зі словника в сумі 334.05. ~r видатках 
віднотована п.7Іатні 3,363.94, поштові посилки 260.75, ко
місове І69.76 т~ різне 7,187.03. Видатки зі словником ви
носили 282.40. 

З деяких фраrментовних документів цієї спілки ви

являється, що спеціяльно важкими роками у видавництві 
бу ди роки І905-І907. Це, мабуть, сталось наслідком того, 
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що часопис був вмішався в релtгшну боротьбу в 1904 і 

1905 роні і це далось відчути фінансово в пізніших роках. 

llpo цю боротьбу і заангажованість часопису частинно 

писа.;юсь в ТО:\ІУ часі на сторінках "Свободи". Ситуація 

ста.'Іа м іннтись на кршце вже за редакторства О. Meraca 
і З. БичинсІ>кого, а значно поправилась в часах, коли 

часопис редаrував Аполінарій Новак. З 2-го січня 1911 р. 

чнтає~ю у зніті андитора дослівно таке: 

"В .nорівнанні зі звітом за 1909 р. треба зауважити, 
що nрихід (в 1910 р. - М.Г.М.) за оголошеннs і різні 

nраці значно збільшивсs, в числах це виглsдає так: 

4,061 за 1909 а 7,815 за 1910 ... Іншими словами, видав
ництво nрактично знову стало на власні ноги. Збіль

шиласs в тому році теж кількість nередnлатників, що 

вЖе доходить до n'ять тисяч." 

На підставі доривочних записок, що збереглися, 

можна прийти до заключення, що такий стан зросту 

тривав і в пізніших роках,до часу, коли видавництво 

псрейш.по в 1913 і 1914 роках в руки Френка Доячека. 
З десятиJІітньої історії, від часу заіснування спілки та 

появи "Канадійського Фармера", аж до його переходу на 

нові правні основи, так і видно, що часопис вдержувався 

з передплат, оголошень і друкарських робіт. В першому 

десятиріччі набір роблено тільки руками. На початку 

друкарня і бюра спілки приміщувалися через довший час 

при 259 Фавнтейн, проти теперішньої української Цер
Іши Царя Христа. В 1909 році видавництво перенеслося 
на 287 Сслкірк і з персходом часопису в руки Ф. Доя

чека, на 903 Мейн. 

lЦо говорять про початки "К.Ф.'' самі організатори? 

Іван Бодруr, один із ч.-1енів основників "Канадійського 

Фармера", так говорить про це у своїх споминах "До 

історії початків реформації серед українців у Канаді, 

ро кн 1903-1913": 

"Маючи до діла з нашими людьми nри роботах, 
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пізніше будучи іміrраційним аrентом-лерекладачем, а 

тепер лоїздивши більше ик три місиці ло всіх головні
ших колоніих у Західній Уіанаді, и не міг не бачити, 

чого нашим людим доконче треба . . . Повернувшись 
до ВінніІлеrу, и зібрав коло себе кращих Серафимавих 

свищеників і поставив пропозицію 'Почати видавати 
часоnис у Віннілеrу. Чутка про цей намір швидко 

розійшласи ло місті, а Уіирило r еник, будучи на службі 
в лібералів (властиво Уі. r еник був урядником-лерекла
дачем іміrраційного уриду- м.г.,м.), подумав, що до 

нас можуть лідійти консерватисти та взити часопис під 

свою фінансову оnіку, а далі й на службу своїй партії. 

у цьому ділі r еник прийшов ДО мене, й Неrрича ми 
закликали на нараду. 

"Слухайте, - каже r еник - ви часопису не змо

жете самі вдержати. То коштує великі гроші. Давайте, 

и логоворю з лібералами, а вони певно, згодитьси фі

нансувати такий часопис. Неrрича зробимо відлові

дальним редактором. Вам, на ваші церковні сnрави, 

відступимо одну сторінку в часописі, а решту сторінок 
будемо заповнювати гослод~рськими і політичними 
справами. Згода?" 

"Згода."- відповіли ми з Неrричем. "Повідомимо . . ,, 
про це наших сшльник1в часопису. 

Через два дні після того мітинrу адвокати мали 

готову аплікацію за чартером для видавничої сnілки 

часоnису, що ми його назвали ":Канадійський Фар

мер" ... " (стор. 38 манускрипту 1). 

Такі були початки часопису "Канадійський Фармер", 

першого українського часопису в Канаді. 

1) Власник ~Іанускрнnту - :\. ~\. З:з.1ізняк, д-р .\\. Г. Бойкович, 

Саскатун. 
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ДО ПОЧАТКІВ "УКРАїНСЬКОГО 
ГОЛОСУ" 

Багато писа.rюсь про початки "УкраїнсІ>І<ого Голосу" 

з нагоди його ювілеїв: чвертьсторіччя в 1935 р., 50-річчя 

в 1960 р. й його діямантового ювіJІею в 1971 р. Звичайно 

пов'язують ініцінтиву організування цього народного ча

сопису з Першою Конвенцією Учителів з 1907 р. у Вінні
пезі, u звідси безпосередньо ведеться зн'язок до появи 
першого чис:нt "~'країнського Голосу" 16 березня 191 О 
р. На жа.1ь, між 1907 р. а 1910 р. існує проміжок часу 

трьох років і тому стоїть відкритим питання, що діяJюся 

в міжчасі. 

Хоч в 1907 р. Конвенція Учите.11ів Манітоби говориаа 
про потребу незалежного поJІітичного часопису, то однак 

дискусія і резо.JІюція в цій справі не бу.1а зреа.'tізована. 

Подібно трапи.Іюся на другій конвенції учителів в 1908 р. 
ІЦойно третя конвенція учителів в 1909 р. руши.1а справу 
з місця. До щ,ого прийшла ще й інша ініціятива. ПісJІЯ 

конвенції бутt оформдена "Тимчасова дирекція", яка 

сt<ладшlася з таких громадян: Т. Стефш-шt<, Я. Н. Кр ст, 

В. Чумер, Т. Д. Ферлей, В. Пинянський, О. Харамбура і 

R. І{арпець. Повища дирекція зареєструва.1а видавництво 
в 1909 р., як "Українська видавнича спі;Іка", (н ангаійсь

кій мові Ukrainian Publishing Со. Ltd.) На дСНl> 21 ссрпня 
згаданого року тимчасова дирекція прого.'юси:Іа перші 

:~ага.т1ьні збори спі.1ки, які відбу.тшся в парохія.1ьнііі за.:Іі 

Церкви св. Во.1одимира й Ольги при Стеа.:Іа Аве. З пові

дом.7Іення про збори, яке заховалося в архІВІ антпра Іtих 

рядків, вияв.тшється, що го.тювою Тимчасової дИJ1екції 
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був Т. Стефаник, а касієром Васи.ТІь Чумер, якого адреса 

бу;rа Jjоснжур, Манітоба. На адресу касієра уді.rювці, а 

радше ті, які бажааи стати уді.1овцями, ма.1и зго,:юшува

тися й закуповувати уді.11и. Один уділ виносив $25.00. Як 
на ті часи, це був дуже високий удіJІ, nриб.1изно дво

тижнева n.тrатня робітника. Сьогодні -- це виrюси.'ю б 

найменш коло nівтора сотні долярів. 

З ого,:юшення вияв.ТJяється, що nершими уді.іJОВЦЯІ\111 

Gу.1и (nодаємо список в черговості оригішІJІу): В. Чумер, 

й. Ку;rачковський, Т. Стефаник, П. Гіrейчук, Я. І<унін

сr)кий, Я. І-1. І<рет, Е. Кунінська, В. Пінявсr,r<ий, В. Кудрю<, 

Т. Ястремський, О. Харамбура, Б. В. Смук, пані Смук, О. 

І{.'rи:нків, М. Остаnович, В. Грушовий, П. Чаііковський, 

Т. Д. Фер.:rсй, В. Карnець, С. Литвин, Л. Марек, Т. Петри

шин, Ів. Геник, Б. Диде.тrюк, Я. Арсенич, О. )Керебко, Іван 

Пугатнй, М. В. С.1обода, А. С.11іnченко, М. Гуміні.1ович і 

о. Во.rюдимир Купчинський. Названим уді:ювням ~1ожна 

було персдати повновласті (проксі) на випадок, як би 

хтось був перешкоджений брати участь у зага.'rьних збо

рах. Як бачимо, серед перших уді .. 1овців 6~-.нt заnзяті 

прихи:rьники .1Jібера.11ів, як теж консерватів, але всіх їх 

єднааа вища ідея рідного та незалежного часопису. 

Цікаві перипетії скоїлися перед загаJrьними зборами. 

Тимчасова дирекція зверну.1ася була до Видавництва 

''Канадійський Фармер" з проханням, щоб на стоrінках 

часопису повідомити про запляновані ново-оформ.:1ені 

збори спіJІКИ на день 21 серпня. На жа.ТІь, управите.1ь 

"Канадійського Фармера" містер Росс відмовився від цієї 

услуги і при тому заявив, що "авр айдія із ту мейк 

rа.!Jішенс rуд ліберале". Така постава управите.1я Росса 

змусила Тимчасову дирекцію Української Видавничої 

Спілки видрукувати окреме оголошення, яке бу.:ю видру

коване в "Руській Друкарні" Я. Н. Крета. Одне з таких 

оголошень збереглося, щоб розказати нам дета.1ьнішу 

історію перших турбот заплянованого часопису. Автори 
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оr- о . Jошення заклнка.1и українську громаду, щоб пере

давати те повідомленнн ''з рук до рук". 

На перших загальних зборах була ннGрава 11срша 

дирекція н такому складі: Т. Д. ФерJІей -- предсідатеJІь, 

ІЗаси.1ь Чумср - касієр, Василь КудрИІ< - секретар, 

Володимир Карпець, А. Жилич, ГавриJІО СJІіпчснко та 

Ярослав ІЗ. Арсенич. Отже з Тимчасової дирекції були 

перевибрані на основуючих статутових зборах трое 

членів: Фер.асй , Чумер і Карпець. Про склад і працю цієї 

дирекції вже писалося частіше на сторінках "Українсь

кого Голосу". 

Уnрава Т-ва Українських Піонерів Алберти біля пам'Rтннка 

українським піонерам: Іван Баран, В. А. Чумер, Тома Тома· 

шевський, Іван Данилович, Степан Порайко, Григорій Фарнна. 

Грнгорій Топольницький, 1963 р. 
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ПОЧАТКИ УКРАїНСЬКОГО ДРУКОВА
НОГО СЛОВА В КАНАДІ 

Багато дечого не досJІіджено в історії українсько1·о 

мину.rюго u Канаді. Чим дальше йдемо в українське ми
ну.ле цієї країни, все бі.1ьше віднаходимо творчих сJІідів 

українського духа на цьому просторі. 

В ді.ТІянці духової куJІьтури відгребуємо нові творчі 

одиниці та стверджуємо нові історичні факти на цьому 

відтинку. Сава Чернецький не тільки співець, але й поет 

на вісім років скоріше відкриває літературну піонерську 

сторінку, як про це майже "офіційно" говориаося пс

редше про Теодора Федика. Проворний МихайJю rовда, 

теж співець піонерської доби, зумів нав'язати близькі 

стосую<и з деякими визначними канадськими журналіс

тами і літераторами і його пісня, присвячена Канаді, бу;Іа 

переложена вже в 1905 році та друкована в декі.7Іькох 

виданнях. Е. В. Томпсон випередив Флоренс Ранде.'І Лай

всей з українсько-анг.1ійським перекладом на 11 років. 

Виявляється, що бу.'Іо в нас багато П•lутанини з по

чатками друкованого сJюва в Канаді. В 1957 році одна із 
наших наукових установ обходи.ТІа 50-річчя появи укра

їнської книжки в Канаді, зв'язуючи це 50-річчя з появою 

книжечки "Націоналізм і народні сьвятощі", що її випу

стила в світ в 1907 р. соціялістична Українська Ві.1ьно

думна Федерація у Вінніпеrу. 

Знову же в 1965 році появи.пася статп1 "БО-річчн 

української преси в Східній Канаді", нав'яз~·ючи не "БО

річчя з двотижневиком "Свідома си.1а''. що став появ

.1ятись в Торонті в 1915 році. 1 ) 

1) "Гомін Укrаїнн" ч. 11, (825). 1965. 
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Тим часом нов1Ш1 досліди доводять, що ці 50-річчя 

с.11ід пересунути взад. На книжковому відтинку це 50-річчя 

проминуJю в 1954 році а на журнальна-часописному на 

сході Канади це 50-річчя проминуло в 1959 році. 
Які на це дані? 

Як це ми вже знаємо, на заході Канади першим часо

писом був Канадійський Фармер в 1903 році, що його 

випустила в світ "Канадійська Північно-Західня Видавнича 

Спілка" у Вінніпезі. Саме цій спілці, що її очолюваJІИ 

такі піонерські діячі, як К. Геник, І. Неrрич, І. Бодруr, Т. 

Стефаник та й. Дима, припала честь видати в 1904 році 
декілька українських книжечок, перших в Канаді. Це дало 

ПО 1 Іаток українській книжковій продукції в Канаді, яка 

в новітніх часах переходить кількадесять томів річно. 

Першою українською книжечкою, що появилася в 

1904 році, був "Християнський Катехизм", що мав 40 
сторінок. ВидаJІа його Незалежна Грецька Церква. На 

катехизм і так і написано: "Виданий властию Самостійної 

Греческої Церкви в Канаді 1904". Більшим виданням, tцо 
друкувалося в 1904 році і появилося при кінці того ж 

роІ<у з датою 1905 р. був "Учебник ангJІійської мови для 
руского народа", що мав 330 сторінок. Написали його 
"Іван Бодру1·, священик неззвисимої православної Цер

І<ви і М. А. lЦербінін, професор Манітобської коле1'їі". 

Так повністю написано на титульній сторінці. Контракт 

у справі цього СJlовника був зроблений між авторами і 

нидавництвом в дні 10 березня 1904 р. В договорі назва 

цього видання анг.1ійського мовою звучала ''Ruthenian
English Glossary or Dictionary or English Manual for Ruthe
nians". :~) 

В 1904 році появилась також політична брошурка 
п.н. "Беріть, читайте і розсудіть". Вправді на виданні не 

відмічено року публікації, але на підставі тексту брошури 

можна устійнити точний рік видання, а навіть місяць. 

Мала вона пропаrандивний характер і побачила світ пе-

2) І<опія контракту зберігається в архіві аuтора. 
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ред федера.пьними виборами, які відбулись З-го листо

пада 1904 р. Тому ІЦО в брошурі використовується один 
ІІОJІітичний цитат з дня б вересня того ж року, то це 1 б 
сторінконе видання великої вісімки появилося між б-тим 

вересня а З-тим листопада 1904 р. Черенки вказують, що 
вона також друкувалася в "Канадійській Північно-Захід

ній Видавничій Спілці". 

В 1904 році появиJІася ще одна партійно-пропаrан
дивна передвиборча брошура п.н. "Для добрих руских 

виборців". її видавці заповідали, що консервативна пар

тія хоче зб у дувати дJІя українців в Канаді церкви, школи 

і дороги. Хоче також виміняти ЗJІі фарми на JІіпші фарми. 

Погані фарми мали бути залишені на ліси як власність 

держави тощо. Ця брошура появилася в консервативному 

видавництві "СJюво", що в тому році почало видавати 

під такою самою назвою свій тижневик. Отже рік 1904 
приніс чотири видання; одне релігійне, одне популярно

наукове, а два пропаrандивно-політичні. Тому правильно 

()у.,пІ би нав'язувати ве.7rикі річниці української книжки 

в Канаді до цих видань. 

Друковане українське слово стало появлятись на 

Сході Канади значно пізніше як на Заході. Початок його 

пов'язується з появою релігійного журналу "Сьвідка 

Правди" (Witness of the Truth), в піднаголовку якого 

було написано, що Е це "релігійно-народна часопись для 

рус1)кого народу в Канаді". Журнал видавав "Союз русь

){ИХ і гаJІИцьких християн-баптистів в Канаді і Сполуче

ІІИХ Jtержавах Америки". Начальним редактором двотиж

невика був і. А. КоJІесников, співредактором був М. Ан

дров. Союз співпрацював близько з Менонітським Брат

ством Канади. 

"Свідок Правди" появлявся в початках два рази в 

місяць і як подає англомовне джерело ··was published as 
the organ of the Baptist Home Mission Вoards of Ontario and 
Quebec and of the Western Convention", а ІЦОЙНО згодом 

фірмував видання "Союз руських і галицьких християн-
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баптистів в Канаді і ЗДА". З часом замість двотижневика, 

який мав вісім сторінок таблоїдиого розміру, став появ

.тrятисІ~ місячник книжкового формату на 16 сторінках. 

Ціна його була один доляр на рік а в ЗДА й Европі 

1.50 дол. 
Варт також згадати, що tце до появи "Сьвідка прав

ди" виходив в 1909 р. журналик "Добрий приятель". з 

якого, на жаm>, не залишилося жодного сліду. А 1цо не 

маємо перших чисеJІ "Сьвідка правди", хочемо поюІн

катися на новинку "Канадійського Фармера" :і п.н. "Нова 

часопись", в якій, між іншим читаємо: 

"В Торонті, Онт. почала виходити нова у:краінська 

релігійна народна часопись "Сьвідок правди". Час J· 

пис прирікає задонолити кожного християнина і нав

чити словом правди, як любити ближнього і робити 

добрі діла". 4 

Отже, як "Кшrадійський Фармер" був першим уІ<ра

ЇІІСІ>КИМ часописом на Заході Канади, так "Сьвідок прав

ди" був першим українським часописом на її Сході. 

Перед "Свідомою Силою" з 1915 р., до якої досі 

нав'язували річниці був ще один часопис, що появлявся 

11 МонтреаJrі і називався "Зоря". "Зоря" зійшла над 

Монтреалом 11 серпня 1914 року і подала, 1цо вона 

"the only Ukrainian weekly in Eastern Canada published every 
Saturday". "Зоря" була вісім сторінковим таблоїдом, ре
дш<ція її приміщувалася під ч. 45 при вул. Віндзор, 

адреса дJІН передплат була 385 Фронтенак, отже ал.rсса 
"]агальпої Книгарні". 

Ініціятива видавання часопису вийшла з Читальні ім. 

М. Драгоманова. На засіданні в ній 2 серпня 1914 р. був 
вибраний видавничий виділ, до якого ввійшли Гrигорій 

Мостовий, який був власником книгарні і друкарні R 

Монтреалі і, далі, Яків Випрук, Северин Костирський, 

~) "Канадійсt.кий Фармер", ч. 50, 1909. 
4) Подаємо за Свободою, .·шстопад, 1904. 
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Іван Випрук, .N\икола Колпецький, Дмитро Волоtцук та 

Іван Бодруr. Останній був редактором часопису. Часопис 

мав бути загально-інформативний, була навіть заздале

гідь постанова організаторів, щоб політичної краски ані 

релігійних диспут та "личних сварок" не містити. Як 

довго появлялася "Зоря", важко устійнити. Піонер М. 

Чипчар з Монтреалу, який співучастував у видаванні цьо

го часопису, подає, що появилося 14 тижневих випусків. 
Часопис набирали ручно в друкарні. Мостового М. Чип

чар та Микола Юрійчук, знова друкувався він у фран

цузькій друкарні "Le Canard". Був це nерший загальний 
нсrслігійний і непартійний український тижневий часо

пис на Сході Канади. 

Ьез сумніву, rцо це не уповповажнює нікого поста

витн "крапку над і" і влаштовувати І-юве "річчя". Нові 

дані застав tяють нас дальше наполегливо працювати, 

щоб врешті устійвити дяти української історії в Канаді. 
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ПРАЦІ МИТР. ІІІЕПТІЩЬКОГО ПРО 
УКРАїІЩІВ КАНАДИ 

Мало кому сьогодні відомо, що митрополит Андрій 

Шептицький, який у наш час ступнева переходить у своє

рідну JІегевдарність, був у початках українського посе

.:Іення в Канаді близько наших піонерів, був їхнім дорад

ником, і учителем, духовним провідником і батьком й 

онікуно:\t їхньої Церкви. Таке враження складається у вас, 

ко:ш розгортаєте його писані праці, призначені виключно 

ддя українських посеJІенців Канади, або праці, які писа

:шсь на оборону релігійних та національно-культурних 

надбань цих поселенців. 

~· загапьному відомо, що як тільки митрополит Шеп

тицький був призначений на митрополичий трон у Льво

ві, він старався приїхати до Канади, щоб відвідати укра

їнські посе.;Іення. Через різні політичні інтриги в Римській 

курії він такого дозвоJІу не одержав. Своїм вірним міг 

висилати покищо свої архипастирські листи. 

Листи вірним за океаном 

1901 року появився перший лист п.з. "Русинам, осі

JІИМ у Канаді". Лист цей, написаний у Львові в день св. 

апостоJІів Вартоломея й Тита (25 серпня), був надруко
ваний тиражем 100 примірників. У листі митрополит по
відомляв про приїзд о. Василя Жолдака до Канади. 

Через рік, 1902 року, появився другий архипастирсь
кий лист п.з. "Правди віри". Це книжечка формату ві

сімки; мaJra 117 сторінок. Подані в ній основні правди 
християнської віри. 
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Книжка бу.11а призначена спеціяльно для українців Ка

нади. Розійшлася ще таки того самого року. Розповсю

дженням її займалися перші місіонери-піонери: оо. Васи

JІіяни 11. Філяс, С. Дидик, М. Строцький, брат Єремія Я
нішевський, які 1902 року прибули до Монтреалю разом 
з чотирма Сестрами Служебницями. 

Книжечку "Правди віри" згодом перевидано. Ії роз

повсюджувано в час першого приїзду митрополита Ан

дрія ва відвідини до Канади 1910 року. 

Евхаристійний конгрес у Монтреалі 1910 року був 
доброю нагодою, щоб митрополит Шептицький виїхав 

до Канади та віднідан своїх вірних без чийого-будь до

зволу. 

У Канаді й ЗДА митрополит провів майже чотири 

~tісяці на безнастанній праці, відвідуючи майже всі більші 

скупчення українсьІ<ого поселення. Стрічався він не тільки 

з поселенцями, а й з урядовими чинниками та ієрархією 

інших Церков, передусім з ієрархами римо-католицької 

Церкви, нкі тоді мали юрисдикцію над українцями -
греко-католиками. 

Це, без сумніву, даJІо митрополитові всебічний образ 

життн українських поселенців, їхніх духовних і кудьтур

них потреб, їхніх змагань, здобутків і недостач, перспек

тив на майбутнє, одІНІМ словом --- всього, ІЦО було жур

бою та радістю тих, яких доля вирвала з рідного грунту. 

Наслідком цих відвідин та пильної студії канадського 

довкі.;Ілн митрополит Шептицький безпосередньо після 

відвідин написав дві дуже цінні праці, які появилися дру

ком з ночатком 1911 року. Сучасники митрополита (на

приклад, брат Иосип І" родський) свідчать, ІЦО він після 

приїзду з J(ашlди до Львова, негайно від'їхав до Лаврова, 

щоб там у скупченні у василіянському манастирі підго

тувати одну працю українською мовою, а другу - ан

глійською. 

З датою "писано в Лаврові в лютім, року 1911" поя
ви.'rася згодом з друкарні оо. Василіян у Жовкві 96-сто-

130 



Митропоnит Ан.црей Шептицький 

рінкова книжечка малої вісімки п.з. ''Канадійським руси

нам". Брошура ця була призначена для українського 

канадського загалу й містила в собі аналізу ціласти то

дішнього українського життя в Канаді. Є тут огляд укра

їнських релігійно-церковних співвідношень, культурної 

праці, шкіJІьництва, відношення українців до римо-като

ликів, протестантів, "серафимського" православ'я. Є 

там мова про працю чернечих чинів, бельгійських місіо

нерів, про книжки, пресу, виховання, добре громадянство 

тощо. 

Обговорені були не тільки питання віри й моралі, 

але теж проблеми національної гідности, політики та 

народного хребта. Без сумніву, то були відповіді на зло

боденні турботи тих часів, але є там також правди, які 

для спільнотної вітальности мусять бути вічні. 

Передусім митрополит, як найвищий церковний ар-
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хипастир, заняв становище до інших віровизнань, бо, як 

відомо, саме тоді релігійна боротьба серед українців 

Канади була у великому розгарі. Без уваги на великі 

шкоди, яких греко-католики зазнали від цареславних 

православних (українського православ'я тоді ще не було) 

і протестантів (це діялось через брак свюцеників та 

однієї церковної керми), великий митрополит пропові

дував тільки мо.1итву та JІюбов. Він писав: "Передусім 

треба за них молитися ... Крім того, потягайте їх до 

себе любов'ю, не сварнею, не ненавистю. Не ганьбіть їх, 

не прозивайте, не називайте образливими назвами, не 

осуджуйте їх, не кидайте на них камінням ... " (стор. 20 
і 21 ). 

Обговоривши церковне питання українців Канади, 

митрополит Шептицький пише окремий розділ п.з. "По

треба школи". Він так його починає: "Друга річ, рівнож 

дуже важна для будучиости нашого народу в Канаді -
то шко:Іа. Але не яка-будь, а добра школа. Від того, чи 

є шко.1Іа, чи нема і чи школа добра, чи не добра, зале

жить ціла будучність молодого покоління" (стор. 46). 

Варт теж зацитувати думки цього великого ума про 

поняття "доброго громадянства". Він пише: "Будьте 

добрими горожанами Канади, будьте правдивими, Іци

rими і добрими канадійчиками" (стор. 91 і 92). Як розу
мів митрополит добрий канадизм, це видно з його слів: 

"Не забувайте бесіди, яку вам діди і прадіди передали 

в спадщині. Держіться всіх добрих старих руських зви

чаїв. Не встидайтеся ані руської мови, ані руського 

обряду, голосно признавайтеся, що ви русини, старай

теся поступованням своїми з'єднати і собі і народави 

поважане і славу у людей. Ані наш обряд, ані наша бесіда 

не перешкалжає вам в нічім бути добрими, привязаними 

до краю і о добро краю дбалими горожанами Канади" 

(стоr. 92). 

Да.'Іі, митrополит дораджує брати активну участь у 

гrомадському і політичному житті Канади. Про це пи-
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тю-Іня він висловлюється так: "Виконуйте також всі права 

свобідних горожан; беріть уділ в життю лубличнім і 

політичнім. Розвагою, солідарністю, сильними пересвід

ченнями і привязанням до св. віри можете з'єднати русь

кому народави і с.11аву, і силу. Не лишень для себе, але і 

для цілої Канади можете примножити дочасного добра, 

бо чесна праця каждого горожанина є добром цілого 

краю, а праця публична і політична має на оці передов

сім зага.тrьне добро всіх, а на другім місці добро кождого 

зокрема" (стор. 92). 
Наведені думки великого митрополита, висловлені 

ще 60 років тому, залишилися посьогодні в ідеології та 
по.аітиці організованого та активного українства Канади. 

ДоІ<умент для єписІ<оnів Канади 

Коли публікація "Канадійським русинам" стосува· 

лась ті.'Іьки українського загалу Канади та його оточення, 

то друга праця, написана в тому самому часі англійською 

мовою, бу.па звернена до римо-католицьких єпископів 

усієї Канади. Титу.1 цього 25-сторінкового документу 

таблоїдного формату так і звучав: .. Address on the 
Ruthenian Question to their Lordships ·the Archbishops and 
Bishops of Canada". 

Це своєрідний вимогJшвий меморандум до ієрархів 

римо-католицької Церкви Канади про конечну потребу 

призначити окремого українського владиІ<и для україн

ців-грекокатоJшків. Іншими СJІОавми, йшлося про кер

му нашої Церкви. 

Коли в наведеній уже брошурі "Канадійським руси
нам" митрополит запевняв українців, що буде старатися 
про уІ<раїнського єпископа для Канади, а вірним доручав 
"молитися за нього", то в англомовному меморандумі, 
який, до речі, був також виданий фрацузькою мовою~ 

наш первоієрарх переконливо доказував римській ієрар

хїі про потребу вивершення Української греко-католиць
кої Церкви в Канаді окремим українським єпископством. 
Для цієї цілі Митропо.тшт зібрав усі дані, що стосува.1ися 



української церковної статистики, історичних прав та 

традиційної обрядовости. 

~· шостому розділі п.з. "Конечна потреба руського 

єпископа" митрополит аргументував це теж "конечністю 

католицького авторитету серед українців", "конечністю 
центрової дії", "конечністю впорядкування церковних 

маєтків", а передусім "бажаннями руського народу". 
Митрополит Андрій написав у висновку, що серйозно 

побоюється про мож.пивості латинізації українців, якtцо 

б його прохання й переконування не були прийняті. 
Яка причина була, що митрополит Шептицький писав 

окрему документаційну працю для римо-католицьких 

єпископів про потребу українського владики в Канаді? 

Адже знаємо, що номінація такого владики залежала від 
римського папи, а не від канадських єпископів. Справа 

в тому, що канадські римо-католицькі єпископи своїм 

неприхильним ставленням до цього питання здержували 

Апостольський престіл від номінації. Правда, не всі римо

католицькі єпископи ставилися негативно. Для історії 

треба згадати, що найбі.71ьш позитивно до цього питання 

ставився єпископ Паскаль з Принц Алберт та англійські 

єпископи на сході Канади. 

Найдовше зволікав зі зеленим світлом у цій справі 

архиєпископ Лянжвен з Сен-Боніфасу. 

Щоб переконати всіх мовою фактів, митрополит 
Шептицький дав науковий меморіял -- працю, яка має 

велике історичне значення до історії українців Канади. 

Обидва твори, мовою українською "Канадійським 
русинам" і документ анг.'Іійською та французькою мовою. 
фактами, аргументацією й інтерпретацією доповняють 
себе і показують, як глибоко митрополит Шептицький 
збагнув життя і потреби українського піонерства в Ка· 
наді в 1910 році і якими тривалими вартостями він навіяв 
душі наших поселенців, що не раз знаходи.пися на без
доріжжях, шукаючи для себе та своїх нащадків твердого 
грунту для життя і спасіння не тільки одиниць, а й усієї 
спільноти. 
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КАНДИДАТИ НА ПЕРШОГО 
УКРАїНСЬ.'КОГО ЄПИСКОПА В КАНАДІ 

1\'\нтрополит Андрей Шептицький ставився з вели

І\nю л.6ай.1ивістю до обсади першого українського като

.пІІtІ>кого в.1адики в Канаді. Ще в часі своєї поїздки в 

J{анаді в 1910 р. він робив старання в розмовах з римо

като;шцьцькими владиками Канади, як теж перед урядо

ВІІ~н• чннниками Канади, та вказував їм на потребу укра

їнського в.'Іадики ддя українських поселенців у новій 

кrаїні. Про це згадує брат йосиф rродський ЧСВВ, який 

був сеІ<ретарем митрополита в часі поїздки, такими сло

вами: "Митрополит поробив в міністерствах усіх про

вінцій старання, що до єпископа, та треба було Іде ту 

ra:\ty rнраву обговорити в центральному міністерстві в 

Оттані. Це вже бу.rю JІегко, по дорозі домів". 

Пrиготовувавши основний меморіял, звернений до 

римо-І\атолицької ієрархії в Канаді, митропо.чит відбув 

те подорож до Ватикану, щоб там зложити відповідні 

ре.1Іяції, прохання та вимоги. 

Одночасно враз з цими формальними заходами ми

тrюпо:Іит Андrей розг.1ядався за кандидатами, бо був пе

rеконаний, що його старання увінчаються успіхами. Ще 

не висохла була друкарська фарба на меморандумі до 

католицьких владик Канади, а вже був в дорозі до Ка

нади о. д-р Кар.11о Єрмій. Це була частинно сповнена 

обіцянка митрополита, яку дав він поселенця:м, що як 

ті.1ьки прибуде до Львова, звербує і пішле Канаді більше 

священиків. В Канаді бу.1о тоді, як пише митропо.1ит в 

своїй брошурі "Канадійським Русинам", чотирьох отців 
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Васи.:1іян, чотирьох отців Редемптористів (бельгійців), 

чотирьох світських та декількох французів. Були ще 

інші священики, яких юрисдикція була в завішенні. Щоб 

запізнатися з працею цих отців і зокрема щоб збагнути 

життя та оточення піонерів, митрополит Андрей пляну

нав вислати о. О. Ваня, який був парохом Завалава й був 

не тільки добрим адміністратором, організатором, але й 

добрим бесідником. Отець Ваньо прийняв пропозицію 

їхати ДО Канади, а точніше про це брат й. rродський 

говорить ще таке: "Було устійнено, що о. Ваньо має 

виїхати з весною до Канади і в тій цілі були зроблені всі 

заходи, щоб зі собою забрав надруковану брошуру "Ка

надійським Русинам", яка була відіслана до Бремена, бо 

в дні 22 квітня 1911 р. о. Ваньо мав всісти на корабель". 

Як довідуємось зі споминів й. rродського, отець 

Ваньо передумав цілу справу, чи завагався перед вели

кою відвічальністю, і не поїхав до Канади. Найбільше 

було клопоту з висланими книжками до Бремену, які мав 

далі везти о. Ваньо. В цьому однак пригодився о. Базюк, 

(пізніший митрат), який тоді з рамени Товариства св. 

Рафаїла перебував у Бремені та був еміrраційним дорад

ником для українських поселенців. Це він переслав бро

шуру "Канадійським Русинам" до Канади. 

Був ще один кандидат на єпископа до Канади, пише 

брат о. й. rродський. Був ним о. Бариш, який працював 

у Станиславівській дієцезії і теж був діяльним свя

щеником. Він одержав був зві.7Іьнення від свого ордина

рія, єпископа Хомишина і переїхав був у Львівську 

єпархію. Після цього митрополит Андрей пересJІав його 

до Канади з такими самими цілями, що й отця Ваня. Цей 

вправді виїхав до Канади, але побачивши великі недо

стачі в організаційному житті, мабуть злякався їх, не за

держався довго в Канаді і виїхав вкоротці до ЗДА. 

Знаємо теж, що в початках брали теж під увагу ще 

одного можливого кандидата на єпископа, а саме о. Пля

тоніда Філяса ЧСВВ, який вже знав Канаду, бо провів 
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тут 2 роки ( 1902-1904) на піонерській праці. його особу 
висував дехто з латинського клеру і зокрема ті, які знали 

його з ревної праці. О. П. Філяс був тоді протоігуменом 

отців Василіян у Львові і це дещо усюшднювало ситуа

цію. В резу.1ьтаті всі надії на кандидатів завели, але не 

завеJІа надія митропоJІита Андрея на одержання єпископа 

дJІЯ українців Канади. Треба було митрополитові Андре

єві рішатись на людину, яка в дійсності не знала терену 

практично, aJie була обзнайомлена з еміrраційними проб
.'ІС~НlМИ дуже основно наслідком своєї праці в Товаристві 

св. Рафаїш1. Отець Никита Будка працював в цьому то

в~tристві від початків його оснування в 1907 р. Крім цього 
виконував він функцію префекта духовної семінарії у 

Львові та мав ще окреме зацікавлення у вихованні мо

:юді. Отже рішення митрополита впало на цю .11юдину. 

О. Никита не був приготований на це. Про це він виразно 

Кі.lже в своєму першому пастирському листі до українців 

Канади, вже як їх в.,-Іадика. Дотичне місце цитуємо: "Бо 

совісно можу сказати, пише він, Іцо о моїм єпископськім 

уряді в Церкві Христовій я і не думав ніколи" ("О потребі 

організації", стор. 3). 

Все це разом промовляє за тим, що були великі труд

нощі у вербуванні духовенства дJІЯ українських поселен

ців в Канаді. Це буJю теж одною з причин тих великих 

ферментів, які відбувалися в Руській Греко-Католицькій 

Церкві (офіційна назва тодішньої Української Католиць

кої Церкви) піонерської доби. ·Парафії не були обсаджені 

Жонатого священства сюди не впускаJІИ, бо цьому проти~ 
виласІ> рн:\ю-като.lицька ієрархія. Цю ситуацію викорис· 

товува.'Іи інші деномінації, ІЦО в наслідках створювало 

внутрішню боротьбу. Брак священиків і внутрішня бо

ротьба не манили доброво.1ьців на єпископський трон. 
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УКРАїНСЬКЕ ОРГАНІЗОВАНЕ ПОЛІ
ТИЧНЕ СЛОВО НАД ТИХИМ 

ОКЕАНОМ 

Історін українського народу в Канаді не бу:Іа б 

повна, якби в ній не заrекордовано соціяJІістичного 

руху між українцями, які творили тут соціялістичні то

вариства, влаштовували політичні віча і тим самим 

зробио~1И певний ВКJІад праці не тільки на освітно-куль

турному полі, але також соціяльно-політичному. 

Творився цей рух діяльними людьми, перейнятими 

радикальними ідеями, головно між робітниками в біль

ших містах і містечках, особливо в місцевостях, де були 

копальні вугіJІ.пя, в яких українські робітники знаходили 

собі працю. 

U тих товариствах члени сходились на спільне чи
тання книжок та газет та відбували наради над поширен

ням праці в напрямі розбудження політичного мислення 

між своїм народом. 

Як знаємо, в дні 15 листопада 1907 року став появля
тись перший соціялістичний часопис в Канаді, ''Червоний 

прапор". Як інші піонерські часописи, так і "ЧервонИй 

прапор" обрав за свій осідок місто Вінніпеr. 

Да.ТІеко перед появою цього часопису стrічаємось зі 

зорганізованими соціяJІістичними клітинами цього руху. 

Нам відомо вже про так звану "Міжнародну читаJІьню" у 

Вінніпезі. Знаємо також, що в Монтреалі стала працю

вати також Читадьня "Просвіти" ім. М. Драгоманова. 

Була створена чита.1ьня з подібною політичною закрас

кою в Едмонтоні, дальше Товариство "Боротьба" у Ван-
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кувері, Українське просвітно-робітниче товариство ім. 

Мирос.1ава Січинського в Госмер, Б.К. На загал, всі ці 

товариства веJІИ тиху і більш культурну працю, як 

політичну. Бу.1и й інші думки в цій справі і про це дові

дуємось з дуже цікавого і маркантного на той час допису, 

ню·rй появинен в "Свободі" в дні 1 б червня 1907 року 
п.н. "Rічс в Нанаймо, Б.К." Там, між іншим, стояло: 

"Отже над Тихим О:кеаном nронсслоси вnерше 

українське слово, бо відбулоси nерше украінсь:ке віче 

... Факт замітний та не лиш тим одним, замітний ще 
й тим, що згромаджені на вічу у:к.раінсь:кі робітни:ки 

nерші перестуnили о·сличий міст, и:кий досі сnинюааа 

весь наш nостуnовий рух в Америці та утворили першу 

у:краінсь:ку чисто соцікліетичну організацію, nристу

nили яв•1о до соціялістичної nартії.'' 

n даю>шому автор допису оповідає про місцевість 

1-Іаваймо, в нкому вперше зібралися українські робітники, 

щоб над Тихим Океаном відбути свої політичні наради 

та за:\Іаніфестуватн своє по.)Іітичне кредо. Пише допи

rувач М. С." таке: 

"Hr: острові Вон:кувер с хорошеньке містечко На

паймо, Воно звісне на берегах Пацифи:ку, в:к центр 

антрацитових майнів. Нанаймо віддалене від самого 

міста Ванкувер 46 миль і ідетьси nароходом три го

дині. Минувшого ро:ку наших шодей в Нанаймо ще 

не було. Почали з'їздитиси nослідної зими а теnер вже 

їх ціла громадка. Отже ци громад:ка сейчас відчула 

nотрєбу організаціі і nроголоснла на неділю 16 травив 

nубличний мітинr nід голим небом у лісі біли майни 
(коnальні - М.Г.М.) у Бречин. З'йшласи на мітинr 

майже вси у:краінсь:ка :колоніи, Ба, і з Ван:куаер nри

іхали сnеціильно на мітинr чотири товариші. Темою 

нарад було - ико·і нам треба організаціі." 

На цьому вічу була створена політична організація 

"Во:ІЯ". Приявні схва."Іили прилучитися до Канадської 
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Соціялістичної Партії, якої осідок приміщувався тоді у 

Ванкувері. Тут також треба замітити, що приявні робіт

ники заманіфестували також свою національну прина

JІежність, коли одночасно схвалили приступити в член

ство Руського Народного Союзу (теперішнього Україн

ського Народного Союзу в ЗСА), як також передплатити 

наступні часописи з краю: "Земля і воля", "Червоний 

Прапор", "Громадський Голос", "Свобода", "Літератур

но-Науковий Вістник", "Рада", "Рідний Край". 

Під час віча зібрано на ВJІаштування читальні 35 
до:1нрін, що ВІ<азує на веJшку жертвенність робітництва. 

ІІранда, не всі на вічу говориJш однією політичною мо

вою, бо був між ними один з робітників з москвофіль

ськими" переконаннями, якого назвали "москвофулом''. 

Це був відокре:\-ІJІений випадок на цьому вічу, який ха

рактеризує одночасно націонаJІьну стійкість робітників 

та їхню тнерду поставу. 

ДJІЯ історії варто відмітити прізвища цих українсь

ЮІХ конкістадорів політичної думки над Тихим Океаном 

н 1907 році. Вони такі: П. Цимбал (предсідник), Миро
СJІаВ Стечишин (секретар), Г. Сліпченко, Микола Каме

нецький, Гр. Jjerap, Юрій Сиротюк, В. Гальфар, Дм. 

Гринєвич, Ст. Гринєвич, Анна Каменецька, Лев Таращук, 

Василь Томаш, 10. Русик, Григорій Сембрат, Петро Цим
nал, Антін Майдан, Іван Пелех, Михайло Мороз, Михай.по 

Томаш, Іван Пакуляк, Р. Козичинський, Федір Підпери

пора, Павло Дзьопко, Методій Дзьопко. 

Як це буваJю в стилі того часу, на вічу відспівано 

кілька революційних пісень. 

Карткуючи пресу тієї доби та читаючи спомини на

ших піонерів, приходило до закюочення, 1цо "нанайм

СІ)ке віче" в І 907 р. започаткувало низку подітичних віч, 

які 3 того часу перекотились через українські поселення 

та робітничі скупчення в Канаді. В кожній того часу 

більш ііі ІІОJІітичній справі стали скликати політичні віча. 

Ввійшло навіть в моду, що для обговорення культурних 

140 



проблем також скликали віча, для церковних справ та

кож відбувались віча. Шкільні питання теж вирішувались 

на вічах. Був великий плюс в цьому "увічевленні" народу. 

Це мобілізувало мислення загалу "своїх" над своїми су

спільними турботами. Соціялістичний рух українських 

rобітників того часу вів перед в цьому. 

Перша українська церІіва у Вінніпезі, св. Миколая яІіа 
в 1907 р. була змінена на церІіву св. Володимира й Ольm. 
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ТОМА ТОМАШЕВСЬКИИ ПРО СОЦІЯ
ЛІСТИЧНИИ РУХ МІЖ УКРАїІЩЯМИ 

В КАНАДІ 

Щоб .JІ-Тати nєputoДJІ{.C]JCльni інфор.мації про те, яки.м 

був єоціялістиzний рух між українцями в Кападі піо
нерської доби, автор ціє~ї праці персвів був декілька 

іптерв'ю в цій справі з відомим піонеро.'И Томою Тома

шевськиJІf, колишнім редактором таких гасописів, як 
((Нова ГроJІrада", "Фармерський Голос", "Наш Поступ", 

{(Український Піонер" та, інших. На прохання автора він 

теж погодився написати свої спомини з того гасу. 

У дні 6 гервня 1966 ]). віп після довшої мовчанки 

написав авторові таке: 

"Посилаю BaJІt І{ільІ<а сторінок .мос'ї писаиили про 

соціялістипtий 1JY:t JІ·tіж україю~ями в Канаді, 'lЦо досі 

зі слабими ог:иJІrа мі~ "rкорпапигити". Це ·ще далеко не

повна розвідка, над :итю булу 1~1ю.цювати в JІtipy моїх 

сил. Маю в за.мірі описати біоzрафії деяких гільніших 
діягів тоzо ру;,;у, особливо Романа lC]JCJІrapa, який тут 

зробив великий вклад ·праці над підиесснля.JІr освіти між 

нашим народом, гого са.ІИс наші ({історики" г:омусь 11fЮ

JІfОвгують. Тщи. zacoJІ·r, 110ки вш<-іІ-tг:у працю, рац погутп 

від Вас, ги прилається ?~:t n:ucrmиua до гого, ги ли 
а коша". 

Хо("': автор :тоа..·огував То.мц ТоJІtа1uсвсьІсого про

пивжувати свої с1юмини, одпак дальш.ий тя~ не nаступив. 

Т. тш~rаш.евський частіше став хворіти_. а вкінці. 1 люто~о 
1969 р. відійиюв у вічність, проживши 85 років. 
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В своїх роз~ювах з авторолr. та в своїх писаппях до 

ньо~о віІ-L завжди відмежовував соціялісти;;І-Lий рух .між 

україІ-LЦЯJJ11t КаІ-Lади від якихбудь коJиуністиzІ-Lих правих 

nt лівих тс<:ій. Щоб дати 1юzляд па t{IO добу, .містимо 
внизу те, що залишив у ряпках То~и. ТоА1а1иевський. 

Заголовок цьому віп даа асоціялістиzпий рух .між укра

їнцяАtи а Канаді". 1) 

Автор. 

Павло Крат на чопі руху 

Нап;чtкінні 1906-го року, прибув до Канади Павло 

Крат, родом з J(иївщини, бувший студент дьвівського 

університету, який під час студентських розрухів в Gу

.ншках університету На()ОбИВ багато ШКОДИ: ПОНИЩИВШИ 

у~·tеб.тІю:\1аІ-Іня, образи і т. ін., якого власти арештували, 

і випусти.тш з арешту за кавцією до часу судової роз

нрави. Гроші на кавцію скла"1и українські патріоти, які 

СО.lЇ..'J.аризува.'JИСЬ З ()ОЗ()уХаМИ На універСИТеТі, МіЖ ЯКИМИ 

uу.тш визначні особистости, як: д-р Кость Левицький, та 

інші українські діячі. 

Крат, впинившисh тимчасово на волі, (за кавцією ), 
втік до Канади під прибраним прізвищем: Павло Тернен· 

ко. ( С.1ід пригадати, що в 1905-ім році, під час революції 
в Росії, Крат брав чинну участь). 

У Вінніпегу, Терненко (Крат), познайомившись з ді
я,;Іьнішими українцями радика.1ьних поглядів, зачав 

інтенсивну пrацю над створенням соціялістичного това

риства, до якого приступило паважне число осіб, між 

якими бу.ІJа горстка бувших старокраєвих студентів се

rедніх шкі.1, що вже в Старім Краю були перейняті ра

дика.'Іьним духом, і твори.11и тайні радика.пьно-соціяліс

тичні к.пюби. 

1) Оrнrітц нраці збсріІ·аt'ТІ,оt в архіві ;ннора. Бі.lhІІІс про 

Тому Томашевського в прані ШПО!1<1 п.н. "R з~ттрічі з українськнмн 
піонер<Імн А.:Jбертн", ЗагСІлІ,на Біб.lіОП'І(а "УКТ", Вінніпеr, 1964. 
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Який підйом й заінтересування тим рухом заіснува.'ІИ 

в початках оснування соціялістичного товариства, свід

чить той факт, що до року існування, товариство на

буJю свій власний дім-залю на розі Маrнус і Повере ву

лиць, що став осередком громадської діяльности на освіт

но-культурнім і мистецькім відтинках, де часто відбу

валися відчити, віча, драматичні представлення та забави, 

що збагачували товариську скарбницю. 

Щоб скріпити і розбудувати соціялістичний рух між 

українцями в Канаді, товариство приступило до вида

вання часопису "Червоний Прапор", який започатковано 

осівною порою в 1907 р., як тижневе видавництво, nід 

редакцією Терненка (Крата), з завданням - розвинути 

на його сторінках проnаганду за створенням між укра

їнцями в Канаді соція.т1істичних кадр борців за новий 

суспільно-господарський JІад кращого життя для людства 

цілого світу, чого не зазнає .'Іюдство під капіталістичною 

системою. 

Існувала вже тоді в Канаді соціялістична партія п. н.: 

"Сошіяліст Парті оф Канада" з осідком го.11овної екзе

кутиви в Ванкувер-і, Б.К., яка ма.'Іа свої провінційні філії 

майже в кожній провінції Канади. Органом партії був 

часопис - "Вестерн К .. 1еріон" (по українськи: "Західна 

Сурма"). Вінніпезьке товариство приступило до партії 

як українська автономна організація, з повними членсь

кими правами. 

Статті в "Ч.П." маm1 ті добрі наслідки, що по Канаді 

зачали поставати між українцями Відділи Соціялістичної 

партії, головно між українськими робітниками в Західній 

Канаді. 

"Червоний Прапор" дістався мені до рук зараз по 

його появі, коли я працював в копа.ТІьні вугілля в Френк, 

Алберта. 

Будучи натхнений радикаJІьними ідеями вже на 

чотирнадцятому році життя в Старім Краю, я відразу 

постановив помагати "Ч.П." збиранням передплат, а та-
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ПавnоКрат 

кож, після змаг організувати відділи Соціялістичної 
партії між українськими робітниками-вуглекопами в око

іІиці Френк-у. Першим початком мого "попису" був таки 

Френк, коJІи одної неділ і організатор Соціялістичної пар

тїі Р. Легені в майнерській юнійній заJІі промовляв про 

потреби організування Соціялістичної партії для вибо

рення кращих життєвих умавин для трудового народа. 

На тому зібранні учасниками були гоJювно словянські 

сJІухачі: українці, чехи , словінці, серби й болгари, до 

НІ<их сміJІо мож було говорити українською мовою, до

ВОJІі зрозуміJІОЮ ДЛЯ НИХ. 

Після закінчення промови Легеним, забрав я сJІово 

в українській мо ві на тему потреби зорганізу вання в 

Френку-у віддіJІу Соціялістичної партії Канади . Після 

мене промовив один чех, прізвища - Вір , який заохо

чував приявних слухачів зорганізувати такий відділ Со

ціялістичної партії. Піс ІЯ коротких дискусій, прихильних 
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створенні такого відді."'Іу, зачався впне членів й так за

існував в Френк-у відділ С. П. з мішаних національнос

тей, якого гоJювою вибрано згаданого чеха - Вір-а, а 

мене вибрано секретарем. 

З вс.'.:шким запаJІОМ й бадьорістю, кинувся я, збира

рати псрсдп,71ату й основувати між українськими нугле

кошнш в поб.;шжжі відді.тш С.П.К. 

Кона.;Іьня вугіJІ.іІЯ в Френк-у, в південній А.;Іберті, є од

ною з многих -- пише автор, -- копалень вугіл.11я вздоюк 

СіпіярсЬІ{ОЇ зш1ізничої JІінїі }(ровс Нест Песс, що протяга

ється від Нс.'Ісон, Б.К., й прямує південною частинон_) 

J)рит<lНСІ>І\ОЇ КоJІумбїі на схід, аж до Медисен Гет, в 

нівденнііі Л.:rбегрті. Вздовж тої JІінїі -- Кровз Нест Песс 

-- - ІJОЧИІІ<lІОЧІІ ві;~ Ферні, Б.К., аж по Тейбер, 30 ми.1ь на 
схід Летбридж, бyJlO ве.11ике число копалень вугіJІ.;lЯ, в 

нких нрацюваJІо кі.;Іькадесят тисяч вуг лекапів різних 

націона.:Іьностей, в тім переважаюче чис.11о сJюв'ян, між 

якими бу.;ю споре чис.;ю українців, які, в деяких кемпах 

СТШІОВИJІИ ПОдаВ.іІЯЮЧу 6і.1ЬШісТЬ. 

Якщо моя, вже зісох.т1а пам'ять, (на вісімдесят тре

тьому році життя), сяк-так с.пужить мені, то, починаючи 

від Ферні, Б. К., бу.;ш вугільні копа.пьні в: КовJІ Крік, б_іля 

Ферні, Госмср, МіІІН\іІь Корбін, в Британській Колюмбії, 

а да.пі на схід в А,їtберті: Ко.ТІмен, Брейрмор, Френк, Лі.'ІJІ, 

Ії.;tкрест, Вс.:ІJІв'ю, Бурміс, Летбридж, Блек Дайманд . 
Те й бер. 

Gym1 всі нугаскопи зорганізовані в майнерсьюи юнії 

- "Юнайтед Майн Воркерс оф Амеріка" 18-ий Дистрікт. 
з осідком в Ферні, Б.К. Всю адміністрацію того (18-го) 

дистрікту очотова.;ш ,ІІЮди соціялістичних переконань 

й організування соціялістичних відді.пів між українцями 

проходи.ТІо без великих трудів, хоч, з не дуже великим 

чис.тюм членства. 

Пово.'Іі, але постійо, збі.льшувалось і чисJІО псрсд

шІат на "Че!1воний Прапор". 

146 



Тома Томашсвсь:кий (зліва) Мирослав Стечишин в 1909 р. 

Терненко (Крат) понида€ редакцію 

"Червоного llpanopa" 

1-\o,lii здеt.на,lІосп, що "Червоний Прапор" зросте в 

паважне соціяJrістичне видавництво в Канаді, одержав 

н :1иста з Вінніпегу від Гаври Jrа Сліпченка, дораджуючи 

:\lСІІі зс.шинути збірку передплат на "Ч.П." з причини 

уступ.ТІсння з редакції Терненка, про якого в Вінніпегу 

нротивники соцінлістів зачали ширити поголоску, що 

він є російським шпіоном, нк також поголоску, що ав

стрійські ВJІасти домагаJшся від канадського уряду 

;1,спортування його на судову розправу, перед якою він 

uтtк до Канади після студентських розрухів на львівсь

І<ому університеті. Наслідком таких упертих поголосок 

- писав мені Сліпченко - Крат розіритований до край-
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ности, опустив редакцію й забрався до Гім.7Іі, а редакцію 

"Ч.П." перебрав Васи.пь Го:Іовацький, з ма.1ою освітою, 

який в опінії С:rіпченка на редактора не надавався, і ча

сопис довго не удержиться. 

Так і стаJюся. Видавництво знайшJюсь в матеріяль

них кJюпотах; не буJю чим платити за папір і пресу, на 

якій друкувався часопис в чужій друкарні, і по 18-тuох 

числах перестав виходити в липні 1908 р. 

Очеuидно, втрату партійного органу, відчули діяль

ніші ЧJІСІІИ партії, дуже боJІючо. Слід відмітити фшп, 

що хоч "Ч.П." проіснував заjІедве дев'ять місяців, все ж 

таки залишив пророблену працю в започаткуванні між 

українсut<ими робітниками і фармерами соціядістичного 

руху, які організувалися в Відділи Соціялістичної Партії 

Канади, з осідком Домінія.11ьної Екзекутиви у Ванкувері. 

Старання започаткувати нове видавництво 

Одним із членів гоJіовної екзекутиви С.П.К., був 

М.ирос.ІІав Стечишин, який свого часу жив у Каліфорнії, 

а в 1906 р. перебрався до Ванкуверу. Обдарований жур
на.ІІістичним таланом, і завжди багатий на ініціятиви й 

паяни, постановив створити видавничу спілку на 10.00 
до.пярових пайках (шерах), які можна було продавати 

за готівку, або на виплат, на роздабуття гроша, на запо

чаткування нового видавництва. 

Першими відділами партії, що склали на шери ви

давництва готівкою по 10.00 дол., були: Товариство "Бо
ротьба" у Ванкувері; Українське просвітно-робітниче т-во 

ім. Мир. Січинського в Госмер, Б.К., і відді.ІІ партії у Rін

ніпеrу. 

З таким, смішно малим капіталом -- 150.00 дол., 
Стечишин виїхав до Вінніпеrу, перебрав черенки й інш і 

друкарські-причандали "Ч.П." й зачав видавати часопис 

п. н. "Робочий Народ", який появився в траuні, 1909 р. 

З появою "Р.Н." зачало зростати ч.1енство партії; 
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організуваJІись нові віддіJІи партії серед уt<раїнців. За 

старанням Стечишина створено було "федерацію україн

ських соціяJІістів" як автономну етнічну секцію Соціяліс

тичної Партії Канади, яка зі зростом чисJІа чJІенів й від

ділів начисJІЯ .іtа в 191 О р. біля 3,500 чJІенів. При віддJrах 

~rаnовні сторінки вн~ань Томи ТомаW'евсько.rо. 
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подекуди існуваJІИ драматичні кружки для розвитку між 

ч.1енами мистецтва, вечірні школи англійської мови і 

письма. 

Сnроба висвободження Січинського з тюрми 

lHe перед упадком "Ч.П." в 1908 р. в статті про чин 
Мирос.пава Січинського і засуд його вперше на смерть, а 

опісJІЯ заміну кари на двадцят років в станиславській 

тюрl'.tі, релакція "Ч.П." помістила паJІкий заклик ло укра

їнців К~ІШ1ди поробити всі мож.1иві ~аходи висвобод

ження СічинсІ)кого, кінчаючи статтю таКІІ\-І зак.1иком: 

Тож, не гаймосr,, 

Не барімся, 

Даймо осуд свій! 

Січинсь:кому не вмирати -
Борцям пора в бій І 

З поsпюю ''Р.Н." почалось інтенсивніше розгорневнп 

організованої акції в напрямі пписпішеннп спроб висІю

бодження Січинсr>кого. 

R тій ціллі, за ПJІянами Стечишина створено було 

J(оІ\Іітет п. н.: "Рада Сімох" 3 таких осіб: Мирослав Стс-

1rишин, Павло Крат, Т. Томашевський, ІЗ. Котелнк, В. 

Кулька, J-1. Кохановський і Євген Володін. 

lЦоб повести успішно акцію в тому напрямі, пк: 

ножвавлешrя збірr<и фондів на викуплення Січинсr>кого з 

тюрми, та вирішення питань і п.11янів дотична розбудови 
оргRІІі:Jації, відбувся в Едмонтоні в днях 22- 27 серпня, 
191 О р. СоціяJІістичний Конrрес, на якому було за репре

зентованих де.~1егатами тридцять відділів Федерації. 

Між різними питанням й дискусіями, над якими за

станов.'ІЯv'ІИСІ> дсJІегати й переводили ухва.1и, вирішено 

uуло спровадити до Канади зі Старого Краю сестру Ми

рослава Січш-ІСІ>Кого, Ірину, учительку Рідної Школи ім. 

Грінченка у ЛІ>вові, яка мала б тут зробити об'їздку ~ 

доповідями про чин її брата, Мирослава, його судовий 

нроцес, тюремне життя і т. п., й при тій нагоді перево-
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дити збірку фондів на викуплення Січинського з тюре;\t

них мурін, нкий зачав дуже підупадати на здоров'ю. 

Прибу.:ш сестра Мирослава Січинського до Канади в 

жовтні, 191 О р., яка по короткім побутті у Вінніпеrу, 

прибу.1а до Едмонтону, де виго.:юсила свою першу до

повідІ> нри великому здвизі народа, який привітав її ду

же оваційно. З Романом Кремарем відвідаJІа також пер

шого українського поселенця --'-- Івана ПиJІипова, ш1 фар

мі в око.:шці Стар. 

Мені, припоручено Комітетом "Ради Сімох" товари

шувати їй в об'їздці по південно-західній Алберті і Бри

тіш Колю:\-tбії, аж по Ванкувер і Нанаймо, Б.К. 

U тій об'їздці вигоJюси.па Ірина Січинська свої до

повідді в таких місцевостях: Ке;н·ари, Летбридж, Френк, 

І{ол:\tен, в Ал берті; в Госмер, Б.К., в Ванкувер і Нанаймо. 

ВанкуверсІ>Ке Т-во "Боротьба" влаштувало на її честь 

ве.:шчавш":'І концерт при співучасті тамошнього хору, під 

диригентурою Івана Далаврака, учня славного дирегента 

І>арнича, в сел і Балинці, коломийського повіту. 

В новороті на схід, задежадИСІ> ми також в Кенмор, 

Ллберта, де працюваJю багато наших JІюдей в копальні 

вугіJІЛЯ. ВідвідаJІИ ми також Бенф, звідкілля виїхали до 

КеJІГар, і там, після б.:шзько дво-місячної об'їздки, роз

нращались з великою надією, що наша місія увінчається 

добрим успіхом в освободженні Мирослава Січинського 

зі станис.1авсІ>КОЇ "Діброви" . . . , що саме на радісТІ> 

українського народа здійснилось в листопаді, 1911 р., 

КОJІИ телеграми подали вістку, що Січинський, при по

мочі підкупаених сторожів тюрми, темною ніччю, впи

нився на во.11і. 

N\абуть, зайвим nуде тут широко розводиться над 

радістю нашого народа, що високо цінив геройський чин 

Січинського, ЯІ<ИЙ наражував своє життя, аби згладити 

зі світа цісарсІ>кого намісника, графа Потоцького, вели

кого україножера, на приказ якого продялось багато ук

раїнської крови від жандармських багнетів в часі вели

кого. селянського страйку 1902 р., і під час виборів. 
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ПЕРША ЖІНОЧА ОРГ АНІЗАЦІ.Я 
У ВІНІDПЕЗІ 

День 27 січня 1916 року запишеться пам'ятним і 

історичним днем для жінок Манітоби. Довгі змагання 

жінок за рівноправність з мужчинами в громадських і 

політичних справах увінчалися в тому часі великим успі

хом. Манітобська законодатва ІІаJІата (леr·іслятура) схва

JІИJІа тому п'ятдесят років закон, яким надано жінЮ:t:\1 

повну рівноправність у справі голосування. З признанням 

треба відмітити, що провінція Манітоба веJІа пер~д у 

цьому відношенні. Всі інші провінції були позаду. Прав

да, що деякі країни в світі признали були по.'Іітичні права 

:,кінкам уже давніше, напр. Нова Зеляндія перевела рівно

вранність у 1893 р., Лвстра.г1ія 1908 р., але напр. ІрJrяндія 

і Данія в 1913 та 1915 рр. Коли рівноправність обох полів 
була неrеведена в життя в Манітобі, то навіть анг:ю

саксонки Ве.'ІИКОЇ Брітанії мусіли дивитися заздрим око~t 

ІІа цей великий поступ рівноправности в цій провінції. 

З нриємністю приходиться наго.rюсити, що в дискусії 

над законом рівноправности жіноцтва Манітоби приймав 

участь теж перший посол українців Манітоби Тарас Фер

.'Іей. Без сумніву, що проголошення рівноправности жі

ноцтва в Манітобі тому п'ятдесять років мусіло добрим 

відгомоном відбитися і серед українських жінок. Правда, 

що вже перед цією історичною датою стрічаємо імена 

багатьох жінок, що прийма.:lИ участь в організованому 

житті українських громад, в церковному, а теж кудь

турно-освітньому житті провінції Манітоби, і цілої Ка

нади. Схва.1ення рівноправности дало ще більший під-
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штовх жіноцтву в uій провінції до праці, а українським 

жінкам заохоту створити самостійну жіночу організа

цію, побудовану на ВJІасному статуті. 

Ще інший фактор заважив на. скристалізуванні орга

нізаційного життя жіночої організації українок у Мані-

тобі, точніше - Вінніпеrу. · · 

13 1916 ·році угробJІено в Манітобі двомовну систему 
шкі.їІьництва. Драматичний бій за одержання української 

мови в пуб.'Іічних шко.;шх закінчився д~1я української 

спі.1ьноти в Манітобі ціJІковитою програною. Всі зуси~1.,1я 

в тому часі українці на заході Канади кинуJІИ на оrгані

зування буре і інститутів, де студентська мо~1одь ма,:Іа 

б приміщсннн, а також мог.,lа б навчатися у ві.льний час 

рідної мови, історії і культури свого народу. Вже під 

кінець 1912 р. стала організуватись у Вінніпеrу Українська 
Бурса ім. Адама Коцка 1). В 1915 р. вона вже бу.,1а чинна. 
3 початку вона приміщува.7Іася при 117 Джюно ву.1иці, 

а пізніше, в 1916 roui, в ;Українському Народному Домі, 
Борровс і Mcкrperop. Тодішній провід змагав до того, 

щоб Бурсу доповнити питомцями з одної сторони, а з 

другої робив усі заходи, щоб до співпраці притягнути не 

ті.1ьки мужчин, аде теж жінок. У тодішніх численних звер

неннях проводу Бурси між іншим читаємо: "Бурса -
НаШа Н_айбі.1ЬШа Надія, бо З НеЇ ВИЙдуть KOBaJii НаШОЇ ДОЛЇ, 
й тим то еон а заслуговує на загальне попертя". 

в .'ІИСТОПаді 1916 rоку управа Бурси ім. Адама Конка 
прого.:юси.1а "до українських пань у Вінніпеrу" окреме 

звсrнсння, що звучаJІО: "Проситься всіх пань і паниочок 

з Вінніпеr.у на збори до Народного Дому в день 1 б .Jисто
пада (четвер) в 8 год. вечером. Збори відбудуться у 

ве.їІикі-й за.1і і є ск.1икані в цілі зорганізування комітету 

1) ЧJІенамн управи Бурсн А. Коцка R том~· •І асі булн: О. Залу

ровнч, 11. Г. Войценко; Іван НнрІІЧ, С. І'анронськнй, Г. Rшшнк . .М. 
ІІасічшІй. О. Г.1а;tун. О. Жеrсбко, Т. Ф.1ьора, Я. Н. Аrсеннч, С: Білін

е hЮІЙ, В. Чуй ван, Т. ,'t. Фер.1сй, І. ІІJкремr .1.ка. а :іІ·о.з.ом ще О. Боя

нівський. 
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лань д.1я Української Бурси А. Коцка в Вінніпеrу. Всі 

~1ожуть і повинні прийти" (гл. "Український Голос, ч. 46, 
1916). 

Організаційна підготовка 

На нараді в дні 16 листопада запрошене жіноцтнп 
винесJю рішення, що їм бути не "комітетом пань", а.11е їм 

потрібно самостійної жіночої організації, яка серед цілої 

низки завдань могла б теж допомагати у веденні Бурси 

А. Коцка. На цих зборах були учасниками й мужчини. 

Там зав'язався ініціятивний виключно жіночий комітет. 

що мав довести до зорганізування самостійної жіночої 

організації. Комітет цей очолила Марія Боянівська. Ство

рений комітет взявся енерrійно за діло і змісця визначив 

чергові сходини жінок на тиждень пізніше, себто на 23 
.тшстопада, щоб уже самим, без мужчин, обговорювати 

свої організаційні проб.пеми. При кінці .1истопада того 

ж rоку вже появився був комунікат за підписом секре

таrки зборів панни Євгенії Демчук (пізніше замуіf<НОЇ за 

адвокатом Козярем, в якому читаємо (цитуємо за "У.Г.", 

ч. 48, 1916): 
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"22 листопада відбулиси другі з ря:ду збори у"раін
СЬІ{.О.го жіноцтва в місті Вінніnеrу. Збори відбулисJІ у 

великій залі "Народного Дому". Поридок був 1·акий: 

1) Перечитано звіт з nоnередніх зборів й ухв<~лен.о 

ЙОГО nрИНJІТТИ. 

2) Ухволено вс;ми nрисутніми nаня:ми, щоб виго

товити статут товариства икнвйскорше. При сім nані 

Ольга Арсенич внесла, щоб вислати листи до вс·х укрв

інських товариств у Вінніnеrу з nросьбою, щоб всі nані 

і nаниочки з товариства згуртувались в одно жіноче 

товариство, nомимо того, що зарnзсм мо1!'іуть бути і 

член:киними других мішаних товариств. 

3) Ухвалено вибрати комітет з трьох nань, зада

чею якого було би виготовити начерк статуту і nред-



ложити його масовим зборам. До :комітету увtіішпи 

пnні О. Арсенич і панна Е. Дем"ІІу~." 

Українське Жіноче Просвітне Товариство 

Розпочате організаційне діJІО жінки вели з повною 

снерrією, бо З-го грудня 191 б року відбулися основу

ючі загальні збори першої української жіночої органі

зації у Вінніпеrу, що при створенні одержаJІа назву: 

"~·країнське Жіноче Просвітне Товариство". Основуючі 

збори відбулися в Народному Домі. На них присутніми 

були пані і панночки, як Емілія Гикава, Анна С андулович, 

Івга Гнатишин, Анастасія Паньків, Наталія Фер.,ей, Франя 

Неrрич, Стефанія Купченка, Доця Павлюкевич, Юстина 

Угринюк, Анна Гавірко, Марія Коваль, Маруся Угринюк 

та багато інших, що в пізніших роках вписали свої імена 

в розбудову жіночого руху та культурного життя україн

ців Канади. 

Зага.11ьними зборами проводила гадова ініціятивного 

комітету Марія Боянівська і вона, як подае преса того 

часу, з'ясувала ці.11ь жіночої організації, що ма.7Іа два 

основні завдання: просвіта і виховання. На зборах про

читано і схвадено статут, що його опрацювала статутова 

комісія, та схвалено вкладку, що виносила десять центів 

місячно. ПісJІЯ обговорення технічно - організаційних 

справ, обрано упrаву в такому складі: М. Боянівська --
предсідниця, М. Жеребка ______. ззступниця,. Е. Демчук - се

кретарка рекордова, Ю. Угринюк - заступниця секре

тарки рекордової, О. Арсенич - секретарка фінансова, 

Ф. Неrрич - касирка. До Контрольної Комісії ввійш.rш: 

Е. Гикава, А. Паньків і Т. Боднаr. Вибрано також Оі,рс

мий забавовий комітет у складі: Гавірко, Казанівська~ 

Лотоцька, Д. Павлюкевич, Турчин, М. Угринюк і С. Же

ребка. Щоб придбати фонди для молодої організації, 

схвалено за порадою Г. Ліпінської зорганізувати виграв

ку. 
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Куль.турно-освітня праця УЖП Т-ва 

В новозаснованій організації життя пішло повною 

парою. Правда, не багато допомагана Бурсі Л. Коцка, бо 

ця наслідком недостачі фондів у короткому часі розв'я

заJrася, але молоде жіноцтво, якого вік тоді коливався 

між 20-30 роками життя, маJІО багато можJшвостей праці. 
Вже 25-го січня схваJІено підготуватися до самостійної 

сценічної виставки. В тому часі теж схвалено, щоб "дів

чат з Рідної lliKOJlИ прийняти під свою опіку й учити їх 

вишивати й гачкувати". Без допомоги "Українського 

Жіночого Просвітного Товариства" не обійшJюся ніяке 

прийняття в Народному Домі, якого жінки не влашто

вували б, або за нього не відповіда.тш б, оповідають ті, 

що пам'ятають перші організаційні початки українських 

жінок у Вінніпеrу. Багато зусиль вклав перший віддіJІ 

УЖПТовариства в підготовку вистави "Наталка ПоJІ

тавка". Була це перша вистава, що її поставиJІи жінки у 

Вінніпеrу у в.11асному заряді. Для історії варт подати 

прізвища учасників цього історичного підприємства жі

нок. Ро.лю Натадки гра.тш Ната.11ка Андрущак, виборного 

Макогоненка Григорій Гречка, возьного Тетервакавсько

го С. Ковбель, матір Натадки Маруся Угринюківна, Ми

колу М. Казанівський, а Петра О. Боянівський. Аматори 

мусіли справитися бездоганно, коли кореспондент одного 

часопису писав про працю товариства: 
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"Ще недавно зістало зорганізоване у Вінніпеrу 

У:краінське Жіноче Просвітне Тов(Іриство, пАрше того 

рода у в:нніпеrу, а може й в ціл'й :Канаді. І ее това

риство, хотяй недавно його основано, є вже шиDше 

знане укрвінському загалові у Вінніпеrу і від суботи 

28 квітня з'єднало собі велике признвннJІ та похвалу 
вінніnеrсь!\их укрвінців виставленнлм того ,ттня: гарної 

сперетки Іване. :КотлJІревського л. з. "Наталка Полтав
:ка" :.!). 

:!) Українськнй Гп.1ос, ч. 19, 1917. 



Про різнородність праці цієї першої жіночої· органі

зації ·у Вінніпеrу говорить піврічний звіт, опублікований 

у тодішніх часописах. Там чИтаємо: 

"Дня 17 мnя с.р. відбулнен nіврічні збори Украінсь

кого Просвітного Жіночого То:вариства в салі Народ

ного Дому. Збори отворила бувша nредсідателька пані 
М. Боянівсьм.а, здаючи звіт з діяльности товариства. 

І та·к: nерше чим занялось товариство було устроєннв 

"Андрея", "Ялинм.а дли дітей", rо.ловно дли бідних, баль 

фартушм.овий на дохід Народного Дому, вч~сти причи .. 
нилось до справлюваннв: заnустів, а на м.інець віді

грано "Наталку Полтавм.у". :Кілька з членкинь това

риства, а іменна n-i Е. Гим.ава, n-i Шм.ремедм.а і п-а Ю. 

Угринюм. безnлатно уділиють наум.и ручних робіт в 

"Рідній Шм.олі". В часі м.оротм.ого існуваннв товариства 

· nостало кілька гарних думок, з .им.Их вже багато увій
.. шло в діло." :і) 

На піврічних зборах УЖП Т-ва був вибраний виділ, 

до якого входили: Г. Ліпінська - предсідател ка, С. Же

ребка --- заступни ця, Е. Гикава - секретарка рекордова, 

А. Паньків - секретарка фінансова, Рудик - касирка. 

До І<онтроаьної Комісії були вибрані: М. Боянівська, А. 
СандуJювич і Зюбрецька. Піврічними загальними зборами 

.Українське Жіноче Просвітне Товариство закінчило свій 

перLіJий етап організованости і праці. Напрям праці, що 

був взяв перший виділ, продовжався довгі роки, до часу 

.1іквідації товариства, чи пак його переназвання. Русло 

цієї праці посилювалось часто новими проєктами та 

людьми. Один з таких проєктів варт віднотувати. Про 

цей проєкт, а йдеться про т. зв. "кошичковий баль", чи

таємо таку нотатку в тогочасній пресі: 

"Женщини і nанночм.и nовинні nринести з собою 

гарні м.ошичм.и, nрибрані в цвіти і наnовнені овочами 

або цум.орм.вми. Ці м.ошичм.и nідуть на ліцитnційну npo-

:i) Канадійський Фар~tер, ч. 21 і таке ж ca~te чнс.1о Українського 
Гшюсу, 1917. 
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ше. 

даж. Весь чистий дохід з балю і розпрода.>М.і кошич:ків 

nризначений на бібліотеку дл• Українсько.!'<> Просвіт

ного Жіночого Товариства у Вінніnеrу." 

Таких висококультурних виявів відмічуе преса біль-

Треба теж підкреслити, що товариство відбувало 

свої кожно-тижневі сходини та місячні і піврічні збор". 
Належати до такої організації та сповнити належно свої 
обов'язки, - це вже непересічні зусилля та відданість 

спільноті. Не всі видержували ці вимоги і тому виділ 

товариства видавав організаційні заклики, а в одному 

із них, ЯІ<ому сповниться вкоротці 50-річчя, чиtаемо: 

"Жадна женщина не повинна ані думати, що жен

щинам товариства не треба. Вже час, аби жіноцтво 

взилос11 за реальнішу працю і не занималосs роботою 

лише коло ·лє:ца. Вже час, щоб українське жіноцтво, .ІІК 

і англійське жіно·цтво, виступило на арену національ
ного і політичного житти в Канаді. 

Много женщин нарікає: на мужчин, що не роблить 

так JIK треба, покажім отже, що ми женщини потра

_фимо більше добра зробити дли піднесении свого на

рода, .11к мужчини. А ее ми можемо зробити напевно, 

на~оли будемо сходитиси до :купи і радити разом. 

Українське Жіноче Товариство відбуває: свої мі

тінrи ко·жного тижни вечером і на мітінr може прийти 
:кожда женщина так само, ІІ:К приходить до свс·го влас

ного дому. Всі радо будуть прин11ті." 

Зайво було б додаавти ще які-будь коментарі до 

цієї відозви. 

Доиументи емансиnації українського жіноцтва 

Зводячи підсумки початкової ініціятиви та праці цієї 

першої української жіночої організації у Вінніпеrу, 

правдоподібно першої української жіночої організації в 
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цілій Канаді, хочеться ще вписати один шляхетний пат

ріотичний розділ цієї установи, що характеризує еман

сипаційні тенденції українського жіноцтва. Як ми згаду

вали на початку цієї праці, в січні 1916 року зрівняно 
мужчин і жінок у громадянських правах Манітоби. В 

черговому році вже йшла підготовка до парляментарних 

виборів. У містах і на провінції переводжувана реєстри 

виборців, на яких вписувано і жінок. В українській пресі 

того часу стрічаємо інформації і ляконічиї заклики; Іцоб 

усі реєструваднея до виборчих .1ист. Українське Жіноче 

Просвітне Товариство відчувало на собі велику відпові

дальність перед своїм членством та тисячами тих, що 

членами товариства не були. lЦоб усіх заохотити до 

сповнення націоналЬІ-Ю-громадського обов'язку, управа 

товариства видала "Відозву до Українського Жіноцтва у 

Rінніпеrу" з гарячим апелем. Цю летючку як єдиний дру

кований документ емансипації українського жіноцтва в 

Канаді та який зберігся в єдиній І<опії до наших часів, 

передаємо тут повністю. Цитуємо: 

- ВІДОЗВА 

ДО УКРАІНСЬКОГО ЖІНОЦТВА У ВІННІПЕІ'У. 

Ухраінс•ке Жіноче Просаітне 1 о аарисnо nовідом
ляє все українське жіноцтво у Вінніnеrу, що на диsх 

11, 12, 13, 14 і 15 червнп с.р. відбуде cs реrістраціи, 
або сnис, виборців. Післs нового виб:>рчого за:кону жін

ки мають nраво голосу таксамо ик мужчини. Обовsз:ком 

отже кождоі украінської женщини є в день реrістраціі 

зареІ<струватись, аби оnісля на вибори могла голосу

вати. 

ХТО МОЖЕ РЕrІСТРУВАТИСЬ? 

Кожда жінка, що має не менше чим 21 літ :коли 
чоловік іі має горожанські nапери, має те саме nраво, 

що іі чоловік, се-бто може реrіструватись і голосувати 

в часі виборів. 

Rождв дів'Іина, що має скінчених 21 літ і має тут 
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батька, що є горожанином сього краю, мс•же регістру

ватись і голосувати. 

1'\с·жда вдова, котрої чоловік мав горожанські па

пери, стала тим самим горожанкою і має право реrіс
труватись і голосувати. 

Така реrістраціа виборців вже відбулась на кольо

ніах Ма-ні-тс6и і - ак пишуть англійські rазети - на 

кожр:их сто англійських женщин зареrіструвалось де

~:атдесsть пsть женщин. Се знак, що англійські жен

щини зрозуміли вагу реr:страції і тому так численно 

зареrіструвались. 

І НАШЕ Yl'\P АІНСЬІ'\Е ЖІНОЦТВО У ВІННІПЕfУ 
ПОВИННО СТУПАТИ СЛІДАМИ АНГЛ. ЖІНОЦТВА 

Ми знаємо, що правительство ухвалює ріжні за
кони, правительство творить більшість одної партії 

. послів, иких вибирає народ. Отже икі посли - таке 

nравительство, а ике правителLство - такі закони. Н·.:м 

отже треба подбати сильно о те, щоб в парламенті було 
найб:льше таких послів, икі солідно і чесно заступалиб 

наші інтереси, інтереси бідних людий, не багачів икі 

видушують з нас послідну краплю крови. А щоби ее-му 

зробити кінець всі наші українські женщини у Він

ніnегу повинні в означені дні реrіструватись, чим 

власне покажуть чужинцsм, що є свідомими горожа

нами сего. краЮ.- 1'\олиж-би не реrіструвались, так сим 
далиб чужинцsм до зро·зуміни, що наші w.енщини не 
знають оцінити наданої ім рівности, що наші женщи

ни і на дальше хотsть бути упослідженими чужими нв 

кождім кроці. 
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Реrіструватись мо·же кождв женщина без виїмку чн 
знає або не знає говорити по англійськи. 

Боатиси регіструвати нема найменьшої причини. 

r. Ліnінс•ка, голова Е. Гикааа, секр. 

(Котрі з женщин хптяп. щ·япІуТІІ більше інформацііі 

npo реrістрацію, нехай зайдуть ло салі "Укр. Народного 

Дому", де кождої серед11, о 8.:ю нечером віл.бува€Ся мітіньг 
УКР. ЖІНОЧОГО ІІРОСНІТНОГО ТОНАРИСТВА). 

Цитонана .11етючка переховується в архіві авторе:t. 



Таких летючок видало було УЖП Товариство кілька 

тисяч, оповідають піонерки українського організованого 

жіноцтва. Все членство було змобілізоване розносити ці 

відозви по українських хатах. Більшість членок УЖП Т-ва 

зобов'язалося добровільно реєструвати українських жі

нок впродовж п'яти днів у різних публічних реєстрацій

них пунктах Вінніпеrу. Висліди цієї акції були більші чим 

задовільні. Першу мобілізаційну пробу праці українське 

організоване жіноцтво здало з відзначенням. Поважний 

відсоток українського жіноцтва у Вінніпеrу був зареєс
трований тільки завдяки зусиллям Українського Жіно

чого Просвітного Товариства. 

У загальному, Українське Жіноче Просвітне Товарис

тво започаткувало блискучу п'ятдесятирічну історію ук

раїнського жіночого руху в Канаді. 

Українська православна церква св. Михаїла в (ар~ентоні, Ма· 
нітоба, збудована n 1898·1899, заховалася до наших часів. 
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А. ГОНЧАРЕНКО І К. ГЕНИК 
ТА КАНАДСЬКІ УКРАїНЦІ 

Згідно з персказами та документарними даними, 

Кирила Гсник з Віннінс1·у нав'язав був бJшзькі взаємини 

з о. Агапієм Гончаренком з Гейворду, ЗСА. десь уже під 

кінець 19-го століття. ~r першому році нашого сто.:Іітти 

він уже виїздив на відвідини до КаJІіфорнії.Він відвідав 

тоді о. Агапія Гончаренка на його хуторі в Гейворді, який 

був відомий українській снільноті на північно-американ

сt_)кому коІпинснті нк хутір "Україна". 

Про що бущ1 мова між цими двома визначними укра

їнцями того часу, --- важко сьогодні сказати, однак з 

того, як опісJІЯ з.:южи.:шся події між о. Агапієм та Кири

лом, можна припускати, що мова йшла не про особисті 

справи. 1{. І"сник не потребував багато представлятися А. 
І'шІІІарrнкові. Він уже від 1897 року був у бJшзьких зв'яз
ках з часописом "Свобода" в Америці: часто дописував 

до неї про стан української еміrрацїі в Канаді, про по

треби українських поселенців, їх щоденні про.\)JІеми та 

журився ПJІянами на будуче. }(. Геник був у таких же 
взаєминах зі середовищем ''Громадського ГоJюсу" у 

Львові і зокрема .7шстувався він з Іваном Франком, що 

мав ім'я не тіJІьки поета та письменника, aJie також був 
ідеологом націонаJІьного і поступового українства в тому 

часі. К. Геник мав закінчену середню освіту з окремим 

курсом в адміністрації, був людина очитана і захопився 

був соціялістичними ідеями. З природи був він ідеаліс

том-мрійником і до якоїсь міри навіть фантастом. 
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Отець Araniй Гончаренко в 1896 р. бім nечери 

на хуторі "Україна'', Капіфорнія. 

А. Го аренко був JІюдиною великих свобід і також, 

як нам відомо, був бJІизче nов'язаний з революційними 

колами Росії, а передусім з російськими еміrрантами, 

зокрема з групою Герцена. Почував він себе козаком, 

учнем Тараса Шевченка, якого мав він зустріт\1 в 1847 
році в т. зв. Броваrі, будучи студентом семінарії в Ки

єві. 1) Здається, rцо в висліді взаємин з революційними 

1) "На сnомнІІІІ по nJ)aReднo:-.Jy Tnpacy І Lkвченку" А. Jlончарен

ка, Свобода, 190~ , ч. 21. 
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колами на заході о. Агапій все більш і більш захоплю

вався рево.т~юційними ідеями. Подібності суспільно-полі

тичних поглядів Гончаренка і Геника звели їх разом, 

найперш у листуванні, згодом в безпосередних відвіди

нах. 

В 1899 році сталася ще одна подія, що мала вплив 
на Агапія і КириJІа. В тому році появився був роман 

Льва То.1стого ''Воскресіння", як вислів протесту проти 

самодержавства, сваволі і насиJІьства. Толстой розглядав 

у ньому соціяJІьні, політичні і моральні основи царської 

Росії. Треба пам'ятати, що в тому часі в Росії й :У'країні 

пог:шблювались з кожним днем революційні процесн 

проти самодержавія -- і роман "Воскресіння" був наче 

зеркаJюм своєї доби. Однак Леn Толстой не тільки кри

тикував тогочасній етап: він також проголошував у ро

мані, над яким працював десять років, своєрідні пози

тивні ідеї: Передусім -- моральне самодосконалювання, 

що ма.:ю б урятувати .1юдство від зла та заглади і далі 

---- непротивлення злу насильством. Іншими словами Тол

стой відкидав уживання всякого насильства в держав

ному правлінні та соціяльних взаєминах. Наслідки появи 

роману були такі, що в Росії Російська Церква ви.1учи.:1а 

Толстого зі своїх визнавців, а поступоніші елементи 

стали захоплюватися т. зв. толстовством. За короткий час 

під вп.~1ивом цих ідей постала т. зв. "толстовська комуна" 

на Кубані в Майкопі, що пізніше перемінилась в коопе

ративу "Криниця". Толстоївськими ідеями захопилися 

були і в нас, здається, Гончаренко і Геник були мабуть 

одними із тих. Мирос.:шв Стечишин пише у своїх споми

нах 2
}, що приїхавши на Гончаренкову Україну в 1902 

році, він застав у ній просто стоси творів Л. Толстого. 

виданих у Швайцарії Бірюковим Бонч-Бруєвичем - --- і всі 

ці книжки буJІИ ВJІасністю А. Гончаренка. Про удоско

налення себе писав у "Свободі" Кирнло Геник у роках 

1901-1902. І В ЦЬОМу, без сумніву, був СЛід ТОЛСТОВСІ.КИХ 

:.! ) Календар УкраїнсІ,кого Го.тюсу 1940, стор. 118. 
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ідей, які частинно зазуб.пюва.1ися зі соціялістичними, що 

їх проповідував 11-ий інтернаціонал. Соціялістичні і тол

стовські "правди'' заставляли Гончаренка і rсника при

задумуватись над кращим будучим української спільноти 

на американському континенті. Саме в висліді цих розду

мувань оба згадані рішили оснувати "Українське Брат

ство". "В дійсності, сама думка про "Українське Братство" 

:\ta.1a зродитисІ, в К. rеника з читання писань ТоJ1стого 

про те, як .1юди повю-ші між собою жити", стверджує М. 

Стечишин 3 ). 

Цікаво, що М. Стечишин не згадує при цьому нічого 

про сонія .. 1іrтичні течії, які при помочі комун хотіли 

розв'язувати соція.1ьні зрізвичкування та вважали 

тоді за єдину рецепту на соціяльну несправедливість. 

Рівночасно і паrа.11е.11ьно бу.тІИ поширювані тоді ж часто 

анархістичні ідеї, що заперечували державну в.ладу, зав

нішний примус та пrиватну власність. Не згадує він нічого 

про кооперативну ідею. що в тому часі теж прибира.rrа на 

своїй силі в цілому світі. 

Чим було Українське Братство і що говорять 

про нього живі свідки 

Перша думка реаJІізувати ідею "Українського Брат

ства" зродилася в Канаді. Це й природне, бо Агапієві 

Гончаренкові, якому в тому часі добігала 80-ка, важко 

було братися за реа.7Іізування такої ідеї. За неї мусїла 

братися людина повна сил, розмаху, близьких контактів 

з .ТІюдьми тощо, - саме такий як К. rеник, що був емі

rраційним урядником ~· ·вінніпеrу. Він знав поселенців, 
їхні потреби, навіть ідеї, з титулу своєї праці йому було 

теж легко контактуватись зі заінтересованими. Ба, що 

більше, його тоді вважа.11и за одного з найкраще матері

шtьно ситуованих українців. Все разом давало К. rени

кові престиж й змогу реалізувати таку ідею, як "Укра-

3) Укр<1їнrьке Бр<1тспю R К<1.1іфорнїі. Ка.1С11.1ар "У.Г.", 1940. 
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їнськс Братство" --- спі.1ьноту, що ма.па бути вищим ступ

нем співжиття .іІюдей 4 ). Один з членів "Українського 

Братства", Миросшш Стечишин, так писав про ціJІі Брат

ства: 

"1'\оли один уявляв собі "УІ'рnїнськ" Братство" за 

спрову rкити nравдивим християнським життям згідно 

з дум!'оми ЛьР.а Толстого, то другий гл!Ідін на нього, як 

на щссь в ро;":і нодерчої З:опорі ~СЬRОЇ с'чі, третій бо.чив 

в нім nропозицію хл:боробсьRоі спілки, четвертий р;о

оперативу, п'ятий плян !'ольоніі з добрими і вибраними 

сусідами. Міг хтось уявляти собі БрёІ.тство таl'іож ІІІ'і 

свого рода "l'іомуну". В дійсності воно не представляло 

нічого опред~лоного." 

Звідси так й видно, що на формування братетна вп.lи

ва.шt різні течії. 

Дещо бі.1ьш світ.1а кидає на характер спі.пьноти "Ук

раїнського Братства" розповідь піонера-учителя Ярос.:шва 

І<о.'Ітска з ВішІіпсІ·у.;;) Він єдиний із живих могіканів. що 

оновідав автороні цих рядкін про ню спі.;Іьноту, що в нііі 

:\.ta.1a бути вічна й тиха згода, де не будо б приватної в:Іаr

ности, ніхто не терпів би недостачі, де всі бу.1и б ві.:г1ьні. 

Він теж на.11ежав до тих ентузіястів, що мрія.1и про "уто

нійний острів" Томи Мора. 

Я. Ко.:пск, син Покуттн. Виростав у ветtкому та рід

ному сс:Іі Іjа.1инцнх, ко.1омнііському повіту. Скінчивши 

ссмик.:Jясівку, ходив до Промнс.:ювої Шко.'ІИ в Коаомиї, 

в якій чотири rоки вчинсн практичних звань д.1я сного 

життя. В шкоJІі Я. Ко.'ІТСІ< познайоминея був з гурто\1 

українських студентів, ІІtо бу.;ш під ВПJІивом' соціялістич

но-rадика.1ьІюЇ молоді. До таких наJІСЖаJІИ й Тарас Фср

,JІей та О.1екса АнтонюІ<, що бу.1и уродженцями Ба.'ІИІ-Ісщ, 

та виїха.1и до Канади, ----- перший під кінець 1901, другий 

4) Г.:JЯДІІ ЩІ ІНС НІІТО/І<ІІІІІЙ ТВір. 

:і) НотОІJ<ІНЇ розпові!tі псрсвС.1СІІо в ]Чf-)1 р. 

<1рхіоІІ аптора. 
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у 1902 році. З обома Ярос.1ав дружив близько. В корот
кому часі піс.:Іи uиїзду до Канади Т. Фер.1ей писав до Я. 

Ко.1тска вже з Ка.тІіфоrнїі, точніше з фарми "Україна" 

І<ОJІО Гсйворду, і радив йому приїздити в їхній гуrт. де 

J\ЮВляв усі вони живутu у нuому так, як мріяли колись 

rr~c на шкіJІьній JІавці, цебто ''в гурті і щасті, по брат

сuки". ІЦо біJlЬШ, між знайомим гуртом був л.обrе відо

мий Я. Ко.1текові Юрко Сиротюк з Бa.rшнettJ> та Гриць 

JI.aниrrryІ< зі Сопова, також з Ко.тюмийського повіту. Ос

т:нrнііf знаний був Яrюс.1авові ще з Промислової школи 

в Ко.'ІО:\1ИЇ. Всі згадані бу.тш соція.1істичних переконань і 

r\o;rн розходп.1иси зі шко.lІи та з се.1а, пообіця.1и собі бути 

в поrтійІНВ1У зв'язку і "братство" додержува.1о даного 

с.'rова. Одного дня Я. І\о.1тек дістав був навіть знимку від 

"Зенона'' (псевдо Гриця Данищука) з такою присвятою: 

"В І1<в1'ятку доrого:\tу Брату-другу від щирого Зенона і 

Миrnстша". ІІlойно в пізніших роках Я. Колтек дові

лався. що тим дrугим "братом-дrугом" був Мирос.11ав 

Сп·чишин. R ошюмv і3 ,;rистів Т. Фер.1ей настоював, шоб 
Я. КоJІтек таки негайно їхав до них. 

ІЗін радив їхати через Канаду і задержатися n Кири.ТJа 
ГениІ{а. Останній мав допомогти да.1ьшими вказівками 

ІІІОдо переїзду та фінансів. Заохочечий такими виявамн 

опіки, Я. Колтек восени 1903 r. вирушив до Канади, щоб 
бути б.ПИЖЧе ВИМ!1іЯНОГО ЩаСТЯ Та раЗОМ З іНШИМИ rеа.ТІі

:-іуВаТИ "кпащ~' rпі.'rьноту". Коrабе.'Іь "Акадія" перевіз 

ііого чеrез океан, а Ciпiflr пrивіз з Квебеку до Rінніпеrу 

під rflмoгo "Іміrrянтfl". в якому ждав на нього Кипи.lІо Ге

ник. Цей ппиняв йо1·о д~·же теп.:ю, а.1е сповістив ііого, що 

вимріяна "спіт")Іюта" роз.летілась; К. Геник вис.тювлював 

ще надію, що може ще ІІІОСЬ з того вийде, аJІе ЯІ< вия

ви.lІося, це були надії потапаючого. К. Геник не вмів rо

з'яснити Ко.7ІтеІ<ові. ч<нtу "УкрflЇнське Бпатство" після 

такого короткого Ч<Іrу перестало існувати і навіп> не 

rадо заходив у розмов~' про це питання, -- -- так і видно 

бу.1о, що це його дуже бо.1і .. 1о. Він теж признався, що 
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допоміг Ю. Сиротюкові з родиною та Іванові Данильчу

кові з жію<ою дістатись на фарму Гончаренка, щоб там 

творити "~'країнське Братство", навіть фінансував їх по

дорож та перебрав у посідання їхні фарми. Допоміг він 

також Грицеві Данищукові в подібному переїзді. 6 ) Про 

Гончаренка К. rеник вис.повJІювався завжди з ве.т:шкою 

пошаною як людину з подібними до своїх та всіх братчи

ків поглядами. В Гончаренкові цінив rсник не ті.1ьки 

знання, але теж ідеа.'І: Гончаренко, очевидно, сприяв про

єктові і створенню "Українського Братства" і разом з 

rеником був його духовим батьком. з пізніших розмов, і 

дискусій, що витворилися в зв'язку з провалом братства. 

відчувалося, - говорив Я. Кодтек --- що великою недо
стаччю при формуванні братства був брак основних та 

формальних залажень у ньому. "Укrаїнське Братство" не 

мало ані форми, ані угоди, ані статута, ані будьяких пра

вил, пише про це М. Стечишин 7 ) "Природна річ, rцо інак

ше міг про нього думати rеник, інакше Гончаренко, а ІЦе 

інакше Сиротюк, Данильчук, Стечишин, Фер.пей, Гrиць 

Данищук, чи Григорій Крайківський, що після мене до 

братства приїздили", - закінчує М. Стечишин. 

Найточніше спрецизовував ідею "Українського Брат

ства" таки сам К. rеник і ці його думки подаємо за М. 

Стечишином: 

6) Гр1щь Ланищук, пі:ІІІіІІІ ві.'1.mІІІН як .1-р Г. :laІmc, прибув до 

Канади в 190.1 році і нспІЙІю піс.1я ньоr·о ){. ГсІІІІК внс.1ав його до 

Каліфорнії як доброво.'tІ>ця, нового ч.1~11:1 "Українського Братства". 

Г. Данищук привіз був навіТh зі собою герб-грамоту "Українського 

Братства", яка бу.1а вшотов.тJсН:l в Коло~шї. JJроєктува.1а її Анна Пав

лик (сестра Мнхай.1а) т;І І~роф. Іван Р<ІковсhІ<ІІЙ, який пожертву.ваn 
на ту ціль кідькалесять ~шстрійськнх кпrюн. Н:1 емб.1емі була зма.1hо

вана родина з написом "Українське Братство". Над виготовленням 

емб.'Іеми працювало щюх ко.lОІ\ІІІйсьюІх студентів: Стефурак та Мн

хайлюк. Всі ці подробиці подані ЗІ"ідно з кореспонденцією п-і Теклі 

Островської-Jlаннс, друЖІІНІІ д-ра г. Л<НІІІС:l, S!Кil зnеf)іГ<ІЄТhСЯ в архіві 

автора. Емблема про яку мова збсріІ·а.rшся в домі родини Ланисів десJ, 

ДО 1932 р., ДО СМерти д-ра Г. J(aНJ·JCa. 

7) Гляди його цнтованнй ТІJір, стор. 120. 

168 



"Люди - і нформуваr. :К. Гени:к Стечишина, - що 

думають переселитися до Каліфорнії, є ради:кальних 

пере:конань і вони раді 5 створити :коаліцію, в я:кій 

могли б жити свобідніо, не :криючися зі своїми по·гля

дами, і помагали собі взаїмно, я:к 1с.оли·сь :к.оза;:ки :коло 

Запоріжжя ссбі помагали. До цього входить в плин 

приймати до :кольонії людей вибраних і певних. Про

позиція є, Щt~би вони називали себе ,.,У:країнсь:ким Брат

ством" і щоби вважали себе за братів і сестер.'' 

Як бачимо з цитати, головний організатор цього 

братства К. Геник зв'язував ідею братства попри рево

лю ційні пог 1яди ще й з українськими історичними тра

диціями Запоріжжя. Це була мабуть провідна і захоплива 

дл я всіх ідея. 

,,~~!і1~~1: 
,' *}~м.Ао у.-~ .,_щ \...ш ~~~.~~а~~
~- "",.", м~"'-.; • -.шtf:1~• ·(~~~ 

Вступна частина .цоrовору "Українського кооперативиого 

товариства", нкнй пі.цписали Василь Сиро'ІJОК, Юрко 

Сиротюк та Мирослав Стечишин в 1903 р. 

nіслв nровалу "Українського Братства". 

169 



Історичний хід формування "УІ{раїнсьІ{ого Братства" 

Що ж каже про початки "Українського Братства" сам 

Л. Гончаренко, на фарм і якого ця спільнота твори.пася? 

У своїй статті, опублікованій у "Світі" і "Свободі" в 

1904 році, Гончаренко пише: 

''Мої ЗНОШ(:ІІЯ З r LНИКОМ такі: Він до.відався, ЩО Я 
того року (1902 - М.Г.М.) віддаю в аренду 30 акрів 
моєї фарми, по 2 доляри за акер, щоби тільки досить 
було грсшей по.патки виплачувати не для обогащення, 

прислав для мене 60 долярів за аренду і прибули до 

мене - для єго ідей (підкреслення автора - М.Г.М.) 

і щоби навчилися коло мене каліфорнійського фар

мерства: - 10рко Сиротюк з жінкою Анастазією, дво

ма дітьми і бt:.тьком Данилс1м, Іван Данильчук з жінкою 
і дитиною, Ілько Стечишин (який принв:в ім'я Миро

слав - М.Г.М.) і Дмитро Ферлей (прибране ім'я Тарас 

- М.Г.М.) - це всі. Десембер 11, 1902 - і паселились 
в горнім домику о двох кімнатах, котрі 11 удержую дл11 
пацієнтів, котрі приїжджають до мене на мінерзльну 
воду. Жінка Юрка АнастазіІІ варила ім''~) 

1V\ирос.1ав Стечишин був невдово.1ений виясненням 

Л. І'ончаренка у "Свободі" і два тижні пізніше написав 

спростування-доповнення. 11 } Він рішуче наголосив, щоб 

на фарму "Україна" їхали JІюде ради братської ідеї і не 

ті.1ьки "f'еникових ідей", теж не тому, ш.об учитися фар
мсрування. Стечишин уточнив м. ін. у своїх роз'ясненнях 

дати приїду ч.1енів братства на фарму Гончаренка - -
якщо брати до уваги, що Гончаренко, пишучи свої інфор

мації, мав уже понад 80 років, то дані Стечишина більш 
достовірні. Згідно з цими його ж інформаціями, члени 

Українського Братства прибули кількома партіями: Пер

шою прибу.па родина Сиротюків у травні 1902 р., да.1і, 

6 грудня, родина І. Данильчука, 12 грудня Мирослав Сте-

·") ''Сnобод:1", 1904, ч. 14. 
!І) "Свобода", І·.:Ю4, ч. 20, спроставання писане у Сан Франціско, 

б 1 раuня 1904 року. 
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чишин і 18 січня 1903 Тарас Фер.11ей. Кожний, хто приїз
див, поселювався в домику, rцо мав дві кімнати. Головою 

спі.:rьноти був Юрко Сиротюк. В ''Українському Братстві" 

бу.:ю таким чином 11-еро душ, 9 дорослих і двоє дітей. 

Хто вони були і звідкіJІЯ nрибули? 

Юрко Сиротюк з цілою родиною nриїхав з Етелберту 

- -- N\анітuба, де він і його батько маJІИ гомстед. Сам Юр

ко був заангажований у БібJвйному Товаристві і займав

о• поширюванням літератури цього товариства. Другим 

з черги JІідером спільноти був Іван Данильчук, що раніше 

був у Канаді учителем в одній з нресвитеріянських шкіл. 

Тарас Ферлей, молодий студент (20 років), nриїхав до 
Канади і негайно звідси переїхав на оселю "Україна" до 

братства. Так буJІо і з Мирос.1авом Стечишином, на рік 

моJюдшим від Т. ФерJІея. Всі буJІИ здебільша молоді лю

ди, майже всі у двадцятих роках (виїмкам був тільки 

батько Ю. Сиротюка, Данил о) і біJrьшість з них nохо

ди.-ш зі сеJІа Балинещ>, з І Іокуттн. Неі мешкали разом, з 

вийшпком І'ончаренків, що жили у свому "горішному 

ДО:\ІИКу". 

Як виг.-ІядаJІа фарма цього бритетва? З оnисів ч .. 1енів 
братства та відвідувачів "України" можемо виробити собі 

:іі.lІ&\JІьну картину. 1\'\aJia вона мальовничий характер, ле
жала в горах, 6- 7 миль від містечка Гейворд. Недалеко 
на зиході нростягалисІ> міста Сан-Франціско, Берклі, Овк

.'Іенд й Аламіда. Фарма о. Агаnія nоложена була на вели

кому горбку з яром, - - Гончаренки мешкали на горбку, 
другий дімок був вни3у. Недалеко останнього бу.1а й nе

•Іера, в якій о. Агаnій давніше відnравляв богослуження, 

трохи даJІі джереJІьце, яке, - - говорив Гончаренко, -
маJІо JІЇІ<уваJІьну воду. Неда.1Іеко мешкання Гончаренків 

був уже давніше nриготований гріб для власників фарми, 

нри.'южений веJІикою каменюкою. Фарма о. Агаnія зва

тtсн ";\'країна", цю назву він виnисував nостійно на своїх 

.'Іистах та домагався від інших, щоб добавляли слово 

"~'країна" до його адреси, яка, до речі звучаJІа: "Agapius 
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Н:oncharenko, Ukraine, Н:ayward, California, USA.'' 

Першим, що прибув на цю фарму, був Юрко Сиро

тюк. Він зорав кі.JІІ>Ка ш<рів зем.:rі і засадив горох, теж 

підготуван мешкання д.пя будучих членів братства. На 

фармі, як знаємо, був мааий дімок і це Сиротюк зробив 

у ньому дві кімнати. КоJІИ приїхаJІИ чергові члени брат

ства, вони вже займа.;шся сапанням гороху і дальшими 

ІІ.'ІННами оформшовання братства. Вони також шукали за 

новою землею, щоб поширити спі.;rьІ-ютне добро. Автім 

Юlсолоджува.7Jисн видом і красою околиці, слухали опо

відань Гончаренка про його світові мандри (Грецію, Ан

Г.'Іію, Малу Азію, Єгипет) та як царські агенти намагалися 

його вбити. Окремо говорив Гончаренко про свій часопис 

"Аляска Гера.;rд", який роздавав своїм відвідувачам на 

пам'ятку, розвиваючи в ньому теорію, що Аляску, Алеут

ські острови та Побережжя Канади заселювали також 

українці, виселені ко.;шсь царатом в Сибір. Д.тrя українсь

ких і російських посе.ТJ.енців видавав окремо "Свободу", 

щоб таким чином викликувати серед народу бунт проти 

царського режиму. 111 ) Цікаві були міркування та опові

дання Гончаренка, чудова була природа, серед якої жили. 

Перші невзгодини та створення нового Братства 

Невзгодини почалися між Гончаренками й Миросла

вом Стечишиним, згодом ще й між Сиротюками й о. Ага

пієм. Іван Данильчук станув по стороні Гончаренка і пе

ренісся мешкати до його до:.\1у. Спільнота розсварилася. 

поділиаася і стала ворогувати. Вкінці Юрко Сиротюк 

підняв думку перенестися в інше місце і цей плян піддер

жали М. Стечишин та Т. Фсрлей. Гончаренко твердить у 

своїй статті, яку ми вже цитуваJІИ, що члени братства не 

довірЯJІИ coni, навіп> обманювали одИІ-І одного, не хотіли 

111 ) Урядові <lMCpiiK:lHCI>Ki ЧІІІІІІІІЮІ Пi.t;tepжyn:lЛII ПІІJН\ІНІІІІІЯ 

".\:rяск:-1 Герал.1.", щоб у російсІ.І<ій ~юві :1епне ко~1~·нік~·n:lтнся :1 

ко.1ІІІІІІІЇ~ІІІ І'ОJюжана\ІІІ Росії і :н-одом а~ІерІІІ<:l!!сІ,J<ІІМІІ горожанамн 

А:rясюІ, які ще англійської \ІОВІІ не З\ІОГЛИ опанувати. 
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'Юрій Сиротюк з дружиною Анастасією, 

'ІЛени "Українського Братства", 1903 р. 

працювати в пo .rri тощо, зате ж, згідно з М. Стечишином, 

"на фармі Гончаренковій робилось, що було можаивим 

і Гончаренко збирав п.аоди чужої праці. А покинулося 

єго фарму тому, що годі було єго да.пьше зноппи. Та 

такиJ.'r "бизнес" з Гончаренком і іншим .1учився, не .1иш 

u I3rotherhood-oви. І покину.~юся Гончаренка не 2-го, а.че 

~~-го :1ютого, хоть варто буJю і скорше, а:1е не хоті .1ось 

робити скандалу. І 1) 

Іван Данил ьчуІ{ покинув братство вже 2 січня 1903, 
нрацював ще якийсь час на одній фармі, але врешті вер

нувся таки до Канади, де небаром став священиком т. зв. 

''Неза .~rежної Церкви" . Найбільш скомплікована бу.'Іа 

спраnа Сиротюків . Вони заставили були свої фарми під 

11) ІlІпо.в <ша 13/І\С ста тт я .\1. Сте •ІІІІJІІІН :-t у '' Свобод і " ч. 14 з 1904 
ро І<у. 
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морrеджі, але К. Геник, згідно з інформаціями Гончарен

ка, звернув їм два чеки, - один на 500 і другий на 118 
долярів. Інші члени братства не мали бі.пьших матерія.'Іь

них зобов'язань: вкінці всі разом пересели.11ись, спершу 

на різні місця, а.11е згодом спільно рішили продовжувати 

ідею братства. Вирішено оформити статут та вербувати 

дальше ч.1енство. Сиротюки, Стечишин та Ферлей ви

найш.'Іи вс.'Іикий сад в до.ІІині, що звалася Кастро ВеJІ.'Іі, і 

там продовжували розбудовувати задуману спіJІьноту. 

До них до.11учився 1це Григорій Данищук (пізніше ден

ТІіСТ д-р Г. Данис), Григорій Крайківський та 1це дехто. 

Головою товариства став Тарас Ферлей, ідеологом та 

організатором братства -- - Миросаав Стечишин. Доди

на Кастро ВеJиі, що буJІа по.1ожена 15 миль опода.пік 

Гончаренкової фарми, стала жити новим життям. Садом 

братства опікува.лися жінки й діти, а чоловіки виїха.1и на 

працю в сусідні місцевості, хто куди. Восени 1903 року 
був уже офор:\І.7Існий статут і братство назва.1и "Україн

ським Кооперативним Товариством", в англійській мові 

і даJІі "Ukrainian Brotherhood". В деяких нотатках є ту 
кож назва "Ukraina Brotherhood''. З цього видно, tцо~дея 
братства ста.1а неребудовуватись на чисто кооперативніі':'І 

базі, де була забезпечена особиста свобода та врахову
вані індивідуа,~1ьні потреби. 

Первісний статут цього товариства, який зберігся до 

наших часів, підписали брати Сиротюки, Василь та Юрій, 

і Мирослав Стечишин. Після цього пристав до них Тарас 

Ферлей. Зі змісту нового договору так і видно, що го

,'rовну ролю у формуванні пернюго братства відіграв К. 

Гсник. У вступі нового договору з 1903 р. так і написано: 

"Позаи:к підписані, починаючи проє:ктоване У\. r е
ни:ком "У:краінсь:ке Братство", дли прогрnмовоі Віри, 

Правди, і Любови зре:клиси приватної власности і на 

жертвенни:к Братства положили увесь свій маєто:к, по

заJІ:к пізніше задлJІ шу:канни землі длJІ Братства і перші 

почат:ки нового жнтти в невідрадних обставинах майже 
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увесь сей масто:к стратився, nозаяк вони nобачилися 

остаточно навіть серед найблищих оnущеними nроле

т.,р;:;ми, а не можуть і не бажu.Jоть вимагати JІКОЇ небудь 

nасторонної помочи і nозаяІ~ хочуть далт,ше жити спіль

ним, рільничим життям, про те, зало.живши свою окре

му організ~цію п. н. "Унраінсьl'іе :Кооперативне това

риство" ... 

В да~1ьшому, якби братство упа.ТJо, договірні сторони 

ДOMOBvlЯJlИCb, ЩО: 

"1. за останки капітилу вернути ІІ:1З:lд до l\ан1ди, 

nровінції Манітоби, 

2. по можності купити кавnлок землі 

З. ;чшти нn ній сnіл~овим життям і дороблятисJІ 

майна, 

4. котре, скоро досягне вартости 4,500 долярів, має 
nерсйти на nриватну власність трьох підписаних або 

іх родин по рівній части" . . . 

Договірні сторони заJІИШИJІИ теж хвіртку для тих, які 

uaІI-:u.rш б у майбутньому приступити до УКТ, форму.ТJу

ючи це дуже коротко, а саме, що нововступаючий "му

сить числитися з тим договором". 12 ) 

AJie і тут поча;шся негодування та непорозуміння. Не 

допоміг нічого і статут, що його всі підписааи. обіцюючи 

додержуватись букв в.1асного закону. В зимі з 1903 нn 
] !Ю4 r. Ч.'Іени братства переїха.]И вже ДО Сан-Франсиска 

ІШ приватні :\1СІІІЮНІІІЯ. Життя не виправда.rю ідеї і закону 

Г>!1атства. 

М. Стечишин так пише про І<інцевий фіна.!І цього со

ція.'ІЬІІого експерrмrнту, що варт уваги соціо.1югів.- Ци

Т~'є:"І.~о: 

"Переїзд з Гончnрон"Кової "У:краіни'' до Гейвордс 

був nочатком кінця УкраЇРСЬ!'\ОГО Бр,тства, що ми. 

котрі в братстві лишилися, не хотіли з тим погодитисІІ 

1:.!) }lоговір ()~·в niднrtc:шrti1 н юrі 16 травнп 19(Н рок~·. Всі цrпатІІ 
з орш·інаду, яюrі' перехов~·єтr.ся в архіві автора нієї праці. 
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і ще місяцями, n то й літами удержувили фікцію Укра
їнського Братства, та вперто старалися його відновити. 

Виїзд з Гончаренкової фарми був нашим першим болю

чим розчаруванням. Він підорвав нашу віру в ісиу

ванни братства, а дальші невда-чі тільки ствпенували 

втрату цеї віри, поки зовсім її не вбили. Практика й 

життя перемогло ідею". 1 :І) 

Михай,1ю Грушки, кореспондент "Фрі Прес" з Вінні

пеrу, мав у 1920 р. розмову з д-ром Г. Данисом у Сан

Франсиска й останній оповідав йому про Українське Брат

ство, що його він назвав ''Socialistic Venture in starting а 
commune in California". М. Грушка описав це у своїх сnо
минах п. н. "Memorable Episodes in Му Life" в розділі "Пер
ші спроби заснувати комуну" і з них цитуємо: 1 
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''Заки ми подалися до дому у Сен Франсиск;и~рій 
(Данис, - М.Г.М.) сказав мені, що яких 15 'миль Ра 
південь в·ід фарми отця Гончаренка груп'1 українських 

іммігрантів, включаючи теж його самого, започатку

вала, як він назвав це, першу "соціялістичну спробу 

почати комуну в :К:аліфорнії". Група перебрала секцію 

землі, куплену на сплати і зоргинізувала своерідне спіл

кове фармерське підприємство. Це бул::1 дуже добра 

частка землі і на ній можна було вирощувати все мож

ливе під сонцем, - городовину, збіжжя й садовину. 

Хочу nідкреслити, що ця ідея колективної фарми зро

дилася тут надовго до цього, заки систему колективних 

фармів уведено в комуністичній советській Росіі. 

Теоретично це колективне підприємство було до

бре, але у практиці воно просто не виправдалося, -
пояснив д-р Данис. :К:оли вони подалися на посілість, 

що мала стати першою комуною у :Каліфорнії, на цій 

посілості треба буЛІо виконати чимало праці, але ледве 

кількоро виконувало її, - пояснив доктор. - З восьми

голової чоловічої групи в комуні лише Юрій Данис і 

ще один чоловік виконували важку працю, якої вима

гала колективна фарма, а всі інші зайняли становищ1 

13) Гляди "Календар УІ{раївськоІ·о Голосу" ШІ 1940 рік. 



nрєзидента, віце-nрезидентів, менаджера супер:вай-

зорів. 

Ані nрезидент Т. Ферлей, ані менаджер і редактор 
Стечишин не важилиси взитиси до землі, боючись, що 
д:стануть мозолі, - говорив Данис." 

Д-р Даннс ггнсрднн, що при тнкому поді.тІі праці він 

ВВаЖаВ За НС:\1ОЖ.:ІИВС Д~МЬШ праЦЮВаТИ, а ТОМУ Й ВіН та 

ще іНІІІІІ:\1 чоJrовік, без будьякого становища, хоч би .1иш 

форма11<1, (і о ті.'ІІ>КІІ ф<1рмери ·чорнороби, покину.ли кому

ну, ВТр<1ПІНІІІІІ ВСС, ЩО ТЇlІІ">КИ ВОНІІ В неЇ BKJlaJIИ. "А ЯК МИ 

два відійшли, -- с"азав мені д-р Даt-ІИс, - комуна сама 

с\Ібою заю1еr.'Іа." 

ІІа ЇІОГО ІІОГ.НІД Ite бушl пеrша соція.:rістична комуна, 

буд.ькоJІИ організована в Ка.1іфорнії, - й остання. Як це 

ясне сього 111і н модеrному світі, ця "комуна" ма.ла форму 

соnєтсІ>І<ої ко.1ективноі фарми, а тільки вона почала дія· 

rи на rоки до того, заки будьхто у світі міг і подумати. 

що цarctJr<a Росія взага.1і змогJІа б змінитись в комуніс

rн.чну державу з такими советськими ко.11ективами як ми 

їх сьогодні знаємо". 

Голоси розчарування і дальші причинки 

до історії Братства 

1\ожна невдача приносить розчарування. І те саме 

Gy.1u з ч.1енами "~'країнського Братства)'. Найперш озваn
си о. Агапій Гончаренко у "Світі" та "Lвободі", і з цього 

цитуваиlИ ми вжа раніше. Після нього забрав слово Миро

слав Стечишин, що кинув чимаJІо щкавого світJІЗ на істо

рію спі.іlьноти братства. Це говорили ті, які бу.:ш б.1ижчс 

зацікав.1ені братством. На жа.1ь, не маємо ніяких писаних 

свідчень про те, як оцінював прова.11 "Українського Брат

ства" його го.1овний організатор Кирнло rеник. Зате 

маємо ряд го.аосів, як розцінювано участь rеника у зор

ганізуванні цього братства. Цитуємо дещо з часопису 

"Свобода": 
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"ll Плсзапт Говм 7ІНІЄ до 30 родин з того свлз, що 

n. К. r ениl'і (тобто з Березова, - М.Г.М.). Коли вони / 
стали дороблятися, то ... він (t:ши:'і -- М.Г.М.), став 
намовляти людей спродати все за що може . . . і по

їхати до :каліфорнійсьl'іого обіцяного ним раю. Вже 

l'іільl'іа фармерів мали стратити фарми і проїхатисл до 

Каліфорнії, лиш не було l'іому фарм l'іупувати." 

Такс снідчення заJшшив А. Вільчинський з П;Ісзшп 

Говм ("Свобода", 190G р., ч. 34). 

Інший піонер, Г. J)ei·ap з Вшшувсру, добавив на адресу 
J(. r·сІІИЮl зі саркаЗМОМ: 

Кири ло r ениl'і, то ІІ<·ш добродій, ЩО тілЬl'іИ 

ШІ.М добра Зробив, Яl'і l'iiT наnлакаВ. П. r еНИl'і 1 де ваші 
добрі діла~ Ага, в Каліфорнії Бра1·стRо то ваше діло, 
через Яl'іе люде свої маєт:r;и потратили та й ще ся до 

с'1Ї пори не можуть доробитися і вас проl'ілинають на 

l'іОі'КНім місци" (Свобода", 1906, ч. 39). 

ІЦе тяжчі закиди підняв проти К. rсника Васи.іІь Си

ротюІ<, nр ат Юрка, першого го.тюви братства. Він писав: 

Уl'іраінсьl'іе Брt~тство, l'iOTpe rениl'і заl'іладав 
ї.НІ~ у 1"\"л:форнії, робив це в тій цілі, аби (яl'і говориn 

він деl'іому) позбутисп з Канnди лтодей, :r;отрі моглиби 

ему l'іолись шl'іодити. Лl'іо основатель висилав до К.алі

фс.рпії у теплий l'ілімат охочих до фармерсьl'іоЇ :кому

ністичної сп:л:r;и, що навіть певних статутів не мала і 

доти бр,тчиl'іами опіl'іувався, поl'ін не знищив іх мате

ріяльно, n відт<ш ЯІ'і серед води іх поІшнув. Змінив 

погляди ... " ("Свобода", 1906, ч. 8). 

;у відноніщ. В. Сиротюконі нідізваuся "його давниі·! 

сусід", що підписався "Сатир-rсник" ("Снобода", 1906, 
ч. 1 О). Він так жа.ТІував і доріІ-\ав Сиротюкам: 
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"Хто Ж тому винен, ЩО rPHHK, n;1наnши вашу 

слабу сторону, забавився вами, я:r; ситий l'ііт мишею~:

тами, що повіз вас з Етелберту до Кал~ форнії одним 



поцілуєм, ик Юда Христа з Оливної Гори до 1\аифи? 

Хиба ж політичні провіднюш, котрих на думці маєте, 

винні сему? Хиба ж не п~рестерігали вони в1с сер

дечно, по принтельсьии, та не предсказували вам тепе

рішного вашого цілиовптого матеріильного зруйнуван

ни? Хто ж сему винен, що перетовкли біду спільну 

всім емігрантам в :Канаді, доробившись JІОЛяр:в, ю1 
котрих би днесь з родиною слоІ'іійно ;юши, пішли за 

умазаними rени•иом грушк::~ми на вербі? ... " 

f\1\ожна буJю 6 нанести бі.іІьш таких нарікань, жa.r1iu 

і громів на адресу Кири.·ш rеника, а.н~ він пуб.1ічно на такі 

закиди й обвинун<l'Існнн не відзиванся. Щонайменш нам 

ніде не ДОВОДИJІОСН з ЦИМ зустрічатися. Самий к. rеник 

найбі.іІьш бо.·rів над СІ\Іертю свого твору: Не тіJrьки як той, 

що разом з А. Гончаренком дав життя спі.1ьноті, a.·re теж 
той, що наіібі;Іьш потерпів з матерія;Іьного пог:Іяду. Цr 

він спJштив Сиротюкам гроші за заставJІені фарми, як 

про це вже буJІа мова, і це він допомагав матерія~1ьно Т. 

Фер.11еєві таМ. Стечишиноні дістатися до Ка.7Ііфорнїі. Без

лідстанні буJІИ Й обвинувачуваННЯ На адресу К. rеника, 

що він лозбувавен з Канади конкуренційних йому еле

ментів. До своїх братчиків К. rеник мав і да.1і веаикі СИ:\І

патії, напr. П!)И:'.tістив Я. Ко.іІтека на працю у свому бюрі 

і рискував за нього енаїм авторитетом. Останній не знав 

ТОді ще аНГJІіЙСЬІ<ОЇ МОВИ, а К. rенИК дерЖаВ ЙОГО ЯКИЙСЬ 

час як свого асистента д.:1я перею1адів документів та вс

дення реєстрів. 1-Іс..·пона;юю виг.Іядає й аргумент, що І<. 

rеник .. 1яканся якоїсь конкуренції. Ані М. Стечишин, ані 
т. Ферлей, двадuятлітні юнаки в тому часі, не мог.11и 

конкурувати з І{ири.Іюм Геником, -- JІюдиною, яку вва

жа.~1и за своєрідного батька українських посе.іІенців у 

Канаді. Теж ре.'Іігііfні зацікавJlення Сиrотюка чи Дани.7Іь

чука в нічому не перешкоджааи вільнодумному К. rсни

кові. 

Ті, які маJІИ безпосередні зв'язки з К. r·еником, ніко.7ІИ 

не підноси.1и на його адресу подібних закидів. Навпаки, 



дехто, як от fv\. Стечишин, з перспективи майже сорока 
років писа.пи, що скспсрИl\Іент на фармі "Україна" в Ка.іІі

форнїі був спробою з ідеа.1істично-соція.1істичних спо

вук. В якійсь мірі відюІИкав обвинувачення на адресу К. 

Гсннка своєю заявою й Rасиль Сиротюк, виразно підкрс

с.тшвши тоді ж у "Свободі" (1906, ч. 15), мовляв він "не 
вважав за сором бути член о~ того братства". н) 

Що да.1і ми від часу заіснування "Українського Брат

етна", то й бі.7ІЬШ атрактивне воно для студій, зокре~-та 

для соціоаогів. А.:1е й що більш відда.~Іюємося ми від 

1902-1903 років, то ІЇ менш свідків, які зна.тІИ про це брат

ство безпосередно чи посередно. Ве,rІИка шкода, що сьо

годні не маємо в архівах збереженого чи хоч точнішl' 

описаного першого договору цього братства, бо це було 

б перводжере.пом дJІЯ студій цього суспіJІьного твору. Не 

збереглися й ніякі матерія.1.и про повний особовий склад 

братства, ---- ми знаємо тільки про його керівних ч.пенів. 

Про т. зв. то.lІстовську комуну на Кавказі, про Утопійний 

Острів Тома Мора є мова в політичній економії, коопе

рації чи соціології. Про "Українське Братство" рідні зем

.тrяки не згадують навіть у тих публікаціях, що присвячені 

пам'яті не одної зі згадуваних у нашій праці постаті. 

Гончаренко, Ферлей, Стечишин, родина Сиротюків, Гр. 

Крайківський, - це передові люди тогочасної доби. Яка 

шкода, що про це братство так ма.lІо в нас знають! Сяк 

чи так, але цей соціяльний своєю суттю експеримент ви

передив був потрясаючі події нашої соціяльної і націо

нальної рево.люuії в ~'країні. І якби ми вчи.7Іися з досвіду. 

скі.пьки можна бу.1о заощадити українському народові 

жертв життя, крові та майна, якби цей наш експеримент 

був належно опраuf)ований. Може й з нашого українсь

кого досвіду бу.rrи б скористали теж інші народи. 

Українські братчики доказа.'Іи, що життя --- це щось 

1 t) ЗuідТІІ й можна .вноснпr. що крі~t Юрю! Снротюка. його 

:tружшш і йот батьк<І }{ан11.1а буп ІJлентt бр<Ітстпа теж йоr·о брат 

Васнль. 
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більше, як найшJІяхетніша ідея мирного співжиття та що 

нема.11оважну ралю грає при цьому український індиві

дуалізм, -- свобода одиниці та всієї родини. Вже самиіі 

такий експеримент, як "Українське Братство" й опісля 

"Українське Кооперативне Братство", доказує, 1цо не 

завжди можна вбгати ідеї у форма~1ьні закони та форми. 

навіть тоді, коли в людей є найкраща для цього воля. 

А. Гончаренко й Українці Канади 

Згідно з переказами та документальними даними, А. 

Гончаренко листувався з деякими українцями Канади вже 

при кінці минуJюго та на початку нашого століття. ІЦо 

біJІьш, збереглася навіть знимка А. Гончаренка з його 

власноручною дедикацією Теодорові Коханові, учителеві 

зі Стюартбурну й пізніш Ете.11берту. Т. Кохан пробував 

свого поетичного пера і з його віршами зустрічаємось у 

"Канадійському Фармері'' в 1906 році, під назвою "Не 

піддайся'' (ч. 32), "Голос совісти" (ч. 33), "Гадка" (ч. 37), 
"New Home" (ч. 40) та інші. А Гончаренко надіслав йому 
свою знимку, датовану І листопада 1902 року. Знимка 

збереглася у спадщині о. В. Кудрика і буJІа поміщена в 

Ка:rендарі-А.ТІІ>манасі ~'країнського Голосу, 1964 р., стор. 

121. 

Листувався А. Гончаренко .і з членами "Українського 

І.>ратства" та іншими громадянами. Крів згаданого Кирила 

r·еника мав він .11истовий зв'язок з Мирославом Стечи

шином, Іваном ДаниJІьчуком, Тарасом Ферлеєм, Романом 

Кремаром (справжнє ймення --- Михайло СоJюдуха) т~ 

J\.Іабуть ще з деким. Ці взаємини Гончаренко вдержував 

мю':'tже до кінця свого життя і про це може свідчити його 

ВJІасноручний лист, висланий у 1913 році до видавництва 
"Новин" в F:дмонтоні. н;) Повний текст листа такий: 

"Мої Дорогін Іздатели "Новин". Одибрав (тобто 

одержов,- М.Г.М.) примірник Новин. Хто нибудь знас 

15) Точна дата .1нста - 29 вересня 1913. 
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мене в Вашій частині :Канади, благодарю Вам за щире 

серце. Л мо І лю J Бога длв лоступу і доброі долі Ва
ШОl'О видавництва. Н ліонір привіз з собою в Новий 

світ лершіі літери, - і вк Прометев мене клюють во

рони. Перший лист Свободи я вид~!В І тут нечитке 

слово J 1868 р. в Сан Франциско. В околиці мешкають 
ниходці из Москов;и - тв вони Толстовці лиц&міри 

Гоолсдом Богом лрок,лятій,- вбо Бакунинці, - злодіі, 

розбіяки. Виходців из Авс1·рійського царства (тут не

внразне "много" чи "мало", - М.Г.М.) і ціх я лрозиваю 

Австрій (тут знову щось нечитке, - М.Г.М.) Цигани

Викрійці. А я старий і слабий живу один·око при моіх 

ідеях длв щастя і доброти рідного :Краю. Щирий на 

Сня1·с Діло 

Агапій Гончаренко." 

3 того ж часу збеrеглася знимка А. Гончаrенка, що 
її нін пеrеслав М. Стечишинові. На знимці € напис: ''Гон

'І<ІІН'НІ<о и Дrужина (А.1ьвіна, - - М.Г.М.) Nov. 19, 1 ~12. 
R~ !)ЇІ< (життя, -·- М.Г.М.)". 

Rce це rазом доводить, що Агапій Гончаrенко був 

у G.:ІИзьких взаЕмнинах зі своїми земляками в Канаді. 

В'нза.;Іа його з ними не тільки спrоба оснувати "Укrаїн

СІ>Кt.' І>rатство" на його фаrмі. В НІ>ого були палкі націо

наJІl>ІІі почування до своїх земляків у загаJІьному і до 

українців Канади щ~ й тому, що Агапій піддеrжував те

оrію, мовляв пеrшими укrаїнцями у Північній Америці 

буJІн ті, які пrибу:Іи зі заходу, зі Сибіrу. 111
) 

Кільиа даних з життя Агаnія Гончарениа 

Хrесне ім'я о. Агапія було Андрій. З цим він ніколи 

не скривався. В ченцях одержав він ім'я Агапія. Родився 

він у с. Кривин, Київської губернії, 19 серпня 1832. Радян
ський дослідник . .V\. Варварцев зацікавився постаттю о. 

Агапія і прийшов до висновку, 1цо о. Агапій пrибrав собі 

не тільки ім'я, а.1е і прізвище. По батькові він звався 

111) Г.1ядн про ui ~tіркування окре~ІУ статтю в uьо.му збірнику. 
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Гумницький, його батьки - Онуфрій і мати Евдокія 

О.1сксієва . Варварцен пильно простудіював "Спомини" 

І'ончаренка, видані М. Павликом у Коломиї та провів 

метрикаJІьні досліди в с. Кривин і Центральному Архіві 

УРСР. У вис 1іді, пише Варварцев, "виявлено ряд неві

домих досі документів, що стосуються Гончаренка, зо

І<rема метричну книгу церков Сквирського повіту, нn 

території якого було рідне ес ю. Та в її записах жодних 

відомостей про Гончяренків, бnтьІ<ів Агапія, - немає. 

Зn те є таке: 

"Дев'ятнадцятого числа серпня 1832 р. у кривин

с •,хого парафіяльного священика і депутата Онуфрія 

Гарасимова Гумницького та його дружини Евдокіі 

Олехсієвої народився син Андрій". 

"Архівні джсrсла, пише далі М. Ваrварцев, -допов-

Юр·jй ДаннІС (зліва) й о. Аrапій ГІончареихо в 1913 р. 

Світлина з ОвклРид Трі610и, ,Каnіфорнія. 
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нюють перелік біографічних відомостей, хоча прізвища 

Гончаренка тут також не згадується. Так, у копії атестату 

про закінчення семінарії написано (1853 р.): 

"Об'.11внии цього, вихованець :К:иївсьиої духовної 

семінарії вищого віділення Андрій Гумни4ьиий, Епар

хії :Киівсьиоі, повіту Сивирсьиого, сзла Кривин, Цериви 

Вознесенсьиоі, священииа Онуфрія син, яиий м~є 21 
piR ... " 

До речі, серед випускників семінарії нікого не було 

родом з цього села. 

Вияви.1ося, --- продовжує М. Варварцев, - і Е вла

снору1Іна розписка Гумницького про те, що 27 липня 
1853 р. він одержав атестат. Цей документ дав змогу за
свідчити, що Андрій Гумницький і Агапій Гончаренко - -
одна іі та ж сама особа. Зістав.'Іення автографів розписки 

за одержання атестату ( 1853 р.) і оригіна.ІJу відгуку на 

смерть Т. Г. lllевченка (1861 р.) дJІЯ лондонського "Коло

кола'', написаного з позначкою "від ієродиякона Агапія", 

показано: Почерки на обох документах ідентичні. Отже 

І'ончаренко - - псевдонім Андрія Гумнищ>кого. Поява 

псевдоніма припадає на початок 1861 р." 17) 

Після закінчення духовної семінарії А. Гумницький

Гончареш<о постригся в ченці та вступив до Печерської 

Лаври. Життя ченців зневірИJІО Агапія в їхню ідейність і 

він СІ<ористався нагодою стати секретарем митропо.'Іита 

сDілярета. В 1857 вис~а~а церковна влада Гумницького
І'ончаренка на працю до посольської церкви в Атенах. 

Звідси він поробив добрі зв'язки з російськими револю

ціонерами в Лондоні, де вони видавали "Колокола" та 

"ПоJшрну звізду". В короткому часі довідався про це 

російський амбасадор в Атенах А. П. Озеров, заарешту

вав Андрія-Агапія та відіс.r~ан кораб.r~ем у Росію. В дорозі 

li) "УІ<рnїнсwшй ІсторІІ'ІНІІЙ 11\ypнn.l", Київ, чернеш,, ч. 6, 1969. 
днн. "Замітки" -- "Агnпій Гончаренко - fІіонер української еміrра

нії в США", стор. 115-119. 
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до Росії Гончаренко втік з корабля і з Константинополя 

без бі.аьших труднощів, при помочі своїх друзів, дістався 

до Лондону, щоб піс.1я півторирічного побуту вернутися 

до Греції, згодом до Туреччини і врешті на Атонську 

Гору. Тут він був рукопо.11ожений єпископом Мелетієм 

Ловцу у приявності Гончаренкового дядька Дмитра Бо

гуна. З Атонської Гори Гончаренко виїздив до Ливану і 

до Каїра в Єгипті. Тут царська охрана разом з російським 

консулем виконала на нього невдатний, на щастя, замах. 

Це примуси.11о о. Агапія залишуити Близький Схід та 

податися до ЗДА кораблем "Ярінrтон", який прича.11ив 

до порту в Нью У!орку на Новий Рік 1865 року. 

В Нью йорку Гончаренко працював у грецькій пра

вославній церкві, а теж заробляв на життя лекціями та 

гравіруванням. Тут він запізнався із своєю майбутньою 

дружиною Альбіною Цітті (іта.11ійка), з якою одружився 

28 вересня 1865 р. Після цього виїхав з дружиною до 

Сан Франсиско, де з допомогою урядових чинників став 

видавати часопис "Аляска Гера.1д", - на половину по 

англійськи і по російськи. Перше число "Аляска Гералд" 

появилося І березня 1868 р. В "Alaska Herald" вперше 
на американській землі були надруковані слова Шевчен

ка з поеми "Кавказ" ("І смеркає і світає, день Божий 

минає ... ", стор. 7 (125), ч. 16). Від липня 1868 р. в 

цьому журна.1і був теж підзаго.'Іовок "Свобода". В 1872 
р. Гончаренко продав свою друкарню та видавництво 

американцеві Генрі Джорджові, видавав ще деякий час 

тільки російську частину свого періодика і врешті зовсім 

занехав друкарське діло. У пращальному номері "Сво

боди" Гончаренко помістив відозву "до родаків на чу

жині", в якій писав: 

"Земляl'іи мої родаl'іи мої на чужині І 1'\охайтеся, 

братайтеся, - подивітьси, в JІl'iOMy благу й добрі жи

вуть другі люде . . . Ми втjl'іли зі своєї землі, щоб 

буть собі самому панами, господарими - чоловіl'іом, 
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і1 Jтn СJ~лом, Ті111 нnм дум.-.лося, и:к мп вті1~nли з дому 1 

й будемо таУіо творить, ян думnлсс:r, й розумом 1кити 

не тим, яУіому научили ш1с у дом-:1 - а людсь:ким." 1 ") 

А. Гончаренко прибув у 1873 р. у ГайвордсІ>Кі гори 

посе.Ішвся тут на решту свого життя. Жив на хуторі. 

якиіі знала ~'КраїнсhЮ\ та довко.пична спільнота з назви 

''~'країна''. Часто писав та інформував своїх співгроМ<l

лнн про те, хто він: Називав себе ві.пьним козаком Укра

їни (lбо просто українцем-борцем за свободу свого на

ролу. Hell(lRИJI.ЇR ~!СЇМИ фібрами своєї луші rосіЙС'l>КИЙ 

ll:lP(lT T(l ТИХ, ЩО ЙОГО ПідТІ'ИМ~'В3/ІИ ді.1JОМ ЧИ СЛОНОМ. 

~~ ТОГО ПОГ.'ІЯду n\18 СП[)(lRЖНИ:\f ПО.1ЇТИЧНИМ ВИГНаНІІЄ''1 

.1об'' \'І<ІЧІЇнсhкоо nіл.rо)1ження. На життя заІ'об.1яв. nm'

"яючи гоrодин~·. був теж своєрідним натуропатом вrієї 

око.:rrиці. 

Помер о. Л. Гу!\н-шщ,кий-Гончаренко З травня 191 (1 

рок~·. рік раніІІІе померла його др~rжию1 А.rн,біна (21 бе

rсзня 1915). Обоє спочивають на своїй фарм і, в печер

них гробах, які собі приготовиди ще за життя. На жа.JІL>, 

ня фiln\-fil. на якій п.пянvна.пося іі розвивалось "Ук{)аЇн

rьке Братство", перейш.nа піс.7Ія смерти Гончаренків в 

р~·ки віритедів і тепер майже недоступна д.r~я його зем.'Ія

ків-українців. 
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ДО ІСТОРІї УКРАїНСЬКОГО КАНАД

СЬКОГО ВОЯЦТВА ЗА МОРЕМ 

В часі Псршо·t світової війни укrаїнці Канади знай

ш.lися в к.1опіт.1ивій ситуації. Ті, які походИ•lИ з теренів 

України, що бу.1и під австрійською окупацією, уважа

.1ись ворожим е.11ементом в світ.1і міжнародних та канад

ських законів. Хоч українці Канади маніфестували свою 

.1ьоя.7Іьність до Канади та британської корони, для якої 

Канада тоді була ніщо більше, як британською колонією, 

то все таки по.1оження українців, так горожан Канади, як 

теж тих, які ще не маJІИ горожанства і були на іміr'рант

ському статусі, довший час не було вияснене. Багато 

укrаїнців було арештованих і придержаних в так званих 

"Летеншен Кемпс", а багато було таких, які були зобов'я

зані голоситись per'y.liЯJ"'HO на поліцію. Такий стан тривав 

мадо що не до кінця 1917 р. В такій самій ситуації були 
інші народи з теренів l!ентпальних держав (Німеччини, 

Австро-~'гоrщини, Японії). Щойно під кінець 1917 року 
ситуація стала прояснюватись та укладатись певна раціо

нальна по.1ітика супроти так званих чужинців. 

Якщо йдеться про питання влучення українців до 

воєнних зусиль Канади, то уряд Канади в тому часі ( 1918 
рік) запевнив українську де.леrацію до Оттави в особах 

Теодора Стефаника та Ярослава В. Арсенича, що ті укра

їнці, з австрійсько} займанщини, які набули горожанські 

права, ма.11и спавияти військову службу на терені Канади. 

а не на фронтових .ТІініях з ворогом. В повній військовій 

канадській службі були тільки ті українці, які походили 

з українських земель російської займанщини. Як про це 
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говорять найновіші досліди д-ра В. Ю. Кисілевського. 

таких начис.1ювано около дві тисячі вояків, а один з них, 

Пилип Коновал, за свої військові осяги добився навіть 

найвищого британського відзначення у формі "Хреста 

Вікторії". 

Була однак 1це інша категорія українських вояків, які 

буJІИ за морем, цебто в Европі, Англії, Франції, і спов

ня:ш військову службу в так званих "канадських лісових 

баталіонах" (Кенедієн Форестрі Дівіжен). Ці вояки ве.'ІИ 

повністю військове життя та виконували СJІужбу в дерев

ній та будіве.пьній індустрії. Найбільше цих вояків пrа

щова:rо в Англії та Шотландії. 

Працівні табори, популярно звані "кемпи", були по

будовані ДJІЯ цих вояків в 1917 році, а їх го.1овна квар
тира знаходилась в так званому ''Бей Діпо". Очевидці 

цих таборів за_,1иши.1и корисні свідчення про працю та 

відданість українських вояків в цих таборах. Про пи.1u

ність та роботящість українців так писала одна з місце

вих часописів (Бедс Таймс): 

''The Canadian Ukrainians had the enviable distinc
tion of producing more lumber than was produced Ьу 
any other Company of its size in Great Britain. 

"Thanks to the Ukrainians, Mr. А., who was the 
commander of this Company for the period of 11 months 
(he had even acquired some knowledge of Ukrainian), 
was promoted to а higlter military rank, and, as а reвult 
of the successful work accomplished - received а full 
year's furlough." 

Докладніші свідчення залишив нам А. Когут, який 

був перекладачем в одному з більших таборів канадської 

експедиції. його основніший репортаж про ці табори 

помістила вся українська канадська преса того часу (пr. 

"Український Голос", ч. 46 з 13 листопада 1918 та "Кана
дійський Фармер" з 22 .1истопада того ж року, ч. 47). 
З його репортажу довідуємось, що деякі українські ка-
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Шl .. 1д>Кі вояt<и працювали в цих "Кенедієн Форестрі Діві

жен" по два і три роки. Цікаво, що А. Когут підносить в 

cuo~ty обширному репортажі ве.і'ІИКИЙ патріотизм укра

їнсt>ких нояків до Канади Н України. Це спонукува.1ІО 

t<анадських нояків голоситись до війська. Він також під

черкує важ.'tивістt") тих завдань, які виконували україн

ські вояки в Англії. Стосонний параграф повністю циту

Є:\10. Він звучить: 

"І тут власне п хочу напис.<ти дещо більше про 

Українців горожnн або не-горожан Уіанади, які добро
Еільно вступили в кnнадійські ряди, щоби тим помогли 

Велнк:й Британії і ії союзникам, а рівночnсно і Украіні 

віднести побіду над nерожим мілітаризмом, що нинї 

збит-кус ся над нашими братями на Украіні, грабить, 

палить (не без того, сусіди боль ... помагають), словом 
сей У.лятий мілітаризм завдає велюшй удар молодень

кій державі - Украіні. А що взагалі укр. охотнюш, 

будучи цивілями працювали по лісах і траЧквх, отже 

їх затримrно в Анrлїї і Шкоції і тут вони прnцюють 

над поширrнєм ся воснноі продукціі будівляного мз

теріялу. Хто отже розуміє ся як справа має ся з сим 

матеріялом, особливо п· д тсперішну хвилю, коли з~

грапичні продукт1 значно змопшІІли сІІ, той змnw.~ ОІ(і

н нти сю роботу." 

В да:ІЬІJІО!\1~' Л. Когут ще замічує такс: 

"І тут тяжУ.ою пр:~цею укр. військо заслужило собі 

на похвалу, особливо за те, що зуміло випередити 'nСЇ 

ннші :квн. війська в Анrліі ... 
Те саме д'їє ся скрізь. Украінці відзначають ся 

хитростию і спосібностюо, лише з тим виімком, що n 
котрих кемпах іх менше там про їх ціяш>ність нічого 
не згадують." 

Для приміру А. Когут навів один військовий табор, 
який приміщувався в "Пропасті розпуки", в околицях, де 
жив й творив реформатор 16 сторіччя й. Боніян. Тут 
відсоток українських вояків доходив до 70. Звичайно 
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Пилиn Коновал, наrородженій за rеройс1:во найвищою 

nійсьновою ме,цалею "Хрес том Вікторії" . 

бу:ю багато таборів, в яких відсоток українців був мен
шніі або незначний і тому про працю, чи успіхи укра

їнців мa.rro нотувалось, чи говорилось. 

А. І<огут приходить до заключення, що в експедн

ttіііному та будівельному канадсько~у корпусі МОІ'JІО 

працювати тисячі уІ<раїнських вояків. Таке ствердження 

робип> в і н в шtступній цитаті: 

"Числа кан. укр. добровольц : в подати докладно не 

можу, однак я певний, що до 1918 року нас вже можна 

було числити на десятки тисяч." 

І3ояю-r Експедиційного канадського корпусу користу

ва.' І ися всіми військовими привілеями, включно можли

востями культурного вишкалення та підвищення власної 

освіти в так званих "Кенедієн Солджерс Ка 'Ііджетс". 

Культурна ділянка вояків буJІа під опікою Вай Ем Сі 

Е.іі. "Канадські військові каліджетс'' були в таких місце

востях, як Витлей, Бремшот, Сіфот, Шоркліф, Етон, Бук

стон і Бейсінrсток. В школах вояки навчались різних 

теоретичних та практичних знань, як книговедення, упра

ви рілі, стенографії, комерційного права, історії, мате-
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матики, включно з клясичними мовами, латиною та 

грекою. Зі заподаних даних про ці школи довідуємось, 

що українські канадські вояки не користувались масово 

цими школами. Припускати треба, що англійська мова, 

яка була єдиною викладовою мовою в навчанні, була 

великою перешкодою для тих, які цієї мови не вивчили 

або знали її недостатньо для середньошкільного нав

чання. 

Жаліти треба, що заповіджені дальші репортажі А. 

Когута про українських вояків в UІотландії не появилися. 

На загал є дуже мало джерельної літератури про україн

ське вояцтво з Канади, яке перебувало на .11ісових та 

будівельних працях в Англ ії, Франції та Шотландії. Тому 

кожна вістка про зусилля українського вояка в Першій 

світовій війні є надзвичайно цінною. Репортаж А. Когута 

має свою окрему цінність тим, що його написала людина, 

яка мала безпосереднє відношення до військових табо

рів, обїжджала їх та одержувала тим самим першодже

рельні інформації. Дані цитованого А. Когута від

хиляють маленький рубець занавіси до багатої історії 

українського канадського вояцтва за морем в часі 

Першої світової війни. 

Пропам'ятна церковця св. М~хаїпа з Воnковец•, перенесена 

як цінна пам'ятка піонерства до Тере6оІІпі-

Benni Рнвер, Манін&а. 
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ДО ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПОJПТИЧ
НОї ДУМКИ УКРАїНЦІВ КАНАДИ 

~· 1947 році появи.'нtся в Канаді друком праця Томи 
А. Ястремського п. н. "Канадіянізація". В підтитулі ціЕї 

назви був об'яснювальний піднаго;ювок, який звучав 

"Політичний розвитои ианадійсьиих українцІв за остан

ніх 46 років їхнього nобуту в Канаді". На титу.:Іьній 

сторінці бу:Іа також відмічена дата появи книжки, як 

ріІ< 1946. Е віднотована також друга неточність на 

титульній сторінці, а саме, що книга появилась у Він

ніпезі, тоді, ко.:ш вона друкува.1ась в Едмонтоні. В жад

ній пресі того часу не можна знайти якоїбудь біб.ІJіо

•·рафічної замітки про появу ціЕЇ книжки, а тим бі.1ьше 

рецензії, в якій обгорено б твір та скваліфіковано б 

ЙОГО ВНГТіСТІ>. 

Склалося так, що ко.~Іи згадана праця Томи А. Ястрем

СІ.кого вийш.:Іа з друку, її автор відійшов у вічність. 

Тим самим не ста.1о батька, який мав заопікуватися но

во-народженим дитям - 198 сторінковим твором, який 
ретроспективно розціню€ політичну думку канадських 

українців за час піонерСІ>КОЇ доби та веде її аж до 

оформлення Комітету ~'країнців Канали, цебто часів 

Другої світової війни. 

Старожили Вівніпеrу ще добре тямлять Тому Яс

тремського, одного із піонерів організованого україн

ськоо життя в столичному Вінніпезі. Дехто тямить його. 

як "комісара до підпису присяги в Манітобі'', дехто при· 

гаду€ собі, коли то Т. Ястремський був першиі'.t україн-
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ським кандидатом у міських виборах на контролера на 

1909 р. Хоч був він тоді неуспішним, але все таки він 

перший вторував укrаїнцям шлях у муніципа.,1ьній ви

борчій по:Іітиці в Вінніпезі. Щойно в 1913 р. був ви

Gраний перший український радний цього міста. Ним 

був Теодор Стефаник. Т. Ястремський перший у Вінні

пезі організував політичний к.1юб (консервативний). 

Найбільше вби.1ася в тя:\Іку старожилів так звана "Галя 

Ястремського", яка була збудована в 1905 році і довший 

час служи.1а українцям Вінніпеrу за Народний Дім. Т. 

Ястремський був дуже активний в політичному й куль

турному житті українців Вінніпеrу та Манітоби. його 

заінтересування йшли навіть ще далі, бо поза провінцію. 

Про це розказує автор в розділі п. н. "Моя мандрівка 

в Західну Канаду'', ко:ш то він в 1899 р. з в.1асної во .. 1і 
мандрував по Манітобі, опіс.1я по Саскачевані, щоб вкін

ці опинитися в Алберті та Британській Колюмбії. В цей 

споrіб він хотів збагнути життя перших українських 

посе.1енців, а зокрема їхні потреби на відтинку шкіЛІ>

ництва. Цю свою місію та набутий досвід використав 

пізніше автор, ко.;ш то в 1901 r. авторитетно інформував 
пре\1ієра Манітоба, Родмонда Роблина, про пекуче пи

тання творення серед українських осель шкільних дис

триктів та будування шкі.1. Крім усного звіту, Ястрем

СL>КИЙ заожив своєрідний бріф -- писану інформацію, в 

якій писав: "Якщо правитедьство не порадить в тім 

(шкі.1ьному питанні --- М.Г.М.) якнайскорше, то за 20 
років Канада бу де мати до діла з білими індіянами за 

котрими хтось з Европи буде допоминатися". (стор. 44). 
З преси та залишених піонерських споминів знаємо, що 

шкі.1ьне питання дійсно було важ.ТІивим та акутним в 

тому часі. Картин, які зма.1ьовує автор, не тямлять вже 

навіТІ> старожителі, а середній rенераціі наших днів, як 

теж ;\Ю.lодому поко.1інні, не відомі не ті.1ьки картини. 

а:Іе теж сам автор. 

Що розумів автоr під поняттям "канадіянізацїі"? Це 
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поняття формулує він дуже просто. "Бути добрим кана

дійцем, не ЗJІИваючися з англосаксонцями або францу

зами -- це є проблема канадіянізацїі", каже автор. Про

ти.·Jежне питання до канадіянізації Е асиміляція. Укра

їнці не хотіли асимілюватися і тому домагалися своїх 

шкіJІ, зокрема навчання української мови в публічних 

шко.1ах, домагалися своїх священиків та єпископів, орга

нізувади культурно-суспільне життя, ставили своїх кан

дидатів до муніципальних та провінційних виборів, то

що. З уваги на опір асимілацїі, українці не були "пожа

даними емігрантами", каже автор. Виявляється, однак, 

що господарська зарадиїсть українського поселенця в 

цілинних степах Канади переважила в тому, що україн

сhкі посе.ТІенці за дозволом влади масово приїзджади до 

Канади. 

Лоріє-Грінвей закон з 1897 р. був тим фундаментом, 

ш1 якому виросJІа ве.1ика будів.1я двомовного (англійсь· 
ко-українського) шю.І"Іьництва, яке проіснувадо до 1916 
року, каже Ястремський. Одни із пасусів цього акту 

звучав: 

"В нових оселях в Манітобі, де европейські імі

rранти поселюютьси, самі пос :ленці мають собі опре

ділювати ш:к.ільний дистрикт, самі мають сзбе на шкіль

ні видатки оподаткувати, побудувати школу, умеблю-

вати іі, пошуІ'\увати за учителем, котрий мав би бути 

згоджений через департамент освіти, учителя оплачу

вати, на що департамент освіти щорічно дасть допо

могу (rрент) на платню учитешІ в сумі 135 долирів". 1) 

З цитованого бачимо, які зусилля треба було вло

жити піонерам в побудову шкід і в удержання учителів, 

бо шкіJІьні rренти в тому часі були мінімальні. Часто 

бувало, що піонери були не спроможні повністю опла

чувати учителів, але ідеалізм тодішнього учителя в по

святі своїм учням та своїй спільноті був вищий за мате· 

І) ІUкільне питання піонерськпї добн б~· де основніше обго

ворено в 5-му томі "Студій до історії українців Канади". 
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ріяльну винагоrоду. Така постава двомовних учителів 

допомага.1Іа в тому, що в кожній українській осе.1і скор

ше чи пізніше поставала школа. 

Учитс.1ьськиїІ ІІарибок в тому часі рекрутунався пе

редусім з двох осередків у Манітобі. Найперше бу.'Іи 

1·радуанти з Манітоба І<аледж, де англо-с:іlксонські про

тестати підготов.1яли своїх проповідників, щоб ширити 

протестантизм серед посе.1енців, а одночасмо були учи

теJІями. Найбідьш учите.1ів дав таки учительський семінар 

"Рутінієн Трейдінr СкуJІ"; оснований в 1905 р. у Вінніпезі, 
перейшов в 1908 році до Брендону і там проіснував до 

часу діквідації двомовного шкільництва на заході Ка

вади. Цікаво, що уряд Манітоби зобов'язався був перед 

Оттавою достарчати двомовних учителів до Саскаче

вану. Саскачеван став пrовінцією щойно в 190Б р. і тоді 

пrовінція ВЗЯ.іlа шкі:Іьні справи в свої rуки. Lllкільному 

питанню відводить Ястремський у своїй книжці багато 

місця. його дані інтересні тим, що вони не віднотовані 

в інших джерещ1х. 

Надзвичайно цікавий розділ у "Канадіянізації" сто

сується "перших українських подітичних зборів у Ка

наді", які відбулися у Вінніпезі перед провінційними 

виборами в 1903 r. Заля при вулиці Генрі (між вули

цями Мейн і Кінr), яю1 мог.1а помістити тисячу осіб, 

вwявилась малою. Запрошення на ці збори були друко

вані латинськими літерами, бо українського шрифту в 

тому часі в Канаді ще не було. В тих виборах вnерше 

українці голосува.1и тайно і безnосередньо. Як відомо, 

під австрійською займанщиною до 1904 року голосу

ваJюсь на правиборців, а ці 1цойно голосували на кан

дидата. При цьому діялися різні nідкуnства та надужит

тя. Під російською займанщиною тайне і безnосереднє 

голосування дістав народ щойно в 1905 р. 

Оn'єктивно насвіт.1ює автор релігійні nроблеми того 

часу - цебто перші початки. Обговорює він незнання 
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.1атинників українського церковного питання та нама

гання латинського клеру записувати церковні маєтки на 

римо-католицьку церковну корпорацію. 
Є окремий розді.ТІ "Серафимщина в Канаді 1902 

rюку", "Місія о. ЖоJщака в Канаді", прибуття Отців 
Васи.тІіян, "Пр•вос.ІІавна церква св. Тройці" (при Мекензі 
і Манітоба), ЯІ<у збудува.тш греко-католики, а яку пізні
ше забрааа в посідання Російська Церква в ЗЛА. Uя 
нарохія й досі під цією юписдикцією. Багато місця 
присвячує автор єпископові Будці та конф.1іктам, які 
нирину.;ш між ієрархом і тодішньою провідною верствою 

укrаїнців, що за даними Ястремського в більшості була 
настан.1ена соція.1істично. 

Ріст українського організованого життя, зокрема в 

Пінніпезі, має своє місце та значення в "Кана.J.іянізації". 
Д.т1я ку:1ьтурних ці .. 'Іей Т. Ястре"'ський побудував був 
окрс:\1У залю на розі МекГреrор та Сте.1.:1а. Тут теж при
міщува.rюсь короткий час Тонариство Тараса Шевченка. 
яке в 1905 rоці ма.1о вже ве.'Іику бібліотеку, як на ті часи. 
Біб.:Ііотека ця ма.!Іа назву "Українська Народна Біб.1іо· 
тека у Вінніпеrу ім. д-ра Ів. Франка". З цієї першої укра
їнської бібаіотеки в Канаді нічого не залиши.1ося до 

наших часів, з нинятком одного примірника "Літератур

но-Наукового ВісниІ<а'' з 1900 р. (Рік ІІІ, Том Х), який з 

бігом обставнн попанея в руки автора цих рядків. На 
цьому примірниконі нидніt: печатка названої бібліотеки. 

;Український Горожанський Комітет, який був ство

рений в часі першої світової війни, а якого уважається 

предтечею Комітету Українців Канади, під час другої 
снітової війни. розгJІядає Ястремський, як корисне, але 

нсвивершене діло. 

Багато інших питаш, rозглядає автор "Канадіяніза· 
нїі". Всіх їх він розтрясає під певни:\1 політичним кутом. 
Одночасно автор відмічує ступневий розвій українців у 
по.1ітичному думанні. Ві~, пр~міром, поділяє політичний 
rозвій українців піонерської доби на два періоди: один 
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до 1908 р., а від 1908 р. до початків світової війни другий. 
Це він обосновує поширеною організаційною структурою 

українців Манітоби та початковими стараннями україн
ців, щоб очо.1ити Українську Греко-Католицьку Церкву 

єпископом українцем. Треба признати, що періодизація 

автора "Канадіянізацїі" навіть гідно обоснована. 

Тома Ястремський залишив нам дійсно корисну пра

цю, яка, як жодна інша до часу її появи, не обговорювала 

політичних питань українців так, як це зроблено в "Кана

діянізації". 

Тома Ястремський не мав високої освіти, а зокрема 

політичної. Будучи чо~1еном консервативної партії від са

мих початків свого осе.1ення в Канаді (прибув до Вінні

пеrу в 1898 р.), він б.тІИжче познайомився з канадськими 
та поселенчими проблемами по.ТJітично. Маючи вродже

ний політичний змисл, він зумів розбирати ці питання 

українського піонеrrтва під кутоvr народних вартостей та 

rосту спільноти. Робить це він часом навіть примітивно 

і претенсійно, а.1е нr менше щиrю і віддано. Є теж у дея

ких заподаних подіях менші й 6ільші неточності відносно 

часу, але не матеrії як такої. Все це, однак, не поменшуе 

значення цієї дійсно піонерської та цінної праці. 

Великим ударом в житті автора була смерть його 

дружини Юзефи з дом:v Гайовських, яка померла в серпні 

1916 р. По смеrті rвоf'Ї лrужини активність автора на 

політичному підтинку дещо пrипинилась, але не на довго, 

бо вже в 1922 р. бачимо його знову в муніципальних ви
борах міста Вінніпеrу. (Див. "Канадійський Фармер", 

листопад 1922, "До укrаїнських виборців і податковців 

Північного Вінніпеrу"). 

В загальному мусимо наголосити, що Тома Ястрем
ський належить ло кольоритНІ-tх постатей нашої піонер
ської доби в Канаді та є одним з крюцих піонерських 
авторів нашого буття в цій країні. Жаль тільки, ІЦО 

праця "Канадіянізація" майже невідома серед дослідників 

нашого минулого. 
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мm nогляд 

ІНОНЕР ВАСИЛЬ МІГ АИЧУК ПРО "КАНАДІЯНІЗАЦІЮ" 

ТА ПРО ПОВІСТЬ "ДЕ ФО РІНЕР" 

··канидіsшізація" Томи А. Ястремського діжда.аась 

рецензії щойно в 1971 році на сторінках часопису "Укра
їнський Голос" з дни 24 листопада. Відкриття цього твору 
для широкого загалу викJІика.'Іо помітне заінтересування 

серед читацької громади й автор рецензії одержав навіть 

декілька t~lистів - коментарів про давнє мину.11е. 

Василь Мігайчук з Понтіяк, ЗСА, ко.1ишній житель 

з Арбакн:и, 1\'\анітоба, відгукнувся один з перших. В свому 

.1исті він докинув дуже багато характерних рис до доби, 

яку описує Т. А. Ястремський. Він знає її, бо виростав в 

цих піонерських часах, був учителем а ш.е передше уче

ником Брендонського учительського семінара. Брав живу 

участь в українській учитеJІЬІ<ій організації і в свій час 

був секретарем цієї організації, яка мала поважний вплив 

на українське громадське життя. Ось, що він пише: 

"З великим замилуваннRм перзчитую Ваш пере

гляд ":К:анадіянізація" - забутий автор і невідома пра

ця". Такий припав мені до серця ... Н упав жертвою 
Jlіанадіянізаціі - англікuнізаціі та nмери'І'іанізації і бо

лючо иідчуваю свою загубл9н:сть і nідчутеність TiJ.r<и 

межи своїми рідними . . . " 

Зробивши зага,rІьне ствердження, сеньйор піонерських 

сеньйорів нагадав собі часи першої декади нашого стn.:тіт

тя, коли то він студентом проживав у Вінніпезі і нчащан 
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на громадські збори до гa.tli на розі Манітоба і Поверс, 

де приміщувалосІJ Товариство ім. Т. Іllевченка та де зби

раJІась тогочасна укrаїнська соція,l[істична еліта. На захід 

від Meкrperop, rіг Манітоба і Мекензі буо~lа правоС,JІавна 

церква, яку побудуваJІИ українці грекокатолики, a.l[e яка 
попала під юрисдикцію Російської Цеrкви. До rечі, пrи 

відкритті цієї церкви співав хор українських семінаристів 

з Мінто (Рутінієн Трейнінr Ску л). Згадує В. Мігайчук 

про Галю Ястремського, яка дJІЯ тогочасної соція.пістич

но молоді мала невеJшке значення, бо, :к знаємо, там 

буJІИ впливи парафіян церкви св. Володимира й Ольги 

та церкви св. МикоJІая. Вбилася в тямку нашого старо

жила крамниця Василя Хлопана, одна із нечисJІенних 

українських крамниць міста Вінніпеrу. Даймо однак слово 

Василеві Мігайчукові, який змальовує цей час та його 

куліси дуже кольоrитно. Він пише: 
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"Гаnи Лстремського", сRлепик Васил11 Хлопана на 

розі Маrнус і Mкrperop а трохи дальше на захід на 
вулиці Мвrнус дім тов'"~риш<і і пnн::t Т. д. Ф"!ртtеи. (Ми 

тоді всі були товариші, соціялісти-радиквлп. Панів 

межи нами й з грецькою свічкою не знайшов бп). А 

ще дальше в цер:кві на Мекензі моя цемборійка ш1 

самім престолі. Л колись був l1VЖe побожний і право

славний - продав панотцеві Сінинсь"Кому тую церк
вочку, котру оам стеслював там на восьмім "Ренчу" 

1904-го року. 

У домі Т. Ферлея:, ми товариші, кандидати Шl сту

дентів Рутеніин Трейнінr Скул, зчаста сходилис~ б" 

чекали через три м:сиці на те створення т;єі ш:коли. 

Ті місяці були дуже довгі - ?1'\Оnтень, листопад і гру

день, 1907 року. Там ми училися одні в~д од•tих істоu;ї, 
політики, соціольоrіі, потрохи літер"1ТУР't і ф;лhr"І()зrЬ:ї. 

Там також приходив Мірол болгарин, котрий дав~в нам 

імпров~зоввні nе:ктури, rLебJІчи своє чорJ-І'е довге 

воnося, в все догори своїми пальцями. Так пк виджу 

його перед собо!о. 

Галя Лстремсь:t•юго тоді загально лишалась низьр;им 



Василь Мlrайчук, оборонець 

доброrо імени піонерів. 

пошанів~ом. Нашим поступовим і просвітним домом 

тоді бу ла гал:~ н :.: розі Манітоба і По·верс. Там містилася 

:книгарня-читальня. Понад сценою висів :клич Мар:кса: 

РОБІТНИКИ ВСІХ КР АІВ ЄДНАЙТЕСЬ . . . Павло Крат 
подавав свої відчити про соціялізм, заги:куючись. Кра

тові у:країнсь·:ка мова не йшла глад:ко. Т. Д. Ферлей 

перемегав Крата. Межи ними було змn,ганнл за про

відництв·о. 

До дому Ферлея за:юодили: Жереб:ко, Арсенич, Сте

чишин Михайло, Ни:кола Бачинсь:кий, Ярослав Кунин

сь·:кий, Сліпчен:ко, Погвінен:ко, Продан, Пань:к·ів, Вой

ціховсь:кий, Вайнер, Міров (болгарин, гов.орив добре 

по-у:країнсь:ки) тай я, чорний дух з фарми (та:к ·Кунин

сь:кий пр1озивав фа.рмарсь:ких синів) там образувався." 

Враз з листом В. Мігайчук надіслав копію своєї статті 
критики, яку він помістив був у щоденнику Манітоба 
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Фрі Пресс в 191 О році. 1) Стаття довгенька, бо забирає 

кілька сторінок друку. Уї загО.1ІОВОК дуже вимовний. Він 

звучить "Рутінієнс де фендед бай ей Рутінієн". В чому 

справа? Скла.1ося так, що в тому часі відомий анг:ни

ський писІ>менник Ралф Коннор :.! ) написав повісТІ> "Де 

Фо рінер" ( чужинrць), в якій він змалював життя чу

жинців, цебто нових іміrрантів, які паселились в Північ

ному Вінніпезі. Героями повісті ~-імальовано галичан в 

дуже чорних красках. Хоч з Галичини приїжджали до 

Кuнади не ті.;Іьки українці, але теж поляки, німці а то й 

жиди, все таки всі відчували, що ці "Галішенс" ніхто 

інший як ''Рутінієнс", як це тоді звано в англійській мnві 

українців. 

Мо.подий студент В. Мігайчук до болю відчув образу 

свого народу в повісті "Де Форінер". Він уточнив по

няття 'Талішен" 3 русином-українцем, який має свою 

державну традицію, як теж історію, .і'Іітературу, політиків, 

письменників -~~ все те, що кожний інший народ має. При 

цьому він зауважив, що незначна меншість не творить 

зага.1ьного типу й він ствердив, що автор повісті зробив 

болючу кривду уt<раїнсuким поселенцям, коли змалював 

їх в таких понурих картинах. В. Мігайчук зробив це дуже 

ко.1ьоритно і переконуючо. При цьому треба взяти до 

уваги, що писав це кільканадцятьлітній студент. Пере

даймо таки слово самому оборонцеві покривджених. 
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"When І finished the book І was sick at heart and 
sorry for what І thought of it previously. Such apathetic 
prejudiced and false ideas of the foreigner, Galician. 
Were І not of Slavonic descent, and had not known the 
nature of my nation. І, after having read the Ьооk, 
would have Ьееn afraid to have anything to do with the 
Galician for he might Ье stabbing me with а knife or 
hitting me with а club. But having some fair chance 

1) Manitoba Free Press, Winnipeg, Tнesdey, Jan. 25., 1910. 
2) Ralph Connor, The Foreigner, 1909; 



to study our materials as well as moral conditions of 
life, І protest that the typkal Galician is not such. І 

deplore the degradation of our low class, which partly, 
perhaps, is the cause of such fiction, but І pity the 
aнthor who did not take pains to stпdy the subject 
more clo~ely if he reя.ll~, meant "charity" and "jпstice". 

It cannot Ье denied that Galicians do drink and do 
fight. But it can Ье shown that the majority of them 
lead а peaceful, sober and respectable life. If Mr. Ralph 
Connor understood and had а chance to listen to many 
а chat of the people whom he so mercilessly portrays, 
he would have observed something real and typical. 
Then his portrayal would have been true, and would 
have had better fortune. Не perhaps could not very 
well do that, and bore no sympathy for the Galicians so 
as to really stнdy and know them. Perhaps he was 
afraid of the "murderous knife", maybe "barbarous 
club" and had no appetite for "dirty and greasy faces". 
Внt, as а rule, those \\'ho are afraid do not succeed and 
those who аге dis~нsted with the thing they would like 
to know find more trouble to know it. This may have 
been the case, and that is why we ·do not fi.nd sympathy, 
neither is there even the pretended charity, nor is any 
fair chance given to нs. Indeed, ''Dr. Wright" pities us 
а bit in one place, but the "Sergeant" gives us а hearty 
blow and admits nothing of the kind." 

ДаJrьші параграфи оборони такі міцні і переконуючі 

як наведений цитат. У фіналі своєї оборони молодий сту

дент, піонерський син та вихованець Брендонського се

мінара, приходип> до такого остаточного ствердження: 

''Before closing І return to the "breeds" and 
"bloods". І do not intend to offend the Anglo-Saxon or 
anybody else, neither do І try to show that Galicians 
stand higher than they are. Also І do not intend to give 
any instructive remarks 

І only write this in our own defence, for we, as 
part of Canada's future nation, feel ourselves entitled 
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to that British motto which sounds: "Equal rights to 
everyone". We рау taxes, we help in the making and 
improving of онr new country, Can·ada, and we have а 
right to appeal for justice." 

Коли сьогодні з перспективи понад бО років читаЕ;\-Ю 

ці рядки, то гордістю сповниється серце, що вже в часі 

піонерства рос.'ІО покоління, яке твердо вимагало своїх 

прав від свого довкі.:1ля та не дозвоJІяло на образу свого 

народу. ІІарадоксом буде, коJІИ скажемо, 1цо Васи.lІ· 

Мігайчук навіть не був 1·а~1ичанином, бо походив з Буко

вини, села Онут. його територіильне походження було 

підпорядковане зага:Іьним інтересам свого народу та 

його гідности та пошани до ш.ого без уваги на те, звідки 

він походив. 

Якщо зіставити І<артину споминів піонера Василя 

Мігайчука про те, sш тогочасна мо.1одь в погоні за знан

ням образува;Іась по різних ··галях" та "приватних до

мах" з тим високоцінним продуктом, який вона дава.па 

опіс.1я на захист рідних по крові, то ті буревійні роки в 

пошукуванні за знанням ніколи не були змарновані. 

Читаючи від серця рядки В. Мігайчука в .'ІИСТі та 

щоденнику "Фрі r Іресс", сьогодні нам нащадкам вже в 

третьому поколіні, чи новоприбулим до Канади, стає 

ясно, чому українські іміrранти до Канади не розгуби

.:шсь на перехрестях жорстокої долі та твердого піонер

ства. Заборо.:юм ньому стала їхня організована спіль

нотва си.1а та твердий хребет не ті.:Іьки самих піонерів, 

але теж молодого нокоління, яке в скорому часі пішло 

в першу лінію боротьби за народню еrзистенцію. 

Правда, не всі со.JІідаризувались з поглядами Ралф 

Конно ра та його "форінером". Звичайно таких була 

переважаюча більшість, були однак і такі, як Дж. Т. Рід, 

д-р А. Дж. Гантер, які стали в оборону обездолених 

"форінерів", але які разом з такими, як В. Мігайчук 

к.'Іали тверді основи під модернішу Канаду Канаду 

багатомовности та багатокультурности. 
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ТРИ САСКАТУНСЬКІ З'їЗДИ 

Піонерська доба була добою повної суспі.льної дина· 

міки. В цій добі відбувалися чисельні з'їзди та віча. Ух 

скаикаJІИ в спrаві церковних проблем, шкільних, госпо

-''«lrсьюІх, по.'Іітичних. Наради тривали часами два або 
іі бim)IІrr днів. nула обов'язком і честю кожного покли

кавого та свідомого патріота бувати на таких нарадах. 

Це також пrиносило заслужений престиж тим, що такі 

ІІарадИ ВJІаШТОВуВаЛИ. 

Звичайно, найперше формува,тшсь льокальні збори, 

віча (до речі, віча були в тому часі найбільш популярні 
- це однодневві наради). Згодом наради ста.1и відбува

тися на рівені нровінційного засягу, щоб з дальшим 

ростом ~:країнської спіш>ноти в Канаді перейти в з'їзди, 

на яr<і з'їжджа.ТJИОІ пrпдставники громадянства з різних 

пrювінціЇІ та кіш~ів Канади. Деякі з цих піонерських 

з'їздів І-шгадуюп> нам вже сти.пь ск.1rикання та їх перебіг 

враз з програмовою тематикою сучасні конгреси Комі

тету Українців Канали. До таких можна вже зачислити 

з'їзди влаштовувані ЕПИСКО:\1 Никитою nудкою (Едмон· 

тонсІ~юrй з'ї:vr з 1917 р., Вінніпежський з 1919 р.). До 

виняткових з'їздів, що пепеходиJш межі провінцій а сво

єю імпозе1нтністю нага.тхують наші крайові конгреси та 

з'їзди на.1ежап~ лепедусім три саскатунські з'їзди, які 

відб~r.ІІися в 191fi, 1917, 1918 роках. 

ІЦо вп.1ину.1о на ню загальну українськість та велику 

<Пр<lКТИВНЇСТh ЦИХ з'Їздів? 

Ми бачимо декі.:rью1 причин. Лsмаємо, що найваж

нішою з цих --- це дискримінаційна по.1ітика урял.ових 
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чинників, яка бу.ча посилена воєнною гістерією проти так 

званих "форінерс" (чужинців). Ці "чужинці", а між ними 

українці, які походили з країн Австро-Угорської імперії, 

буJш трактовані в тому часі не ті.1ьки як громадяни най

нищої кляси, але супроти них маніфестовано відкриту 

ворожість. Це виявилась зокрема в ліквідуванні двомов

ного шкільництва на Заході Канади в провінціях Маніто

би, Саскачевану та Альберти. Постійний наступ та оста

точна .11іквідація прийшла в 1916 р. 

Того рода трактування офіційних чинників культур

них потреб своїх співгромадян вик.тшкало без сумніву 

здорову реакцію самооборони та мобілізацію власних 

сил, які мали реагувати не тілhки на деструктивні нега

тиви воншої гіrтерії, а.'Іе також задемонструвати свій 

творчий позитивізм до своїх культурних потреб. Негай

ною відповіддю на ,ТІіквідацію двомовного шкільництва 

була поширена мережа українських буре. Найперше 

стала працювати Ьурса і:\1. Адама Коцка, згодом Бурса 

ім. митропоJшта Андрея llІепартицькопа, Іце пізніше 

Бурса Михайла Грушевського. Однак найбільш попу

лярною в колі тих буре і в тому часі стала Буrса ім. 

Петра Моги.11и в Саскатуні, яка, як знаємо, працює до 

наших часів. 

Що більше, бурса ня ста.тrа зал.;шати культурний тон 

та стиль праці інши:\1 бурсам, які в більшості твори.лисЯ 

піс.пя неї. В загаm.ному, всі бурси були не тільки гурто

житками д.пя серсдньошкі.пьників та студентів універ

ситету, але також й доброю шкоJюю українознавства для 

цих студентів т~ одночасно розсадниками української 

куJІьтури в Канаді. Треба наго..:юсити, що в цьому відно

шенні ініцінтори та основоположники Бурси ім. Петра 

Могили в 191 б р. були найбільш активними та продук

тивними. Своїм розмахом вони заімпонуваJlИ свому дов

кі.члі та великій частині укrаїнrької спі.'Іьноти. Вправі з 

цим вони зуміли пов'язати .'ІьокаJІьну проблематику своєї 

установи зі загально-українськими питаннями в Канаді 
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та в Европі та висунутися на чо.1оне місце українського 

життя в Канаді. Три крайові з'їзди, які були скликані в 

3Гаданих роках найкраще свідчать про питому вагу цієі' 

установи. 

На перший з'їзд, який відбувся 4-5 серпня, 1916 р. 
прибули не ті.1ІІ:КИ саскачеванці, але також передові діячі 

західної Канади. В цьому з'їзді взяв участь також єпис

коп українців Канади Н. Будка та такі особистості, як 

нпrзилснт університету в Саскатуні д-р М. Морей, Дж. 

С. В~'дrвопл. керівник Бюра суспільних дослідів Канади. 

перший посо.JІ українців в Манітобі Т. Д. Фер.7Іей та інші. 

Пін тисячки деJІеrатів та гостей участуваJІо в нарадах. 

Кrім спrав Бурси ім. П. Могили обмірковувано низку 

.1СІП1.!ІІ,но-українсJ,ких проб.1Іl'М, включно з заснованням 

Товапнства укrаїнських шкільних радних в Саскачевані. 

Постанова і зrса.лізувсшня останнього питання найкраще 

характеrизує ідейну і політичну спрямовність нарад. 

дrугий наrодний з'їзд в Саскатуні відбувся в ДНЯХ 

27- 29 грудня 1917 р. Цей з'їзд був ще більш чисельний 

чим попередній. Прибуло око.7Іо 700 делеrатів і гостей 

з Саскачевану, АJІберти, Манітоби й Онтаріо. Крім справ, 

які буJш вже дебатовані та розв'язувані на попередньому 

з'їзді, приявні також задсклярували свою одноголосну 

піддержку українс1)ким визвольним змаганням в Европі 

на чо.11і з Українською Центральною Радою. З'їзд також 

висJювив протест, що канадський уряд відібрав в тому 

часі канадським українцям їхні громадянські права. Не

гативною рисою з'їзду буJю розходження організаторів 

з'їзду а В.іІадикою J-1. Будкою. З'їзд ці розходження фор
ма.ІІьно зафіксував ухвалою, прихиляючись на сторону 

організаторів з'їзду. Цей громадсько за.11ега.11ізований 

конф.пікт між згаданими сторонами розвинувся в довго

річну затяжну боротьбу. Про веJшку посвяту учасників 

з'їзду д.'lя народної справи можуть також говорити по~ 

жертви таких громадян, як Тимко rошко (1,000 дод.); 
Іван Квасниця (1,000 до.а.), Ізидор Новосад (740 ДОJ1.), 
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Лука Новосад (5(І0 до.11.) тощо. На з'їзді зібрано грошей 

і дек.1ярацій в сумі 13,988.50 доJ1. В сучасній валюті це 

переходи.:юби сотню тисяч доJІярів. 

В третьому ;з'їзді, що відбувся в грудні 26-27, 1918 
року, при участі понад п'яти сотень де.1еrатів і гостей, 

участував також пrедставник українців ЗСА д-р Водо

димир Сімснович, гоJюва Федерації Українців З'єдинених 

Держав з Чікаr·а, ЯІ<ИІЇ говорив про українське питання 

в Европі в контексті міжнаrодної поJІітики. Приявність 

представника уІ<раїнців Америки симвоJІізуваJІа поширену 

єдність канадСІ,ко-американського українства. Цей з'їзд 

між іншим домагався відІ(ликання уrядового розпоря

дження, яким забоrонrпп nрук~·вати українсhкі книжки 

і пrесу без переюtаду на аиr.1ійську мову. Він також апе

.7Іював до аліянтських деrжав, щоб признати українцям 

в Европі їхні націона.ТІьні домагання та визнати неза.!Іеж

ну українську державу. 

Найкращу характеристику першому з'їздові дав Дж. 

С. Будеворд в СВО:\1У інтерв'ю дJІЯ щоденника "Фрі Прессн 

у Вінніпезі. Він, між іншим. висловив на адресу з'їзду 

таке: 

"УкраЇНСЬКИЙ з'Їзд ріШ~'ЧС ПJ1ИНіС добrу СЛаВу ЇtіІ':'f 
важній групі наших іміrрантів ... їх бажання затrимати 
рідну мову ці.1ком не супеrечить їхньому бажанню під 

кожним зг.11ядом інтеrр,rватися в канадське життя". 

Вrешті, цей суспідьний діяч та л.ос.7Іідник виrаз1ю заявив 

англосаксонським співгромадянам, що вони "українсhко

го національного руху не rозуміють". Ці знаменні ви

сдови Вудсворда можна повністю застосувати до ціJrого 

українського поJюження в Канаді в час першої світової 

війни. 

Також дуже Іmучну хараІ<теристику першому з'їздові 

дав часопис "Канадіііський Русин", який генера.тrізував 

ці.1ість нарад так: На з'їзді бу,11а висJювлена "пошана д"тІя 

реJІігії, щирий ентузіястичний і стrого канадійський 

патріотизм, розумний націонаJІізм, вага бурси в науці та 
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вихованні " . Ці ГQ.'ІОвні риси п ершого з 'їзду можна засто

сувати до другого і третього з'їздін. Ці нитання були 

життєвими питаннями українсьt<ої екзистенції та поJІі

тики народу в ча.с світової хуртонини, яка не щадила 

мо.:юдііі укrаїнській канадській сніJІЬІ-юті болючих ударів. 

Народні з.'їзди Саскатуву буJІИ гаттю і тараном для цих 

удаrів. 

Промоторами цих з'їздів були: О. Merac, А. Т. Кіб

~сй, Михай:rо Стечишин, Ф. Т. ГавриJІЮК, ВасиJІь Свистун, 

Г1. fіогоніс, Ганри,тю Сліпченко, А. Приступа., М. Михасів, 

n. М. Савяк та інші. 

Нnродний :::'їзд в Саскатуні .в 1918 р. В nершому ряді зліва 
на право сндять: Невідома nані Василь Свистун, проnовід
ник Зигмонт БичмІнський й його дружина, Канора, Саск.,, 

.rr-p Волоцнмнр Сі~енович, Чікаrо, Осип Merac, Саскатун, 
Грнгорій Сліnченко, Саскатун, Тарас Д. Фер",ей, Вінніnеr, 

щнr і Но:сосад-Папіш, Мічем: Саск. Песередині в третьому ряді 
сидить Михайло Л·учковнч, згодом nерший україиськиrй пар

ляментарист в Оттаві. 

(Св ітляна з архіву піонера Стєпапа І. Пори й:ка в Едмонтоні). 
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СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ПРО 
КАНАДИ НА СТОРІНКАХ 

нтш в 1911 р. 

УКРАї:ЕЩІВ 
ЗАПИСОК 

Дuс.-Іідники українсьІ<ого посс.1ешІн в Канаді завжди 

стрі 1 Іають повюю-Іі труднощі у встанов.1енні певних ста

тистичних даних, якщо іідеться про масову українську 

сміІ·рацію до Канади впродовж перших двох десяткіu 

років. Всяка статистика з часів піонерської доби вимагає 

скрупулятної анаJІізи, щоб можна її остаточно звести 

до "tцоденного rеалізму". СкJІадається часто й так, Іцо. 

нас.'Іідком хибної інтерпретації крайових та державних 

пришlJІежностей українців в минуJюму, навіть здаваJюсь 

би найбільш об'єктивні праці стають необ'єктивними. 

Коли добавити до цього ще своєрідні "по.іlітичні тен

денцїі" деяких авторів, тоді створюється одна веJІИКа 

нсрозбериха, в якій навіть втрачають кінці напо.1егJшві 

дос.1ідники. Так ск.ТІа.·юся з працею демографа М. Каро, 

яка появи.1ася в 1907 r· і в якій він навіть не присвятив 

українцям в Канаді багато місця. Однак своfю інтерпре

тацією він зумів внести багато шкоди. 

З уваги на те, що к~rо написав сною працю на 

підставі консу.ТІярних даних Р. фон Пф:Ііf'ля з років 

1904-1905, реюштори Записок Наукового Тові.lриства 

Тараса LІІевченка уважа.пи за доці.1ьне заподані дані Р. 

фон ПсJміf'.іJЯ в праці "Die ueberseeische oesterreichische 
Wanderung in den Jnhren 1904 und 1905'', Wien," надрукувати 

в своїй "Науковій Хроніці'' в 1911 р. 1 ) 

1 ) ]<ІІІІІСЮІ НТШ. т. 105. р. 1911. кн. S, рік t:ІІl<ІІІІІІІ 20. стор. 1 9'2 
і 193. 
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Нижче подаЕмо точній відпис "Наукової Хроніки" 

Записок HTU1 бе3 да.'Іьших І<омснтарів: :!) 

* * * 
"Через те, що всї майже галицькі еміrранти в 

Канаді українці, а Каро присвячує їм лише кілька
надцять стрічок, затираючи умисне національний 
склад людности а), позволю собі подати ·тут обєк
тиnні звістки Пфліrля ·•), оперті на кокзулярних 
справозданях за роки 1903-1904 і 1904-1905. 

Осередком і вихідною точкою для австро-угор
ських е.м:іrра.нтів є м.істо Вінніпе!, тут пробуває около 

6,000 галичан, по найбільшій части українців (у Ка
ро около 6,000 австрійських українців і 1,000 австрій
ких п<"'лякін), що займають ся переважно заробітка

ми. У Вінніпегу є декілька греко-католицьких цер

ков і виходять українські часописи. 80 km на по
лудне від ВіІнніпеrу є українсько-польська кольонія 
Stпartburn, що заложена в 1896 р. розтягала ся на 
6 townships (окnло 5!10 km:!) і числила около 5,000 
людности. "Як і в усіх инших кольоніях, що знані 
в Канаді під назвою ''Galician", переважає украін
ський елємент з Галичини, в меншім числі також 
з Буковини, процент поляків дуже незначний (''nur 
ein kleiner") ". Хоч між переселенцями є богато за
можних, представляє сл кольонія взагалі бідно. 

:.! ) Н ІІІ!Т:ІТі ІІОВІІіСПІІ :!;І'tІ'J'іІ\іІІІО 11 р:ІНОІІІІС Of'lll іІІі!.'І ~-. 

::) :t-p J\арн ІІІІІС ~·с10.111 111'0 ІІІ1.1І.С!·І\\ і ~ї\р:ІЇІІСhК\ .l\111HiCТh. 

ІІJю но.1якї.в і ~·країнніn (стор. :\5. !0() 107). так як!>н ~·кр:lЇнні що ло 

•t"'СІ<І ст•,Я"ІІІ на л.r~ті:-.1 ~tісІtІІ. Тюt•t:ко" ІІІ\ р:І:і ІІан!І:щrt: ІІо.1яків :-.tіж 

сміrраrпа\ІІІ в Каналі л.уже м:t.:to. хо•1 !to ІІІІХ н•ІІІС.lrІІі і рІІмокато

·•·щькі \КРіІЇІІІІі. ІІнй сtюсіб ІІ'ІСіІІІІІЯ ІІ:І:Ісіt\ІІТІ, ІІіІІІЯТІІ~·в:пІІ, як сві

.10:\ІІІіі ТІІ:\·1 бi:JІ,IlJC, ЩО аВТОр ЩО ;to !\;tllil't\1 1\ІІJ!ІІСТУfСЯ СіШС :шіст-

1\:І\ІІІ ІІф.lіІ'.'ІЯ, а той t·oBUJ)IJТt. ~тІо:tІІ ті:ІІ.КІІ ІІJЮ ~І.:р;ІЇІІІtів і но.т~1ків 

і :J(\:IIIii'IYf М<ІЙіІ\С ВІІК.:ІІОЧІІО украЇІІСІ,КJІіі \іІ()<ІКТСр Г<І.'ІІІЦЬКІІЙ пере

rс:ІСІщів у Канаді. 

·І І R. v. Pflueg·I, Die uebersceische oesteпeichisclle Wanderung 
in c!cn JahJ·en 1':104 und 1905. 
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Земля наміниста, вохка, тяжко справна ще мало 

у культивована. 

60 km на північ від Вінніпегу розтягає ся на 
просторі 12 townships (1,100 km:!) українсько-поль

СЬІ<а оселя Gimli - Pleasent Home, що числить 4,000 
людности. Галичани живуть далі довкола Вінніпегу 
в St. N orbert і Грунталь ( 200 мешканців) , Gonor і 

Selkirk ( 600 мешк.) , White "nouth ( 250 мешІ<. і в 
Brokenhead, де ІНа 7 townships (640 km:!) проживає 
О І{ ОЛО 2,000 українців :і) . 

У віпдалі поверх 300 km на північний захід від 
Riннine(v зr-tах("Ідить ся сильна українська кольонія 

Dянphin-District з густо заселеними оселями коло 

Siftnn. Valley-RiYer і EJtheJbert, 1до заложена 1896-
:18~7 року обіймає теnер 24 townships (2,200 km:!) і 

7,000-10,000 замотної людности. 
Ня. полудневий захід звідси лежить кольонія 

Rh("'a1-J~a ke на nросторі 12 townships: замешкує іі 
около 4.000 галичан і буковинців. Тут належитп теж 
оселя Huns Valley з 500 галичанами. Ряд манітоб
СJ.КИХ кольоній ~а минає Brandon ( 200 km на захід 
ніл ВіпніпеГу), 71е живе около 2,000 українців заріб
ників і хліборобів. 

В nровінції Saskatchewan найбільше українців 
і поляків у дистрикті Yorkton, 450 km на північний 
захід nід Вінніnегу. У·країнпі, пів на nів Галичани 
і БуІюнинці, займають тут 23 townships (2,100 km:!) 
коло Menofield, Yorkton, Logberg, Insinger, Sheks, 
Canora і Ebenezer, кругла в числі 7,000- 8,000. В 
столиці провінції, Регіні (Ріджайна- М.Г.М.), про

живає тю<ож кількасот українців, що живуть тут в 
малих дімках із зарібІсів при каналізації і зелізипні 

(1.50 -1.75 дол. денно). Враз з поляками мешкають 
далі українці в дистрикті Rosthern : пере"1 7 - 8 ро
ками внемігрувало там около 100 українських і nоль
ських родин. Нові українські переселенці розсіли ся 

також коло Alvena і Bonne Madonne в кольонії, зна-

:'\) у !1-Р<І К<Ірn не ПО.'ІІоСІ>І<О-уІ<раЇНСІ>К;І ко:ІоІІіЯ. 
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НІи під назвою Fish Creek. Малі кольонії з украін
ським населенєм є крім того на північ .від Prince 
Albert, в Lethb1·idge (в малім числі), Leduc (побіч 
мадярів) , коло Calgary ( 200 осіб при зеліз·ници) , 
Edmonton (побіч австрійських німців). 

!{ол о Bittern-Lake розложева на 28 townships 
(2,600 km:!) величезна українська кольонія Вeaver 

Lake, що виказує 13,000 людности, між тим ·І<ЇЛЬІ<а 
польських родин. 

Як ба чим о живут1> украінці майже усюди n 
національно одностайних кольоніях. В Манітобі мо

жуть по зю<ону жадати учителя, що крім анr'лій
сьІюго може вчити і по украінськи. Задля виобра
зуваня відповідних сил заложило місцеве правлінс 
ощ1сму учительську семинарію, до якої ходило в 
1 ~І05 р. ОІСОЛО 30 украЇнців." 

* 
Автори "Нnукової Хроніки" НТШ замічують, що в 

1907 р. в цілій Канаді замешкува.;ю около 80,000 австро-
)тrів, з того поверх GO,OOO українців і по.1яків, пере

nа:;.tшо з Борщівщини, Gрідщини, Мельниччини. Жило n 
тоіі чnс ОІ<О.1о 5,000 мnдярів, око.тю 5,000 німців з Гали

чини і Буковини а решта неве-личка скілІ>кісп) словаків. 
чехів, румунів, сербів. 

· Хоча повНІні дані взяті з консулярної статистики 
Л встрії, то мимо цього її не можна уважати стовідсот
І<оnо точною. Мусимо звернути увагу на факт, що не 

nci еміrранти Австро-Угорщини пеrrхотми консулярні 
уряди цієї країни. Багато бажаючих посе.1итись в Канаді 

їха:ІИ зайцем, часто без жодних "урядових паперів". Ухали 
так найчастіше українці, бо саме їм найважче приходи

лосІ> здобувати дозві.JІ на виїзд. 

Була ще інш~1 категорія українців, які поселювались 

n Канаді без відома конеулярних властей Австро-Угор
щини. Це ті, які приїжджали до Канади з З'єдинених 

Стейтів Америки. Багато з цих не були реєстровані ніг-
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де, хіба в пограничній сторожі, яка в тому відношенні 

бу Іа дуже ліберальною. Отже , навіть "об'єкти вні дані" 

про українців в роках 1904-1905 і 1907 р. в Канаді, запо
дані в "Науковій Хроніці'' НТШ, tусять бути підвищені 

на користь украЇнців. 

Пвм'nтнином Тарасові Шевчеякові на манітобській парлямен
твриій площі відмічено 70-річчя україиськоrо 

поселення в Канаді. 
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УКРАїНСЬКІ ПІОНЕРИ УЧАСТУВАJШ 
В ГОСПОДАРСЬКО - ПРОМИСПОВІИ 
ВИСТАВЦІ В 1897 р. У ВІННІПЕЗІ 

І)агато нікавих і корисних даних подав о. Нестор 

Дмитрів про перших українських посе.1енців Канади. 

його "Подорожні спомини", .1ітературні оповідання з 

життя українцін Канади - це неначе жива писана історія 

тих перших, що на кожному кроці, загосподаровуючи 

степи Канади, бажаJІИ .'шшити свою відбитку духової і 

матеріЯ.JІЬНОЇ КУJІЬТури. 

Отець Дмитрів, пронизливий обсерватор тогочас

ного життя, писав не ті:ІІ>КИ про початки організованого 

суспіJІІ>ного життя українців, а зокрема про початки 

ре.:1ігійних зборів, зустрічей, об'єднаНІ>, став.-1ення хрестів 

свободи, творення церковних громад та будування божих 

храмів, як це він дета:ІІ>НО з'ясовує в "Канадійській Русі". 

Rін зумів написати низку багатих у факти репортажів, 

які СІ>огодні можна розцінювати як першоджерельні 

інформації українсько-канадської історії. 

Один з таких репортажів появився в часописі "Сво

()ода" з датою 5 серпня 1897 р. п. н. "Вісті з Канади". В 

ЦІ>ому репортажі, де описано в подробицях господар

сько-промислову виставку у Вінніпезі в днях 21 - 23 
червня 1897 р., о. Нестор Дмитрів з великим вдовіллям 

відмічує, 111.0 в згаданій виставці, в якій приймали участь 

промисловці і фармери Манітоби, українці також були 

зарепрезентовані. Українські фармери-піонери Стюарт

бурну з Манітоби привез.1и сюди господарського воза 
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в.:1асного вибору. Знаємо, що Стюартбурн - це перша 

українська коJІонія в N\анітобі і вона бу.1а основана в 

місяці вересні 1896 р. Отже участь цих піонерів в про

мис.:юво-торгове:н>ніїІ виставці у Вінніпrзі за неповних 

10 місяців від дати ЇХНІ>ого поселення, говоритІ> вже сама 
]:1 себе. 

Отещ, Д:\tитрів, який був дуже вимогливий до себе 

та своїх земляків, з великим вдові:1лям пише про цю 

українську участІ">. ОсІ, Ного слова: 

"Поміж величезними возами стояв сwиренний тнп 

галицький віз воловий, роботІ' одного нашого чоловіка 

зі Стюартбурну, Манітоба. Віз цей представлявся дуже 

добре. Чистенько й з rустом зроблений, притяг1в ува

гу знатоків так, що цілі рої формерів огляцnл•r ді по 

штуки нашого чоловіка. 

Я пригадав собі раз, як наш чол:::>в'к виїхав до 

міста галицькими саньми, а ціла громада цікавих 

:к.анадійців оглядала зі всіх сторін широкі осиконі 

копаниці. 

Відділ продуктів господарських представляється 

прекрасн·О. Пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, 

горох й другі." 

І І. Дмитрів, захоплюючись виставкою та укра1нсь

кою участю в вій, віднотуnав декілька цікавих характе

ристик ваших піонерів того часу. 

"Взагалі,'' пише о. Н. Дмитрів, "я виніс з виставки 

СІ>огорічної у Вінніпезі дуже корисні враження. Наші 

люде з далеких сторін приїжджади оглядати поступ своїх 

співгорожnн. Наші люде вже красно поприбирані, навіть 

на твари змінилися. Набр:.ми вже інших рухів, позбулися 

га.:шцького серві.'Іі3му ~ вони чуються вільними горо

жанамн Канади." 

З рrпортажу о. Н. Дмитрова довідуємось, що обго

ворювана виставка бу.1а по.1учена зі святкуванням юві

.іІею Королеви Вікторії. Вудиці Вінніпеrу роїлися від 
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l\іаСИ rізнах націонааьностей . Виставка відбува.1ася на 

теперішній n.rroщi, ш<у nопулярно звуть "()лд Ексги6и

шин Гравндс" nри вулиці Флора, де тепер побудований 

"СеІпенніє:І Свиl\tінr Пу.ТІ''. В тоИ час до цеї П J1Ощі можна 

()у:ю заїхати з центру міста поїздом СіІ ІіАр-а , який кур

сував u обі сторони що п'ять хвиJІИІІ. За це ШІати :юся 10 
центів. На Жi..l.lb сама погода ІІС дуже дописа.'Іа виставці,. 
бо часто перепадуван дощ. Вкінці о. Дмитрів замітив, 

rrto українІtі мають вс.1ику майбутність в Канаді і тому 

rювин11і ті :rьІ<и сюди їхати на поселення. Він рішучо від

мовян своїх зем ,'Іяків від поселення в БразиJІіЇ і тому 

неrестеrігяв їх пеrел аrентами Гео графічного Торго

ве .тІьного Товариства у Львові , яке ве .:ю акцію за посе

:rенІ-Іям в ту країну. 

Перша саси:tіянсьна церносця-наnлиця, збуд 1пна на в~силіnп· 

сьнjй фармі в Мондері в 1903 р. Будував n. П. Філяс ЧСВВ . 
Заховалась до наших часів. 
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АКЦІЯ "БОНОВОГО ФОНДУ" В КАНАДІ 
в 1906 р. 

Дехто зі сучасників думає, що націона.1ьні допомо

гові фонди. будьто по.1ітичні, будьто гrюмадські - це 

вж~ твіr поJІітичного мис.!Іення сучасної доби. Мовляв, 

щойно юнне поко.1іння збагну.1о конечну потребу мате

ріяJІьної допомоги н по.'Іітичній боротьбі народу. Ті, які 

знають історію українців Канади між двома світовими 

війнами, нав'язуюп~ початок такої допомоги до праці 

Комітету По.1ітичних В'язнів та по.1ітичної акції ~'країн

ської Військової Організацїі й Організації Українських 

Націона.1істів. 

Карткуючи піонерську пресу, замічуемо, що україн

ський по.1ітичний з~·ІИС.7І диктував того рода акції доnо

моги по.1ітичній праці багато ранше, бо далеко ще перед 

першою світовою вшною. Маємо тут на увазі "Доnо

могу українським поJІітичним партіям в Краю", які зма

гали до того, щоб змінити виборче право до австрій

ського паr.'Іяменту, яке кривдило українського виборця 

та не дана.1о йому можJІивости вибрати собі своїх пред

ставників до законодатної в.1ади. Як важливою була ця 

ціла акція в тому часі, що громадську матеrія.ІJьну до

помогу на шо спrаву назва;ш "Баєвим Фондом". Як 

звітує пrеса того часу, цей фонд організовано не ті.1ьки 

серед посе.1енців ЗСА, які вже бу.1и досить добре мате

ріяJІьно ситуовані, а.1е також в Канаді. Це пеrша бі.пьша 

допомогова акція укrаїнців Канади своїм бrатам в 

~'країні. 

До цього часу істоrія віднотовува.1а незначні .1ьо-
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ка.·Іьні допомоги ~'країннів Канади, пр. односе.1ьчани -
односе.1ьчанам в будові церков, читааснь, народних 

домів. Була допомога зем.1якам Лемківщини в будові 

та веденні Руської а опісля Української Бурси в Новому 

Санчі, Сяноці, допомога в будові української гімназії в 

Рогатині і т. п. Правда, українські посе.JІенці ЗСА допо

магали Рідному Краєві в політичних акціях дещо вчас

ніше. Бу.ІJа прого,;юшена допомога Радика.ІІьній Партії 

та Соція.1-Демократичній Партії, кожній зокрема. Був 

також створений "Агітаційний фонд для галицьких хло

пів'\ Внесок в нііі спrаві запав на річній 1<онвенції Русь

кого (тепер Українського) Народного Союзу на пропо

зицію Івана Ардана. 

Ко.1и в 1901 р. сецесіонува.:ІИ студенти у Львові, тоді 

в ЗСА зіn"ано 1.165 до.1ярів. Варт згадати, що в 1897 р. 

в ЗСА переведено збірку для "родин убогих й арешто

ваних виборців під час кронавих баденівських виборів 

в Га.11ичині". На віч у в йонкерс в 1903 р., на якому за

сновано зага .. 1ьний український фонд п. н. "Народний 

Фонд", виrішено вп.1ач~·вати 157r зі зібраної суми на 

народні цілі в Кrаю. Є окремі замітки в пресі, що РУП 

- Українська Рево.1юційна Партія теж одержува.ТІа по

жертви з-за океану. 

На всі повИІні ui.'Ii. офоrмлюнані в ЗСА. українні 

Канали також жептвува.тrи, але ця жертвенність була 

незначною. бо ма.1а скі.1ькість українців замешкувала ще 

простопи Канади. а ве.тІИка частина з них, що господа

рили в Канаді, жи.1и ше в землянках. 

Рік 1906 був першим роко:\t, ко.·ІИ то Канада й ЗСА 

видиіди в пресі побіч, що нес.~1и допомогу Краєві в його 

по.1ітичній боротьбі. Акцію "Бойового Фонду" Канада і 

ЗСА провадИ.1ІИ спі.1ьно. В списках жертводавців біля 

Нью йоrку. який вже тоді уважався метрополією укра

їнців ЗСА, та зібрав на цю ці.ІJь 216.52 до.1., виднів Він

ніпеr зі сумою 95.76, який висувався пома.1у на метро-
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по.1ію канадських українців. За Вінніпеrом був Едмон

тон зі су!\1ою 44. 75, Монтреа.пь -- 41.90, ЧJІенство Кана
дійського Народного Союзу (тепер Запомогове Брат

ство св. МикоJІая 38.50, Вінніпеr (вдруге) 11.50, Капер 
Каиф 7.00, Кокрейн 5JIO, Стюартбури 4.00, Ванкувер 4.00, 
Ро:Іей 4.00, Торонто 3.20. В даJІьших списках на "Бойо
вий Фонд" згадується ще такі місцевості з Канади, як 

Гренфе,'І, Порт Гені, Сифтон, Напінка, Кенмор, Кереа, 

Етеаберт, Ст-Морис, Лете,ТІіЕ, Ко.1мен, Шандра, Форт 

RiJutiям та інші. Канада і ЗСА прогоJюси.ТІи висJІід збірки 

в сумі 2,099.23 до.1. При цьому зауважимо, що буда 

вс.'rике наrтав.lІення жертвувати на цей фонд, КОJІИ сту

_,н·нти ~/чительського Семінара у Вінніпезі дали на цю 

ці.rrь увесь дохід з концерту, влаштованого в честь Шев

ченка. В ,;Іетючках та програмках цього концерту так і 

пиrа.тюо>, що дохід з імпрези призначений на "Бойовий 

Фонд". Серед жертводавців бачимо також і жінок. 

ІІ1ироког.1ядним яв.~rяється в цій справі ще цей факт, 

що "Бойовий Фонд" був зага.11ьним добром всіх україн

цін не ті.ТІьки тvт за океаном, а.11е теж і в Краю. його 

переси.ТІади до Кпаю на руки всіх трьох по.літичних пар

тій, а саме Націонал-Демокпатичної, Радика.7Іьно-Соція

.ТІістичної тя Сонія.7І-Де,1окпатичної. Всі пожертви буJtи 

розді.11ювані на тпи півні частини і кожна партія одер

жува.ТІа одну трету збірки. 

Rисот<l пожептв бv.1а різня. Найменша · 25 нентів. 
Сьогодні це нічого у вартості. а.1е в тому часі, ко.1и 

Робітник н місті пепесічно чароб.nяв від одного до пів

тори доляпа. знова на фармі максимум одного доляра. 

то одна четверта денного заробітку. а в найкпащому 

случаї одна шоста, це означа.тю дуже багато. R сього

лнішній запобітній платні виноси:1о би від тпьох доляnів 

до шости а то й більше. Бу.nи ·такі, то жептяvвали ол.но

;1енний заробіток а навіть більше. Тпеба М<ПИ в тя,.нІі. 

що все це бv.1и rобітники та бу.ли в початках власно'і 

господарсf,кої розбудови. Відкладаючи одноденний за-
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робіток на по;tітичну допомогу Краєві - це був жест 

не духових бідаків, але духових аристократів. Врешті, 

це не був перший та останній апе.1ь на допомогу Краєві. 

п 1907 rоці прийш.па допомога українським студентам 

)' Львові, в 1908 р. допомога вдові і сиротам по убитому 

Маркові Каганцеві, в 1909 був створений фонд ім. Миро
с.:Іава Січинського, в 1910 р. Фонд Адама Коцка. До 

щ)ого прийшли ще такі фонди, як Допомога Українсько

му Педагогічному Т-ву ( 1909-10), Рідній Школі ( 1910-11). 
З(!КJІИК · Соко.1а - Батька в справі Українського Городу 

у Л1>вові (1912), Ювілейний Дар Івана Франка (1916) та 
інші. Всі ці фонди і дари буJІИ імпозантні, коли брати до 

уваги невеJшку скіJtькість поселенців, їхні мізерні матс

ріялІ>ІІі почtіткові зарібки, рівень освіти тощо. 

Якби тогочасне міриJю жертвенности приложити 

до сучасної українського спільноти в Канаді, де є тисячі 

професіоналістів, підприємців, добре ситуованих робіт

ників, загасподарованих фармерів, то НаціонаJІl>НИЙ 

фонд українців Канади повинен виносити не мізерні ти

сячі на один рік а мільйон, а то й більше. Мабуть не 

освіта ані М<періяльш1 ситуація рішає про народну жерт

венність. Зрn1уміння справи та патріотизм діла є тут· 

внрішннмн. 
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ТРУДНОЩІ З ОСНУВАННЯМ РУСЬКОГО 
ЕМІrРАЦШНОГО ТОВАРИСТВА 

У ЛЬВОВІ 

Hu іншому місці в наших студіях € мова про працю 

.. Товариства ім. св. Рафаї.1а д.1я Охорони руських емі

І·ршпів з І'аJшчини і Ьуковини", яке було основане в 

1907 р. у Львові. ПопуJІярно це товариство звалось 

.. ~·країнське Товариство св. Рафаї.1а". Це товариство про
існувало аж до світової війни. Бу.і'ІО це харитативне това

риство або як тоді зва.1и "гуманітарне". Тим часом уми, 

які також турбуваJІися еміграційними справами, стали 

думати над тим, щоб оснувати у Львові товариство, яке 

допомагало б емігрантам на принципах економічного 

ніднrиЕмства. Таке товариство мало одержати концесію

дозвіJІ на посередництво праці робітників в границях 

Лвстро-~'горщини та поза границями ціЕї країни, вести 

Gюро нодорожей з правом продавання корабе.1ьних карт 

та з~шізничих бі:Іетів, основувати свої представництва в 

австро-угорській монархії та в інших країнах тощо. Ін

шими сJювами, зап:1яноване товариство мало за завдання 

вести таку працю, яку вели різні агенти, тільки з тою 

різницею, що ці чужинні представництва в неімовірний 

спосіб використовува.1и українських се.і'ІЯН та робітників, 

а українське еміграційне товариство мало забезпечити 

тих, що виїжджали на посе.'Іення та зарібки, від цього 

визиску та лихварства. 

Основуючі збори Руського Товариства Еміграційного 

відбулися в дні 7 березня 1911 р. у Львові. На зборах 
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l:ХНа.1ено статут та вибрано дирекцію і надзірну раду. Зі 

сІ~.:tаду дирекції та надзірної ради бачимо, що зоргані-

3)'НаJШSІ:\І цього товариства турбувались видні громадяни 

того часу. В дирекції були: Д-р Льонгни Цегельський, 

о. Теодосііі Лежогубський та Ярослав Вітошинський, 

знова до надзірної ради ввШш.тш: посол о. йосип Фолис, 

д-р Константин Лучаківський, д-р Володимир Бачинсь

tшй, радник Тит Ревакович, д-р Григорій Величко, посол 

!), Степан Онишкевич та совітник о. Тит Войнаровський. 

Який не.:шкий засяг праці мало перед собою това

риство, бачимо з 2-го параграфу статуту цього товари

ства. Тут вичнс.~Іено 14 працівних завдань цієї новоство
rенпї оrrш-ІізацЇі, а ВОНИ такі - ЦИТуЄ а МО: 

1) удержувати інформаційні бюра для осіб, що 

удають си на чужину в цілих зарібкових або пересе

ленни, 2) удержувати бюро посередицтва праці для 

еміrрант:в, 3) удержувати бюра правної поради дли 

еміrравтів і бюра статистичні, 4) посередничити в 

набуваию корабельних к•зрт, 3глидно іх продаж, 

5) займати ся виміною грошей, в так-ож nосередни

чити в пР.ресилці грошей з краю за гр1ницю і на в:д

ворот, 6) посередничити при продажІ 1 купні нед

вижи.мостий (рільних господарств і домів) дли еміrраи
тів, що переселююти си на чужину, зглидно поверта

ють до краю, щоб кольонізувати R околицих, в икі 

звертаєтьси постійна еміrра·ціи, 8) заосмотрювати 

еміrрантів по найдешевших цінах в предмети потрібні 

до подорожи, в знариди праці і насіння, 9) заосмо

трювати більші гуртки еміrрантів в інтеліrентних про

відників, 10) видавати часописи посвичені справам 

еміrраціі, 11) nосередничити в ка·в'взуваиню і удер,ку

ввнню торговельних зносин межи еміrрантами, в рід

ним краєм, 12) удержувати власні вrеиціі в місцевоствх, 

в котрих найбільше гуртується еміrрвціи, ик також в 

головних портових містах і на граничних стаціях, 

13) уділити зачети і полагоджувати всі грошеві інте
реси еміrрантів, 14) посередничити у всіх справах 

,. сек ур:щійни:х:. 
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Щоб товариство могло розпочати працю, воно му

сіJю зареєструватися в окружному JІьвівському суді у 

віддіJІі торговеJІІ)них піднриємств. Яке буJІо здивовання 

організаторів РТЕ, коли вони в дні 27 .1ипня того ж 

року держuJІИ відмовну відновідь. Судова децизія бу.:ш 

досить обширна, CJJie вона зводиJІася до одного твер

дження, а саме, що запляноване товариство не має на 

меті господарсьІ<і ці.пі, а тільки харитативні. Отже ж 

треба буJю оргuнізаторuм Руського Товариства Еміrра

ціііІІОІ'О доІ<азувати свою "чисто бизнесову'' настанову. 

ІНастя хоті.:tо, що статуттва Комісія РЕТ -ва, опрацьову

ючи статут, ІІОІ<ористува.;шсь до цього статутом існую

чого вже ІІоJІьського Е:\-tіrраційного Товариства, якого 

осідок був в Краt<ові. Оранізатори уІ<раїнсІ~кого товари

ства, нрсдчуваючи, що вони можуть мати труднощі з 

ПОЛІ>скою судовою адміністрацією у Львові, ма.:lо що не 

L'.'IOBO в слово скопіювали ці.тІі товариства з поJІьс~.>кон) 

статуту. Розумієп)ся, що справа нас.1ідком відмови опи

ІІИJІася в Апе.1яційному Крайовому Суді. Судді цього 

суду знаііш.пися в поважному к.попоті, бо були пред

.:южені оба статути українського і польського товариств. 

Крі\і форма:н)но-пр€1вних аргументів в апеляційІЮМ); 

акті з'ясовано також причини, які спонукали українців 

таке товариство оснувати. Пони дуже ядерно схоп.пені о 

рскурсі та даютt) образ еконо~fічної розпачі українсІ>

кого робітника та се.:Іянина того часу. Д:ш історії заци

туємо· що аргумснтаІtію, яка опинилася перед Львівським 

ЛпеJІяційним Судом: 1
) 

"Брак краєвого промислу n Еслі.r1 за тим і зарібків 

в краю, спонукує галицьке неселенє рільниче шукати 

зарібків по зn краєм. Около 400,000 дрібних рільників 

рі;к-річно виходить до Франції, Данії, Німеччини й 

Америки на сезоневі рільні або копальняні роботи, а 

в·ід'І'ак з зарібком вертаються до краю назад і зарібок 

сей обертає на прожиток і на вклад та на уліпШР.JШЯ 

1) "Економіст'', ч. 12, Львів, 1911, стор. 220. 
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свого рільного господарства. При сій зарібковій емі

rраціі кождий робітник з осібна лишений є сам собі і 
не знаючи відносин заграниці за,ключує некорисні дл11 

себе контракти найму nраці через nосередників, 11кі 
обдирають робітника nри контрактах, nри виміні гро

ший ·і nродажи карт корабельних та взагалі nід кождим 

зглядом роблять для себе робітника nредметом нечу

ваного визиску так що звичайно зарібок робітни~tа ги
не в нnйбільшій части в карманах nосередників. 

Щоби тих nосередників, що з'їдають зарібок ро

бітника усунити і щоби зар·бо:к св·ій через безnосе

редне зближенє ся до nрацьодавця збільшити, члени 

робітники лучать ся, закп.1дають на nідставі nредло

женого до зареєстрованя статута сnільний інтерес не 

на то, щоби ділити ся сnільними актуальними зисками, 

як то nодає Суд І інста·нциі, але в тій цілі, що6и чпени 

ро6ітннкн, сnопучені • цііі реєстрованій cniJЩi, стнка

Іочи ся 6езпосере~ио з працьодавцямн, мorJDІ сво10 

прац10 при зарі6ковій еміrрації mnwe продати, JІК 

дотепер про~а10ть коJDІ кож.цнй є сам собі пиwеииіі. 

Та'к як шевці лучають ся в реєстровані стоваришеня в 

тій цілі, аби вmnp свій легше і найкористніше продати, 
та:к само і робітни,ки лучать ся в реєстроване стовари

шеня на те, щоби свою nрацю nродвати ак найко

ристніше. 

N~ 2. статута доводять, що цілі Т-ва не містІІть 
нічого, щоб можна було nідвести під ЦlЛІ гуманітарні, 

nротивно обнимають цілі госnодарські мають nід

нести зарібок і госnодарство своіх членів. :!) 

Перед ц. к. Висшим Судом красним стояла альтер

нати-ва, або відкинути рекурс і тим самим nризнати 

незаконним зареєстроване "Польоьксго Товариства 

еміrрацийного" в Кракові, або nризнати неузасnдне

ним рішеннв: ц. к. Суду окружного у Львові, яким від
мовлено в зареєстрованю "Руського Товариства еміrра

ційного", і nоручити, вnисати Товарисгво до реєстру 

ЗQробково-гостодарських стоваришень." 

В обличчі такої твердої й переконуючої мотивації, 

:.! ) ,\\она цитати згідна з оригіналом. 
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як також насліДІ<Ом комп.т1ікацій з постановами Краків

ського Окружного Суду в справі Польського Еміrрацій

ного Т-ва, Львівському АпеJІяційному Судові не лиша

•lОСЯ нічого іншого, як ану.1ювати судову ухвалу першої 

інстанції та дати зеш~не світло Українському Еміrрацій

ноrvtу Товариству ш1 існування. Сталося це щойно 1 О 
жовтня 1911 р. 

Дальші реєстраційні шикани забраJІИ новостворе

ному товариству ще дещо часу. Щойно в 1912 р., заре

єстроване товариство стало розвивати свою працю. По

чатки буJш важкі. їх зокрема уск.1аднила господарська 

криза на північно-американському континенті. Еміrрація 

стала зменшуватись, а тим часом прийшла Перша світова 

війна, яка затамушма потік цієї еміrрації на довгі роки. 

R тому часі псрест~ло існувати Руське Товариство Емі
граційне. 

Щойно з перспективи часу можемо бачити, скільки 

таке товариство могло принести користи українським 

сезонавим та паселенчим еміrрантам, якби воно заісну

ва.lо б на яких 15 років скорше, саме тоді, коли перщу 
ініцінтиву до оснувсшня такої установи подав д-р Осwп 

Олеськів піс.1я свого повороту з відвідин в Канаді. Праця 
такого товариства в початках могла змінити хід ціло1 

української еміrрації за море, як теж мати децидуючиіі 

вплив на офор\tлення самих посе.1ень за морем. 
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ЩЕ ДЕКІЛЬКА БІОГРАФІЧНИХ ДАНИХ 

ПРО ПЕРШОГО СПІВЦЯ ПІОНЕР

СЬКОї ДОЛІ В КАНАДІ 

Сава Чернецький-Чапий-Дапешівс:ький 

1873-1934 
Від опублікування наших частинних матеріялів про 

Саву Чернецького-Ча:юго-Далешівського в "Українсько· 

му Го."Іосі" в 1966 р. І) промину.по дещо часу, який до~ 

зволив нам призбирати більше дос:Іідного матеріялу про 

цю, без сумніву, найбі.1ьшу JІітературну постать піонер 

ської доби. Основніше ми з'ясува,;ш ролю Чернецького

Чалого-Далешівського в житті української спільноти Ка

нади та Америки (ЗСА) в ІІІ томі "Студій до історії укра

їнців Канади" та "Історії преси, .1ітератури і друку піо

нерської доби". 2 ) Ми сьогодні rаді відмітити, що до 

дальших студій над ціЕю постаттю заохотили нас своїми 

інформаціями такі піонери як Петро Дубовий в Канаді, 

Теодоr Грицик з Ембrидж і Єаисавета Дубова з Майнот, 

ЗСА. Вникливий дос.1ідник Ол-ександер Роїк з Канади 

докинув дальшу іскrу до цих дослід, а незаступимий 

відкrивач деталіn української історії в Канаді д-р В. Ю. 

Кисілевський збагнув дату прибуття Сави Чернецького 

до Канади. 

І) "Український Голос", ч. Б (102). 2 .1ютого 1966. 
2) Історія преси, літератури і друку піонерської доби. Видаооя 

~'ВАН, 1968-1969, стор. 128-152. 
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Сьогодні на підставі роздобутих документів ми мо

жемо точно встановити всі важливіші біографічні дати 

Сави ЧерІІещ,кого-Ча.'юго-Далешівського. 

У всіх цих дос.:Іід3х уважаємо найбіJІЬШ достовірними 

оригінаJІЬІІі документи самого Сави Чернецького, які ми 

зуміJІИ набути від згаданої вже Єлисавети Дубової. При 

дружній номочі редактора Християнського Вісника Ми

хай.:ш Подварияка з Вінніпеrу, автор цих рядків позна

йомивсн з українсІ>КОю піонеркою з Майнот Єлисаве

тою Дубовою, яка нриїхала в Нарт Дакоту з Київщини 

зі своїм мужем Андрієм ще в 1898 р. Виявилося, що 

Андрій і tJшсавета Дубові стаJІИ бJшзькими приятелями 

Сави Чернецького ще з того часу, КОJІИ то Сава Чер

нецький, ВоJІодимир Гривняк та М. Нежинковський при

буJш до Нарт Дакоти в 1907 р. на реJІіrійну та ку.пьтурно
освітню працю. Про цю працю писав сам С. Чернецький 

на сторінках тогочасної "Свободи" в ЗСА як кореспон

дент цього часопису, як також згадує та пише обшир

ніше про неї А. Дубовий в своїх спомиІІах "На Батьків

щині і на чужині".::) 

Коли Сава Чернещ,кий ненадійно помер в 1934 р., 

Андрій та Єлисавета Дубові заопікувалися архівом та 

бібліотекою Сави. В нашому розпорядженні в папці 

"Сава Чернецький" знаходяться два його шкілІ,ні сві

доцтва, видані учительським семінарем у Львові, які 

посвідчають, що Сава закінчив там підготовчий курс до 

семінара та перший рік семінара. Оба ці свідоцтва з 

1890-1892 рр. вказують, що Сава мав мовні здібності, але 
слабшим був вже в математиці та фізиці. В загальному 

був він добрим студентом і на другому році користу

вався навіть невеликою державною стипендією в сумі 

40 золотих ринських. Коли він вступив до учительського 
семінаря, добіга.:ю ііому 17 років. Важко збагнути, що 

ri) А. л~·бо.ннй: На б:пькіnщнні і на ЧУЖІІНі, Rидавництво "Ло
рога Правди" ч. 10, Торонто - Чікаго, 1957, стор. 64-66. 
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САВА ЧЕРНЕЦЬНИЙ 
Чалий, Далешівський, 

перший співець піонерської 

долі в HaнaJd. 

б) .10 причиною, що Сава Чернецький не продовжав нав

чшшя н учительському семінарі. 

До архіву передано п'ять свідоцтв "мораJІьности" та 

"матерія.тІьного убожеста" С. ЧернсцьІ<ого. Найстарше з 

них з 1890 р. підписане о. Николаєм Волошинським, 

наrохом сс.аа Далешева, Городенського повіту, де ро

дився і проживав Сава. Чотири інші документи з Дале

шеви завірені підписами начальника громади (війта) 

Івана Панькова тn згадуваного вже місцевого свяш.еника 

о. Н. ВоJюшинського. В свідоцтвах ствреджується, ш,о 

Сава перебував в роках між 1892 до 1898 в свому рідному 
cc:rii. Всі онни стверджують його матеріяльну убогість та 
висоІ<у моральну поведінку. Всі писані в українській та 

польсьІ<ій мовах , священик писав в українській, ЗІ-ІОва 
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нача.пьник громади в польській. Це був стиль того часу. 

На документах, де мова про дату народження, завжди 

заподавано, tцо Сава Чернецький родився 13 грудня 

1873 р. в Далешевій, Городенського повіту. 

В да.льхих дослідах устійнено також дату прибуття 

Сави Чернецького до І<анади. Цим питанням дуже сум

лінно занявся д-р Вододимир Кисілевський. У вересні 

1969 р. згаданий дос.;Іідник писав авторові цих студій 

наступне: 

. . Взився знов переглядати Взш третій том 

"Студій до істор:і уl'іраінців :Канади" і зацікавило 

мене знову "питання'' Сави Чернецьl'іого. Зацікавило 

до того ступня, що вчора пішсв я до Рекорд Сентру 

(в Оттаві - М.Г.М.) і попрохав міl'ірофільм кор1бель· 

них списк-ів зв рік 1899. Пересидів добрих шість годин, 

навіть на обід забув і таl'іи знайшов Саву. 

Сава Чернецщкий прибув до Гамбурrа під кінець 

червня і дня 27 червня 1899 р. виїхав парс•плавом Фа

нікія 4) до :Канади. До Галифаl'ісу прибув 2 липня 1899 

р. Мав 25 літ (роджений 1874 р.) і з Гвлифаl'ісу поїхав 

до Вінніпеrу. На пароплаві, на Яl'іому він прибув до 
:Канади, приїхало теж велике чи.сло укрвінських емі

rрантів, я зладив список усіх. Чернецькому, як ви l'іu

жете, дійсно належиться трохи більше признання і 

було б добре діло злещити і видати про нього осібну 
монографію." ;;) 

Мало що можна додати до цього цінного розшуку, 

хіба тільки те, що іміІ·раційні урядники помиJ1ково по

ставили дату народження Саві замість 1873 на 1874 р. 

З 'уваги на те, що ориrінаJІьні свідоцтва заподають її на 

1873 р. кількакратно, отже в її точність не можна сумні

ватися. 6 } 

4) S.S. Phoenicia, Haшburg. America Line ( Hansa). 
") Іlнтонаний .'ІІІСТ збrріt·а€ться в а11хіві автора. nаІІІ\<І "Сава 

Чернецький". 

О) Про свої лос.:tідження нал Саr:ою л-р В. Кщ·і.lсr:сr.І\ІІЙ ІНІ\

б.'Іікуnав статтю в "Українсt,кІІх Вістях", Ед\юнтон. 6 лІІстоn<І.J.<І 1969. 
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З наших попередніх дос.111дtв зна~мо, що Сава Чер

нецький жив у Канаді в роках 1899 та 1900. його постій
ним осідком був Вінніпеr, Тут він організував враз з 

Кирио~1ом rеником першу українську чита.11ьню в Канаді, 

писав дуже розумні дописи до часопису "Свобода" в 

ЗСА, як також заблиснув своїм непересічним поетичним 

піонерська-співацьким та.пантом. В "Свободі" в 1900 р. 

він nомістив низку своїх поезій з чисто піонерською 

тематикою. Від 10 чис.1а "Свободи" того ж року майже в 
кожному чис.1і стрічаЕться вірші Сави, його оnовідання 

а також гу~1орески та сатиру на з.1ободенні nіонерські 

л.ні. його та.11антом поцікавився тодішній редактор "Сво

боди" о. Іван Ардан та намовляв його на переїзд до 

ЗСА. "Свобода" не змог.па зап.11атити Саві коштів пере

їзду, бо сама в тому часі буда дуже бідною. 3 дрібних 
заощаджень з~1ожив Сава неве.7ІИЧКУ суму, щоб за неї 

дістатися до Нью йорку. Та.лант Сави розвинувся до 

височин, КО.lІИ він став працювати, як співредактор та 

співробітник "Свободи" та Видавництва "Свободи". Він 

нr1писав низку добрих віршів, оповідань та дотепну й 

з'їд.пиву сатиру. Тільки дещо з того було друковане 

дрібними книжечками. Весь .пітературний дорібок Сави 

розкинений по різних часописах, журна.nах, а.льманахах. 

Кrім сторінок "Свободи" його знайдемо на сторінках 

"Народної Во.лі", "Оси", "Лиса Микити", "Шерщеня" та 

інших. Не маЕ правди, діти, rцо Сава Чернецький-Чалий

Далешівський ---- це найбі.тtьший дітературний і п.подот

ворний та.'Іант піонеrської доби Канади і ЗСА. Це перший 

співець української Канади, який залишив вда.1і поетичні 

образи українського посе.1ення в цій країні. Він на го

Jrову пеrеріс фо.rІК.'Jьоrний рівень своїх в пізніші1';'1 появі 

nовесників, які своїми припадковими віршами не змогди 

створити української поетичної весни. ri створив дJІЯ ук· 
раїнеької літератури в Канаді Сава Чернецький, втілюючи 

свої поетичні образи в українську .;lюдину піонера Ка

нади. Тим то він і дорогий і цінний уІ<раїнству Канади. 
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Тому думка д-ра В. Кисі.левського, щоб nрисвятити Саві 

Чернецькому окрему монографію є завжди актуальною 

а навіть дуже ПИJІьною. 

ТJІінні останки Сави Чернецького-Ча.тюго-Далешівсь

кого спочивають на чужому пресвітерському цвинтарі 

глухої місцевості Луіставн в Монтані. · Пора призадума

тися, щоб їх примістити в гідному місці спочинку в укра

їнському середовищі. Цим з nевінстю займеться україн

сько-американська спі.1ьнота, серед якої Сава Чернецький 

жив і працював від 1900 до 1934. 

Перша українська церква в Стюартбурні, Руська Греко-Като
лицька Церква св. Духа, збудована 1898 р., розібрана 1923 р. 
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СПРОБИ НАПИСАТИ ПЕРШУ ІСТОРПО 
УКРАїНЦІВ КАНАДИ 

~'кр~йнсt:Jкі піонера~ ма:т ціну своїй прuці та свому 

минулому в цій країні, коJІИ вже в 1906 році читаємо 

ааюшки до писання історії українс1)кого побуту в Канаді. 

Про це заговорив, як це буваJю в тому часі, найперше 

часопис ··канадійський Фармер", який був тоді загальною 

трибуною українців Канади. З початком 1906 р., в місяці 
.1ютому в шостому числі згаданого часопису появився 

закJІик до читачів, щоб вони подавали інформації про 

себе та своїх знайомих, коли хто прибув до Канади, як 

також, щоб з історією свого прибуття та побуту приси

·'ІаJІИ різні світ.1ини, щоб в той спосіб приготуватися та 

написати" гарну книжку", яка буде зватись "Історією 

Канадської Руси". Зак.·шк зроб:н~но в доступній та за

охочуючій мові, а при тому не позбавлений він потріб-

ІНХ фахових СJІСМСІІтів до писання історії. З уваги на те, 

що він друкований понад 66 років тому, варто його 

повністю зацитувати для дослідників нашого минулого 

в Канаді, бо все, що в ньаму сказане, ще й на сьогодні 

актуальне. 

"Гей, Русини!", Розсипані по Канr;ді від Галікфаt:ксу 

до Ван:куверу, наша редакціи має просьбу до ·Вас, чита
ємо у вступі. Ану донесіть нам, будьте ласкаві, хто 

перший приїхав до Канади з Галичини, хто зі Стейтів. 

Котрого дни місици, року~ О скільки можна подайте 

докладні інформації, все одне, чи той хто перший 

приїхав, живий, чи помер уже ви напишіть, хто :шае. 
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Описуйте нам своє життя буття в кожній прс.вінціі, 

що Ви перебули, гаразд чи біду. 

Хто має фотографіі своіх пер:.uих хатів, тtперішннх 

будинків, фотографіі осіб руських еміrранті·в, икі б 
вони не були, присилайте, а ми нв.пишемо гарну 

:книж:ку, щоб буде зватись "Історія У\:анадськоі Руси" і 

помістимо Ваші оповідання, образки в цій книжці. 

Ануж не лінуйтесь і донесіть, як м:и в Канаді до 

тепер прожили і який поступ ми зробили. 

Памитайте, що адрес нашо і редакції ''Canadian Far
mer'', Вох 82, Winnipeg.'' 

З тексту звернення виявляється, що заклик мусів 

писати хтось з редакції "Канадійського Фарм ера". Го

ловним редактором був тоді один з так званої Березів

ської Трійці - Іван Неrрич. Близькими співробітниками 

були два другі ч.1Jени згаданої трійці, а саме Кирнло 

Геник та Іван Бодруr, який в 1906 р. стояв дeuJ.o подаль
ше "Канадійського Фармера'', бо вже в тому часі реда

гував пресвитеріянський часопис "Ранок". В червні 1906 
р. наступила основа зміна в редакції "К.Ф.". На місце 

І. Неrрича прийшов Осип Merac. Склалося так, що дов
ший час про спробу написання історії "Канадійської Ру

си" не було згадки на сторінках ''К.Ф.''. 1
) Не подавана 

також жодних комунікатів про хід збірки матеріялів. 

Карткуючи оба річники "К.Ф." з 1906 і 1907-рр. склада

ється враження, rцо цитований повиrце заклик був соло

м'яним вогнем без будьяких резу.1ьтатів. 

Тим часом збереглася до наших часів книжечка з 

такою титульною сторінкою: "Західна Канада - короткі 

оповідання про єї багацтво і землі для поселенців". В 

да.-1ьшому є пояснення в англійській та українській мовах, 

що це "спеціяльне видання, уповзжене Вп. Франком Олі

вером, Міністром Справ внутрішних Канади". Видання 

появилося з друкарні "Канадійського Фарм ера". 

1) Канадійськиn Фармер, 8 .ТJютоrо 1906. 
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Описувана публікація має понад 46 сторінок друку 
та ск.1адається з таких розділів: Передне слівце, Емі-

rрація українців-русинів з Галичини та Буковини до 

Канади, а дальше е описана тогочасна "Західна Канада", 

зокрема "Манітоба" і ''Місто Вінніпеr", "Провінція Сас

І<ачеван", "Провінція Алберта", ''Провінція Британська 

Колюмбія", "Залізні дороги в Західній Канаді", "Про

дукція збіжя в Західній Канаді". Після цих розділів 

йдуть питання й відповіди. Це сті.1ьки збереглося з цього 

видання. У "змісті'' його є одинадцятий розділ п. н. 

"Урядники канадійського уряду в справі іміrраціі та 

вільних земе~1ь", який починається 47-ю сторінкою. З 

нього, на жаль, нічого не збереглося. До видання була 

нриложена мапа, яка, на жа.1ь, також не збереглася, але 

в "Увазі" під змістом книжки написано "Червоні зьвіздки 

на до~1ученій мапі Західної Канади означають руські 

кольонії". Це без сумніву дуже вартісний документ, 

який варто відшукати. Десять сторінок, а саме від Зб 

до 46, які збереглися, є однак так знищені, що їх важко 
репродукувати. Оставших в доброму стані 34 сторінки 
передаємо читачам в документаційній частині наших 

студій. 

Хоча ця книжечка не носить назви "Історія Канадій

ської Руси", а тільки "Західна Канада", то вона своїм 

змістом відповідає більш першій назві, чим другій. 

Мусимо взяти до уваги, що це видання фінансував Міні

стер внутрішних справ Ф. Олівер і звичайно під його 

апробатою ледви, чи можна було провести таку нащо

нальну назву, як "Канадійська Русь". Сама однак книжеч

ка є нічим іншим як коротенькою історією тогочасної 

Канадської Русі. Українці в Західній Канаді набували тоді 

свою питому вагу і тому, коли мова про кожну західну 

провінцію Канади, є подані дані про українців в цій 

провінції та їх культурні осяги. Ці дані доповняють 

"питання і відповіді". Са~е розділом питань і відповідей 

міністерство внутрішних справ Канади хотіло зробити 
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брошурку більш вропагандивною ДJІЯ майбутніх нових 

поселенців, за якими йшли даJІьші спроби, щоб спрова

джувати їх до Канади та посеJІювати ними врерійний 

захід Канади. Заподаний матеріял в брошурі прикраше

ний низкою світ лин з українсько-канадського дорібку і 

в цілості дає читачеві не так історичний як історично

пропагандивний образ. По змісті він історичний, по 

формі пропагандивний. Така композиція не перешка

джає нам в тому, 1цоб цю книжечку з 1907 року вважати 
першою спробою писання українсько-канадської історії, 

знова першим кроком до написання її був цитований 

нами заклик ще з 1906 р. Ці дві події мають між собою 
такі по в'язання: Заклик і сама пубJІікація друкувались в 

''Канадійському Фармері". Деякі роздіJІИ "Західної Ка

нади" були друковані в "Канадійському Фармері", а такі 

розді.~1и, як "Еміrрація українців-русинів з ГаJІичини та 

Буковини до Канади", "Західна Канада", "Манітоба -
Вінніпеr" ·:!) та інші були повністю передрувовані. 

Дані і світлини, які появиJшсь в цій публікації, не є 

припадковими, а пильно призбираними. Про це ще більш 

документально говорить мапа українських поселень, яка 

як знаємо не збереглас я, аJІе не-збиті дані про таку мапу 

говорять, rцо вона була опрацьована. Правда, немає в 

публікації жодних споминів про піонерські гаразди, як 

це заповідалось в зак.:1ику. їх не влучено цілево, з уваги 

на проглядність публікації з одної сторони, а з другої, 

що нами обговорювана праця мала служити більш про

пагандивним, чим історичним цілям. Саме цій справі най~ 

більш посвячені розділи "Питання і відповіди" та "Уряд

ники канадійського уряду R справі іміrрацїі і вільних зе

мсJrь. 

Вкінці заходить питання, хто є автором публікаціі' 

"Західна Канада". Як знаємо, коли друкувався заклик в 

справі писання історїі, редактором "К.Ф." був І. Неrрич, 

:!) Див. "Каналійський Фармер", чч. 38, 40, 41, 1907. 
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коtі1и пуб.1ікува.1ас1} "Західна Канада", часопис редагував 

вже Осип Merac . .1\\и уважаємо, що ані перший ані дру

гий не був редактором цієї публікації, а навіть самого 

:Jаt</шку. Найкrащим знавцем українс1}кої еміІ'рації до 

Канади та rозсеJІення українців в Канаді був Кирнло 

Геник. Він був маJющо не від перших днів поселення. 

Він не тіJІьки знав наскрізь українські колонії в Канаді, 

але знав в бі.пьшості актив українських поселень, та· 

пробJІеми них поселень. Пrо це він дуже багато писав до 

часопису "Свобода" а згодом до "Канадійського Фар

мера". його заюшк "Гей, Русини, ану" зраджує його 

сти.1ь. Так він закJшкав своїх зем.1яків до просвіти, перед

П.!tачувати часопис "Свободу", будувати шкільництва 

тorrto. І. Нсrрич нонращався з "Канадійським Фарме

rом", знова О. Mcrac був моJюдим студен~ом і був но

ником у Канаді, отже мабуть не їм припала честь писати 

цю скромну історію про українців у Канаді. Врешті, з 

уваги на те, Іцо брошура мала СJІужити більш іміrра

ційним справам, чим історії, то все промовляє за тим, 

tІLO мусів цю бпошуру опрацьовувати хтось з іміrрацій

них урядників. В rозділі "питань і відповідей" так і ска

~<шо, 1цо всі заінтеrесовані у виїзді до Канади повинні 

звертались як не до Міністеrства внутrішних справ, так 

тоді до Іміrраційного уряду у Вінніпезі (тут саме пра

ІІІонан КИРИJІО r~ник) або до іншого місцевого колоніза

ційного дистrикту. В конк.1юзїі приходиться сказати, що 

фоrмальні і матеrіяJІЬІІі аргументи промовляють за тим, 

що цю коrисну бrошуру про українців Канади писав 

Т<ШИ Кирила rеник. Знаючи горизонти Кири.1Jа rеника, 

він з певністю п.тІянував багато більше, як це, що він 

дав. Беручи до ~'наги. що видання фінансував уряд 

І<анали. нін муrів себе об,1ежити до вимог тих, ЯІ<і давали 

фонли. Може і тому не видніє пrізвище автоrа на цій 

нінній п~rб,7ІЇІ<ації. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА УРЯДОВОЮ 
МОВОЮ КАНАДИ В ПІО

НЕРСЬКІИ ДОБІ 

Коли в нашій добі на англомовному зібранні дехто 

скаже кілька слів в українській мові і до того додасть, що 

він мовляв говорить однією з мов Канади, то декому це 

сказане слово, видається більш на жарт, як на сері

озність. Інакше т~ке сказання звучало в піонерській добі, 

коли українською мовою одверто користувались в муні

ципаJlах, коли цією мовою друкувались у провінціях 

Заходу Канади закони, видаваJ1ись в цій мові інструкції 

до переведення законів в життя, ко.1и шкі.11ьництво за

хідних провінцій бу.1о дійсно двомовне, бо крім уря

дової мови навчааи дітей їх матірної, ко.і'ІИ міністерство 

внутрішних справ Канади видавало в українській мові 

потрібні для народу інформацЇl і врешті, коли то Кон

сервативІ-Іа і Лібера.1ьна партії публікува.11и для укра

їнських піонерів свої плятформи в українській мові та 

зверталися до українського виборця Канади в його 

рідній мові. ДіЯJlОСЬ це не тільки на провінційному, aJie 
також на федера~1ьному рівені. 

Велика скі.пькість писаного документаційного мате

ріялу захова.1ась до наших часів, яка вказує, як високо 

цінилась українська мова в урядових колах і скільки 

уваги присвячувана тим, які цією мовою покористува

лись в щоденно:'VІу житті як мовою розговірною. 

Було б зайвим тут наголошувати те, що зага.1ьно 
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всім відоме, що двомовне шкі.1ьництво в піонерській 

добі бу.Ію на своїх вершинах завдяки існуванню в Про

вінції Манітоби так званого Льоріє - Грінвей закону, 

який вможлив.пював шкільне навчання української мови 

дітей скrізь там, де зголосилось до навчання щонаймен

ше восьмеро учнів. Від 1897 р. до 1916 р. така шкільна 

система бу.1а в цілій N\анітобі. За приміром Манітоби 

ІІішов Саскачеван а дальше провінція Алберта. В остан

ІІій укра]'нські піонери звели з-авзяту й успішну боротьбу 

:іа дВО:\·Ювне шкі.rrьництво. Перша світова війна та зміни 

в провінційних та федераJ1ьних правліннях причинилися 

л.о нова.н.·ння двомовонго шкі.ТІьництва на Заході Ка

ІІади 

Ко.1и двомовне, українсько-анг.1ійське шкільництво 

уформJrяаось на підставі існуючих державних (провін

ційно-федера.lьних) договорів, то українська мова в му

ніципалах, яка бyJla в уживанні в тому часі, була вирі

шувана в урядах самими муніципалами. Найкращим при

міром цьому можуть служити в Манітобі такі муніципали 

як Ете.1берт та Стюртбурн. 

В 1905 році стали появ.1ятись друком закони муніци
палу Ете.пберт по-укrаїнському. Збереглися такі закони 

муніципа.1у з 1906 р. п. н. "Додаткові закони сільського 

муніципаJ'ІУ Етедберт". Хоч "к.тrерк" і "ріф" були неукра

їнського походження, то вони (Леандер Гил і Франц 

Ульман) пуб.1ікува.1и ці закони в українській мові, бо 

бі.1ьшість насе.1ення муніципалу були українці. Така 

практика існува.1а до 1916 року, коли то видано і пере

видано ухвали чис.тrо 14, 15, 147, 167, 168 українською 
мовою. Вони появились за підписом ріфа Дмитра Воло

хатюка та секретара К. Ф. С.7Ііпця. З цього можемо вно

сити, що українською мовою цей муніципал опубдікував 

своїх 168 ухвал. Також це дія.JІось по інших муніципадах 
Канади, де українське насе.пення становило поважну скда

дову частину. Тільки назвемо тут примірно такі муніці

пали, як Канара, Вегриви.1, Ростерн та інші. Були такі 
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муніципа.lи, де в проводі бу.1и самі українці. До таких 

найперше на..;Іежав МуніципаJІ Стюртбурн, про який пи

сав тогочасний "Канадійський Фармер" так: 

"Муніциnал Стюартбури в Манітобі є.сть одино

JШМ муніципалом в :Канаді, где виділ і рада склвда

єтьси з самих русинів. Членами р11ди суть: І. Блон

С:Ьt\ИЙ, Іван Проб'жанський, Василь Сидор 1і Николай 

Гуменюк, Теодор Бахна - сеt\ретар-касієр. Розnори

ді!КеиJІ і урsдова бесіда nровадитьсs в руській мові". 1) 

Від муніцин<l.1ів нерсйдімо до провінційного заJ:<о

нодавста. Хоча в пар:ІЯ:\1еІ-ІТСlХ провінцій не уживалось 

української мови, то однак законодавства друкувались 

в цій мові. Найкраш.им приміром може СJІужити тут 

Провінція Саскачевану, де зберегJюся найбі.11ьш свід

чень про письмение уживання ціЕЇ мови. 

І так: В 1913 році появи.1ась коштом цього департа
менту "Інформанія 3Г.rІядом Організовання Шкі.1Іьних Діс

тріктів --- Зміни границь і вибір місця на шко"1у". Це 

видання дава.тю законні дані в справі організування шкі.7Іь

них округ враз з потрібними до цього офіційними дру

І<ами. Мало воно 24 сторінки великої вісімки. Такої самої 
ве.1ичини появився буn збірник шкі.'Іьних законів цього 

департаменту, в якому бу.1и вміщені такі шкі.'Іьні акти, 

нк: "Закон застерігаючий нип.1ату підмог д.1я піддер

жання початково·і науки'', "будучи І 02-гим роздіаом зре
відованих статутів Саскачевану з 1909 р., поправ.пений 

34-ий розділом Статутів з 1912 р., 37-им роздіJІОМ Стату

тів з 1913 р. і 24-им розділом Статутів з 1915 р., "все це 

ра~Jом 6 сторінок. R тому часі появився "Закон що до 
роз.1оженя податку і оподаткування в шкі.;Іьних округах", 

ухвалений 24 червня 1915 р., 32 сторінки та "Шкі,:Іьний 
Акт Розділ 23 Статутів С аскаченану 1916", також схва
JІений :Іеrіе.;Іятурою Саскачевану 24 червня, 92 сторінки. 

І) Канадійськнй Фармер, ч. 4, 7 .1ютого 1907. 
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Всі ці акти появи.1ися у видавництві "J. W. Ried, Govern
шcat. Prinlcr, Rcgina". 

Іlровінція АJІбертн опуб,;Іікувааа шкі.1ьний акт в 1914 
р. Jjyв ц~ '\Урядовьій Сборникь Шко.1ьньіх Законов-ь 

(Ро:і,·.І.f·,.п. :2~1. 1901 г. ~-і доповненями ), Законон-ь Шко

.1ьного Грснту (Розді>JІь 51, 1901 г., з доповненями), 

Сборбник Доповнена до и ВКJІючно 1910 г. и Законов-ь 

ІІІкою,Jюго Примусу (Ро~~дJ •. ть 8, 191 О г., друге за· 

с-І-.даньс). Як видно з на з ни нубJІіковшшх актів, він був 

IІCpC.'IOif..:l'llll jj МОВІІОІО !\1 ЇШСІІІИІІОІО (украЇНСЬІ{О·росіЙСЬКИЙ 

:-.1акароніз'f). Прнчина ItJ,oгo "мовного непорозуміння" 

в то:-.1у, що тодішниіі а.'Іuертійськиіі уряд співпрацював 

б.нt;Jько з москвофі.lІ,сІ.кою течією в А.:Jберті. Вона то 

заіfня.;шся нерек.:Іадом цих "законов", икі грубо фінан

суван нровінніі'Іниіі урнд, 11~ здиючи собі снрнну з того, 

що народ ми;ю корнетунанен такими нсрекJІUдами. Це 

о.:щак ІІС :\Іішн: ГО.іІОВІІОЇ інтенціЇ, ЩО ці ЗНКОНИ M(l.JIИ C.:J)'· 

ЖІПІІ ~'I(J1UЇHCI>KOM~' ІІ."ІСІТІІНКОАі ПОдатку В ЙОГО ріднііі 

мові. Такс бу.тю пршщиповr розуміння справи н тому 

часі. 

Такі c:oti закони, ті.'ІІ.І\И в добрій українській мові 

нидава.:т проніннія Манітоби. lllo біJІьше в 1913 році 

l'ТараННЯМ і КОНІТОМ ЦІJОГО уряду ПОИВИJІаСЬ ДВОМОВНа 

"Русько-Анr·лійська Читанка" .. The Manitoba Ruthenian 
English Readers". Вона маJІа 56 двомовних та 17 кінцевих, 
вик.1ючно в анг:ІіііськіІі мові .:1екцій, разом 144 сторінки 
в розмірі 6 на 71/2 ца.'ІіІЇ. Друга частина мала 223 сторінки, 
з чого 185 сторінок буJю двомовних. Читанка кінча.11ась 
на т. зв. "Additional English Lessons". Обі видані в Лондоні 
~' ниланництві "Thomas Nelson and Sons, London, Edinburgh, 
Dublin and New York". Бу.тш вони затверджені Шкільною 
Радою Манітоби та дозвоJІені дJІЯ вжитку в пубJІічних 

школах. В ужитку був ще так званий "праймер" - бук

наr. який підготував шкі:Іьний організатор ПавJю Гі

•·ейчук, однак він не був довго в користуванні шкі.тr. Ма

буть і тому не можна його сьогодні мабути. Появився н 
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1916 r. ще ОДИН підручник Манітобського Департаменту 
Виховання, але вже на початІ<у 1916 року, коли уряд Т. 
с. Наріса ліквідував двомовну українську систему, він 

був спа.1ений враз з іншими підручниками на площі 

Манітобського парляменту. 2 ) 

І(рім шкільних законів та шкідьних підручників, 

які друІ<ува.rшсь коштом провінційних урядів Манітоби, 

Саскачевану, Алберти, появ,ТJЯ,ІІИСЬ коштом цих урядів 

теж інш і закони, які стосува;шсь ведення самих госпо

лщктв, збуту худоби, продажі а.пькогольних напитків 

тощо. Кrім уrядових законів друкува,ТІась в україн

п,t<ій :\юні інформативна уrядова аітеrатура. Зі Саска

чсвшІСІ>І<ИХ видань зберег.1ись такі пуб.1ікацїі, як "Закон 

про аікери з 1915 r. - Нова поJІітика і виясненя поста

нов закона". Департамент Ріаьництва опуб.'Іікував бро

"'~'r~' і nа1\нjмет "Як обходитись з молоком та сметаною 

на фармі". "Розді.ІІ 39 закону що до продажі .лікерів", 

СХА().'ІСНИіі 24 ЧСрННЯ 1915 f1. Й опубліКОВаНИЙ В ТОМу Ж 

самому році який обНімає 94 сторінки, говорить про 

новажне трактування україно-мовних читачів. 

3аховались також пуб.1ікації в українській мові, які 

фір:\tува.~ю Міністеrство Внутrішних Спrав Канади. Не 

згадуватимемо низки різних заохочуючих памфлетів на 

приїзд до Канади, а згадаємо такі видання, як "Західна 

Канада - kороткі пояснення про єї богацтво і землі 
д.:Ія посе,!tеннів", про що йде док.lІадніша мова в цих 

студіях на іншому місці. 3 ) 

~·нікатом з t<атегоrії "урядових" видань Міністерства 

Rнутрішних Справ залишається "Поученє для посе.1ен

ців, що до обходженя ся з огнем". Це 16 сторінкава 

кишенева бrошура, на обкJІадинці якої видніє в англій

ській мові напис "Ruthenian", що має означати, що 

видання зrедаговане в руській, цебто українській мові. 

Хоча видавця і року не подано, a~le з тексту брошури 

242 

:!) Т. -\. Ястрсж·t.кнй: К<Іна.rtіянізація. ВінІІіпеr. 19-tб. стар. 111. 
а) ;lнв. стор. 233 - 2Зї. 



:\ЮЖна робнтн зак.1ючення, що вона появи.1ася в роках 

1 ~JOS-1909. Чсрснки друку зраджують її походження -
друкарню "Канадійсuкого Фармсра". 

Нс\1ає сумніву, що таких і подібних видань мусіло 

бути бі.:н::~шс, Go була зага.'Іuна тенденція урядових чин

ників і ввійш.;ю вже у практику, що ДJІЯ українських посе

:Існців друІ<ува.:шся урядові інформації в їх рідній мові. 

Про НС' \-ЮЖС\10 більше довідатися з публікацій полі

тичних паптій, які в тому часі бу.ІІИ при в.паді, а саме 

uід по.1ітичних б}()р J1ібера.1ів та консерватів. 

По.'Іітичні пу6,'Ііке~ції Лібера.1ьної і Консервативної 

нщпії сягають так да:Іеко, як 1904 рік. В тому році 

появІ·f.ІІися дві бrошури, що їх видали Лібера.-r~ьна і Кон

rеrватнвна партїі Канади. В .1истопаді того ж року від

бува.-шсu nибори до парJІяменту в Оттаві. Обі домініяльні 

партії, як ,їІіберали так і консервати, змагали до того, щоб 

прихи.1нти собі го.1оси українських піонерів, які мали 

вже пrаво громадянства та виборчого голосу. Лібера.тrи 

першим випустили 2()- сторінкаву брошуру п. н. "Всі 

Русини повинні бути лїбеrалами і повинни гоJюсувати 

на JІЇбеrааьних кандидатів на слїдуючі вибори до Ради 

Державної". На титу.ТІьній сторінці цього видання видніє 

напис .1атинкою: "Winnipeg, 1904". Під згаданим напи
сом за:vtічено теж, що видання появи.пось "З друІ<арні 

"Канадийського Фармера". "') 

Д .. lІЯ характеристики 1 Іасу варт підчеркнути, що вже 

тоді домінія:Іьні партії збагну;ш си:Іу українсьІ<их по

селенців 'та змага.1и прихиJшти собі їх опінію. Замітити 

теж годиться, що oGi партії трактуваJІИ уІ<раїнців нк 

виразну націона.пьну спільноту. ЛібераJ1И І<ида:ш к:шчі і 

ниса.тrи: "Ліберальні проводирі стають в обороні Руси

нів". "Лібера.ІІьні ЧJІени пар.тrяменту також боронять Ру

синів". "Гнет Русинів зі сторони манітобсьІ<их консеr-

-І) ТранскрІІnнію них вндо.шь, як теж ц11тапr іІІІІІІІХ, rю;tat:мo в 

оJЧІгіналі. 
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ватів" і поt подюне. ~· відповідь .1ібера.11а:м Консерва

ПіВІІа нартія вида.:1а свою передвиборчу брошуру п. н. 

"ll:tи добрих rуских виборців". її видавці заповідали, 

що Консrрвативн3 партія хоче збудувати д.:tя українців 

цсрюш, шко.1и і дороги і хоче виміняти ЗJІі фарми, на 

яких русини осі,:шся, на JІіпші фарми_, й в іншому місці. 

Погіlні фарми мали бути по.'Іишені на JІіси, як ВJІасність 

}tеrжани. Піонери, які побудунаJІИ будинки на нерентов

них фщнtах. !\НИИ дістати відшкодування. Книжечку "Д.nя 

лnбрих руских виборців" опублікува.тю українське ви

_'J.:шництво "С.1rоно", яке піддержува.1fи кансервати фінан

rоnо, подібно. як "Канадійського Фармера" піддержували 

.1 Їnt>J)H.IIИ. :'і) 

Є всі д"ні, що в 1904 р. появи.:шся ще одна політична 
nрошура п. н. "Беріть, читайте і розсудіть". Мада вона 

тнкож пронагандивний характер і появилась перед феде

рн;Іьними внбоrами. Вправді на брошурі нема заміченого 

рnку пуб.,tікацїі та видавництва, немає однок сумніву, 

111n ІІР видання друкувалось в "Канадійському Фаrмсрі". 

До комплету обговорюваних видань треба додати 

lllf' одн~· JІіберат~ну брошуру, яка появилась в 1908 році 
пгrел. фсреrа:Іьними виборами, на 26 сторінок. На ти

ту.JІьній стоrінні видніє такий сам заклик, як в 1904 р., 
що "Всі Русини повинни бути .;lібералами і повинни голо

сувати на .ІІіберат~них кандидатів на с.лідуючі вибори до 

Ради дсrжавної". Цікаво, що це пеrше .JІібера.'ІЬІН:? ви

дання, яке не друкувалось по тrадицїі в "Канадійському 

Ф~rмері", а.ІІе вийш.ло з видавництва "Канадійської Ни

ви", якою запrав.пяв цареславний ЕПИСКОП Аrсеній. До 

.~rібеrаJІьних видань ІІаJІсжа".lи ще "Лібсrальна Партія а Ру

сини", 8 сторінок нс.7Іикої вісімки --- з друкаrні "Кана

дійського Фармсра" rік 1909, "Ситуація теперішної 

по:Іітики в Манітобі", 1 б сторінок великої вісімки, ат~ 

без дати. 

:.) .'(<ІІІі про nr<нll~'fl\" ";l.1R л:обnІІх Р~тшrів r:ІІ()орнів J;ІІІ!Ц;t~'"О 

.І<\ 'l;tCOIIIIC())t "(ноб0.1<1'', ,1ІІСТОП3.'1 1904. 
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Ііе дЩ1~tува:ш також консервати. До найбільших 

їхніх видаш, на.1ежить бrюшура на 34 сторінок п. н. 

"Чотирнаііцять,;tітє прав.'Ііня Сер Родмонда Робліна -
t lo:\ty Русини-~'країнці бу дуть го.іlосувати на консерва

тивІшх кандидатів?", яке появилося в 1914 році. У цих 
роІ<ів пізніше JІіберали відп:ІатиJшсь консерватам, пуб:Іі

І<уючи на 32 сторінках свій ''Адміністраційний ог.пяд 

ГІровінціонального Правительства. 19161920", як "офі-

ціяJІьне видання Провінції Манітоби". 

Ліfісра:ш Саскачевану, які були при владі під кермою 

прrмієра Во:tтера Ската, ве:ш подібну політику у відно

шенні :to уІ<раїнцін, яку провадив в Манітобі премієр 

І<онсерват Ед:\1ОІІд Роб.'ІИН. По.:~ітику В. Ската продовжав 

ще ЯІ<ИІЇСІ> час iiot·o нас.7Іідник 13. Д. Мартин. З тих часів 
]()l'rеглися такі видання в українсІ>кій мові, як "Інфор

і\t:щії ;ця виfіорнін'', які "друковано за згодою парля

l1еІпу" ( 1917), 24 сторінко ва брошура, дальше "Деякі 

фази ІІІІ<і"·н,ної пробле,1и в Саскачевані - факти проти 

фікції", ще одна І б сторінкона брошура "Ліберальна 

п:1ртія а ріт,ничі знаряди", ще інша брошура п. н. "Лібе

раліЗ:\f і Поступ'' та інші. Уважаємо, що вийниткове зна

•tення має 24 сторінковий памфлет з 1916 р., який опу

fі.пікувала "JІіга пуб.:Іичної просвіти в Саскачевані" який 

до речі, фі[Нtував Департамент Виховання в Ріджайні. 

J)рошура щ1 друкува"'Іась в трьох мовах: англійській, 

французькііі та українській. 

Jlcщo іншу по.;Іітику провадив в А:1берті теж о~lібе

ра.·tьІші't уrяд під кермою А. Рутерфорда, а згодом А. 

Сифтона. Інспіратор кул11турної політики премієра Сиф

тона, яким являвся Дж. Р. Бой.ТІ, міністер виховання. в 

своїй по:Іітиці ставив на албертсt,ких москвофіJІів, розу

міючи, що в тоїt рпосіб допомагає русинам-українцям. 

Тут теж друкувшшсt> політичні публікації, які мали спо

видно йти по ку.1ьтурній лінії українців. 

В зага.1ьному можна сказати, що всі ці публікації, 
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які зберег;шся до наших часів, незаперечно говорять про 

те, що уІ<раїнські виборці становили питому вагу в 

піонерській добі і з їх голосом числилися обі домівіяль

ні партії, як ЛібераJІЬШl так Консервативна. Те саме 

діяJІось на провінційному рівені. 

Д.1я повноти проблеми варт згадати українську 

участь н Партії Соція.~Іістів, які в тому часі на полі про

вінційної та дuмініяJІьної поJІітики не відігравали знач

нішої ролі. Мимо ц1)ого і там буJш українська участь до 

того ступня, що українці творили свої власні відділи 

включно зі своєю власною пресою. (Червоний Прапор, 

Робочий Народ). 

Дос~'Ііджуючи питання української мови в урядових 

установах та урядових публікаціях та підсумовуючи все 

те, що зберіг.~юсь до наших часів як незаперечний свідок 

живучасти цієї мови, s1к однієї з мов Канади, ми свідомі, 

що час затер сліди за багато іншими подібними свід

t<ами. З того однак, Іцо вдшюся зібрати, видно, rцо укра

їнською мовою посJІуговувалися урядові чинники всіх 

трьох шаб.:Іів в:шди від муніципаJІів до Міністерства 

внутрішних справ включно. Послуговувались цією мо

вою tJe тіJІьки в інформації, aJte передусім в шкі.'Іьництві, 
публікаціями різного рода законодавства. Нею поко

ристува.:шсь в по.:Іітичних плятформах парій не тільки 

нровінційного засягу, але теж домінія.:Іьного. Іншими 

СJJОНами, yкp~lЇttCJ;J<a 1\•ІОНП бу.тІа урядовою мовою на За

ході Канади в піонерсt.кій добі. Пrиродно з цього випли

nала G одна конклюзія, яка звучала б, що українці в 

сучасній_ ситуації повинні домагатися не надання права 

уживання української мови в Шt<ільництві, законодавстві, 

ку;Іьтурній політиці та ПО.'Іітичних аспіраціях тощо, але 

домагатися привернути їм ті права, які їм прислугову

вали в піонерській добі. Вони не домагаються нічого 

нового. Вони шукаюп) ті.-т~ьки за втраченим, яке було 

здобуте твердою працею Т3 великими зусил.ТІями перших 

піонерів. 
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Є сучасною конечністю, щоб саме тепер, ко.1и ди

скутуються з~іни канадської конституції, українська 

спі.;Іьнота настоюваJrа, щоб права української мови в 

шкі.;Іьній системі, в публікаціях законодавства, викори

стовування цієї мови у всіх так званих "месмідіях" буJІИ 

гварантовані конституцією Канади, а впарі з тим, щоб 

українська ку~ьтура в Канаді користувалася такими са

мими фінансовими привілеями, якими користуються дві 

так звані офіційні мови та "офіційні" культури в Канаді. 

llloйнo тоді, коли це буде осягнуте, культурний плюра

лізм в Канаді, схвалений канадським парляментом в дні 

R жовтня 1971 р. бу де мати свій питомий тягар та істо

ричний змисл практичної канадіянізnції. 

* * • 
Щоб забезпечити від евентуальної затрати R май

бутю>ому цієї документації, яка збереглас я до наших 

часів і яка є найкращим показником вживання україн

сt)І<ої мови в муніципа:rах, провінціях і федеральІюму 

уряді та політичних партіях в часі піонерської доби, ми 

залучуємо до Документа.1ьної часп-ши перші сторінки 

видаНІ> з їхньою описовою метрикою. Це хоч частивнп 

заступить ве.нtку потребу перевидання цих документів 

повністю. 6 ) 

fl) Днв. "Доку.мент::щійна частина", стор. 291 - 304. 
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ЯК ПИСАЛАСЬ ТА Д.РУКУВАЛАСЬ 

ВЕЛИКА АНГЛОМОВНА ІСТОРІЯ 

УКРАї~ІВ КАНАДИ 

"'l'lae Ul•ru.irliaш Cana.dia.r1~: А lli~tory" 

lty М. 11. 1\laruncha.k 

ДО ПИТАНЬ YKPAIHCbKOl І<АНАДСЬКОІ 
БІБЛІОГРАФІІ 

Слово} вигоJюиt•."Іlс па mcpc.JH't'ii. :lyc1·pi;-i фундаторів 

mtгJIOJІtomю:i -іс1·орї:і украЇІІЦ'ів ІСттли 3 автро.м в дні 

2fi ~'· овт1111 1970 р. в залі "Р-іmю:і ТТ/коли'} ·і.Jи. Маркіяна 

ІІІ ашлевига у В'іниіпезі. 

ІІічого немає приємнішого д.~ш автоrа, t<о:ш він, кін

чшо•ш нрацю, може одночасно вис:ювити свою глиuоку 

:юбов'язаність та ндячністІ> всім тим, які с.'Іовом, чи ді.'ІОМ 

труди.·шся в щ)о~tу спі.:Іьtюму зуси.;І:Іі. 

Істоrія Y''J1aЇmtiв Канади, яку саме передаємо Ва:\І 

в руки, стн:шсь писати ще за життя таких наших піо

нерів, які пам'ята:ш дійсно пеrші початки укrаїнського 

посе.1ення в Канаді. Тут ті.1ьки пrиміrно можемо зга

дс.lпt таких чільних піонерських діячів, як брати Рома

шоки, Василь та Іван, Петро Зварич, Тома Томашевський, 

Дани.1о Лобай, Петrо Гавrисишин, Теодоr Панчишин, 

Іван Грушовий, Маrія Те~нчак, Микола Бачинський, Ми

ко.lа Гавінчук, Теодор Боднар та другі. Це та когорта 

і їм подібні, які своЇl\І .1истуванням та розповідями да-
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ва.1и авто:рові натхніння до праці та своєю персональною 

настановою вказува.пи, що варто трудитися дJlЯ спіль

ноти. 

За згаданими і незгаданими йшло друге покоління 

--- таких як о. Дамаскин Попович, ред. Михайло Пого

рецький, інж. Во.11одимир Коссар, · Володимир Кохав, 

Степан Всминець та інші, які добачи.JІИ вже в історії 

ведику вартість д.!ІЯ народу, уважали її дзерка.пом душі 

народу, видимими в'язаннями психологічних єднань та 

соціо.1огічних процесів цього народу. 

В стиму.1і до нієї праці допомага.1и теж такі індиві
;1уа.7Іьності та зас.1ужені історики українського життя в 

Канаді, як сенатор Пав.по Юзик та д-р Во~1одимир Кисі

.1евrький. їм наJІежиться не ті.1ьки щира дяка за фахові 
оцінки, а.1е теж ве.1ике спасибі за беззастережну реко

мендацію цієї пр~ці до Кенедієн Сентенні€л Коммішен. 

Таку саму беЗзастережну рекомендацію авторові дала 

Президія Комітету· Українців Канади і це остаточно вирі

ши.по опрацювання та друк цієї книг~:~. 

Автор цієї історії був в щасJ1ивому положенні, що 

чис.rrенні ко.1ектори нашої старини поспішили йому з 

поміччю, віддаючи до використання свої багаті архіви. 

Тут знову ті.1ьки примірно можна назвати колекції таких 

в.1асників, як відомі піонери Васи.1ь Мігайчук з Понтіяк, 

Корни.1о Продан з Ka.,1rapi" МихаЙJlО Чипчар з Монтре

а.пю. На веаике щастя всі три згадані сьогодні з нами! 

Міrне ТУТ теж згадагти цінні ко.1екції таких, як Дмитро· 

Герич, ІЗінніпеr. Петро Лазарович з Едмонтону, Михай.'lо 

Петрівський з Торонта, Іва~ Панчук і Теодор Грицик з.і 

ЗСА, а далі дещп молодша братія, як Степан Пав.тrюк, 

Торо_нто, д-р М. Г. Бойкович, Саскатун, інж. Д. М. Ідь~ 

чишин й ред. Анатоль Курдидик з Вінніпеrу та інші. 

Окремі услуги в опрацюванні цієї історії в англій

ській мові відда.1и Михай.по Лучкович, Василь Мігайчук, 

Омар Май.1с Ма.1ицький, Степан Юрчак, Аwтін Яремо-
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вич, Михай.1о Гикавий, Андрій Загарійчук, Ден Стасюк, 

Михай.1о Петрівський, Га~1я Гаврилюк-Чарна, Марія Па· 

~1ій а передусім нестrуджений ВоJІодимир Барабаш, якиИ 

присвятив дуже багато часу та зусиль, щоб скрипт цілої 

пrаці був готовий на час та відданий до друку. 

Над технічним никінченням скрипту та наберу сис

тематично працюва.1и та багато труду віддали Васи.11ь 

Процюк та Михайло Неrрич. Ум завдячуємо останню 

редакцію цього видання. 

У відділі ілюстрацій невтомно працював Ананій Ку

зів, який своєю добірною технікою зумів утривалити 

ttис.1енні світлини від повної затрати. 

Ключем до цієї історії являється багатий індекс. І тут 

вийняткову працю вдожили знову Володимир Барабаш 

та Ананій Кузів, опрацьовуючи старанно кожну позицію. 

3 уваги wa те, що вся повища праця була базована 

на цілковитий безінтеrесовності та відданій ідейності. 

то :1 ньпrо пrиві.1ею зокрема користали мої найближчі 

цебто дrужина а дальше дочка Лариса та син Лев. І їм 

моя окрема nодяка. 

Праця ця, в яку нложили свої найкрюці зуси.71.7ІЯ 

десятки а то й сотні осіб, не була б зреалізована, якби 

не знайшлися були чис.:1енні фундатори, які своїми 

фінансовими nожертвами дали матеріяльні основи під 

цю nублікацію. Список всіх цих добродіїв враз з їхніми 

пожертвами повністю за.1учений на кінцевих сторінках 

цього видання. Тут ми дозводимо собі зачитати імення 

тих, які сьогодні з нами. На першому місці Родина Мі

гайчуків-Хрептиків, яка створила спільно "Проnам'ятний 

фонд в пам'ять Дружини, Матері та Сестри Марії Мігай

чук з Хрептиків". Основний філяр цього пrопам'ятного 

фон"'' Rаrн.,ь Мігайчvк, який прибув до нас на цю 

пка::~ію з Понтіяк. ЗСА. J)епрезентує своїх чотирьох 

синів: Богдана, Петра, Євгена, Нестора та дочку Ідилю. 

З цієї родини є на залі Дмитро Мігайчук та Степан і Іван 

Хреnтики. 
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В да.1ьшій черговості є наступні фундатори: Степан 

і Марія Янковські, Іван і ВасиJшна Палій з Домініон Ситі, 

Михай.1о Чипчар, Монтреа.т1, о. шамб. й. Пу.1як, Василь 

Перепе.1юк, Давфин, 1\'\ирон Кашинський, Вінніпеr, Гри

горій Данко, Вінніпеr і да.пьше з Вінніпеrу наступні уста

нови та поодинокі громадяни: Читальня Просвіта, Рідна 

Школа ім. М. Шашкевича, Кредитова Кооператива Пів

вічного Вінніпеrу, Кредитова Кооператива "Карпатія", 

Жіноче Товариство ім. Одьги Басараб, д-р Дмитро і Галя 

Чарні, проф. Михайло та Іраїда Тарнавецькі, Іван та Оль

га Гаври.1юки, Іван Вахняк, Володимир Коман, Теодор 

Боднар,Корнило Продан, суддя М. Вавриков. Всі повищі 

зложи.1и два або більше фундаторських внесків, цебто 

50 або біо~1ьше доляріn. По одному фундаторському внес
кові з.1ожили: Отці Василіяни ---- Парафія св. Микоо~1ая, 

Михай.1о Подворняк, Васи .. 1ь Чопик, Іван Андріїв, мrр 

Мико.па Залозецький, д-р Богдан Балько, Олександер і 

Лідія І<отовичі, інж. Ігор Котович, проф. Михай.по Бо

ровський, М. Гладкий, д-р Юрій Чубатий, Михай.1о 

Кушнір, Богдан Чемеринський, проповідник Іван Ковале

вич, д-р Ісидор ГлинІ<а, Степан Ямнюк, Микола і Стелла 

Муць, Степан Рогатинський, Дмитро Беrій, Во.1одимир 

Берестю-ІСЬІ<ий, Іван Ройка, Михайло і Семен Деделюки, 

Петро Сохацький, мrr Михайло Копинський, мrр Петро 

Са.11иrа, проповідник Петро Кіндрат, Михайло Михайлюк, 

йосип ПаJІамарчук, Андрій Яців, Василь Запісоцький, 

Аасиаь Гарапяк, Нестор Га.1ярник, Мирослав Співак, Лев 

Стойкевич, д-р Тарас Снігурович, Олександер С. Брик, 

Іван Нестор, д-р Петро Палащук, Петро Гуменюк, ред. 

Стефанія Бубнюк, Антін Малинюк, Сентрал Продактс енд 

Фуд. Всі зачитані ЗJІ0жи.1и свої пожертви виключно на 

анг;ювомну історію. Ма.тю шо не всі з них з.1ожили були 

також раніше свої квоти на історію в українській мові. 

Ми раді передати сьогодні в їхні руки це видання, 

яке вони фінансово повністю по своїм спроможностям 

nіддержували. 
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Маємо на за.1і теж і таких жертводавців, які давніше 

вже з.7Jожили свої пожертви на видання української істо

рії. З уваги на височину їхніх ВПJІат ми передаємо їм теж 

це анг.1омовне видання. Сюди наJІежать: 

~'країнська Като.:шцька Катедра св. Володимира й 

Ольги, Запомогове Братство св. Миколая, Українська Ка

тоJшцьюl церква св. Покрови, ~·країнська Кредитова 

СпіJІКа "Дніпро", Данила Загарія, Кредитова Спі.:Іка 

"Поступ", Братетно Вояків І-ої Дивізії УНА, о. Стспан 

Семчук, Окружна Рада Ліги ~' країнських Като.1и цьких 

Жінок, Дмитро Герич, Тома Кобзей, Параска Кузенко. 

Мимо цього чудоного відгуку н дономозі та фінан

соній піддержці був час у нашій праці, КО.іІИ оста

точна поява цієї історії буJІа загрожена. Об'єм книги 

збі.1ьшунанся з дня на деНІ->, а кошти снітJІИН росJІFІ. Треба 

бу.тю п.:Іатити зобов'язання, а каса бу.:1а порожна. Вс.їшку 

руку допомоги в цій тимчасовій кризі подаJІа нам ~'кра

їнська Канадська Фундація Тараса Шевченка, яку тут 

сьогодні репрезентує її го.1она Ізидор Глинка. Цій 

установі окрема велика дяка за їхнє добродійство. 

В останній фазі нашої праці ми набуJІИ ще ощюго 

цінного співробітника, а саме мистця Петра Куця, який 

оповив наше видання в чудову обгортку. 

Історія наша друкувалася у Видавництві Голосу 

Спасите.:Ія в йорктоні. Тут знайш.:ш ми не ті.їІьки добре 

виконання праці, але теж велику допомогу н різних 

скомплікованих проб.т1смах друку. Управитель друкарні 

АІідрій Новак не міг прибути, аJІе це видавництво репре

зентує перед нами о. протоігумсн П. Малюrа, якого нам 

теж приємно привітати. 

Не можу, хочби в зага.іtьtюму, не згадати тут веJІИ

кого вкладу праці української кооперації н цю книгу з 

ціJюЇ Канади. Зокрема я зобов'язаний відмітити тут де

І<ілька кооператив, які не омину.пи ані одної нагоди, щоб 

не відгукнутися на наші заклики в справі Історії україн

ців Канади будьто в українській, будтьто в англійській 
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мовах, як також спіши.1и вони з поміччю на потребу 

"Студій до історії українців Канади". До таких пере

довиків належать з Монтреалю: Українська Національна 

Спі:Іка та Українська Народна Каса, а з Вінніпеrу Креди

това Кооператива "Карпатія" та Кредитова Кооператива 

Північного Вінніпеrу. Згадуючи їх з вдячністю, тим самим 

висловJІюємо наше признання тим кредитінкам та куль

турно-освітнім установам, які в такий чи інший спосіб, 

С>і.7ІL>ше чи менше, фінансово піддержува.пи нас. При цьому 

годитt>СЯ ще раз замітитп, що всі ці пожертви названих 

і ш~названих фундаторів йшли тільки на друк, папір, 

J{Jiiшi, пошту, а ніко.1и на авторське, яке було завжди 

віддане даром. 

Вкінці доці.1ьним згадати тут ще дві установи, які 

\іаJОТІ> безпосереднє відношення до появи цієї праці. 

Одна дуже далека вже від нас, бо закінчила своє існу

н:шня. Ue Кенедіен СентеннієJІ Комішен, а друга близько 
нас - - ~'країнсІ>Ка Ві:Іьна Академія Наук (УВАН), яка 

да.·Іа видавничу фірму цьому виданню. Uим обом устано

вам та вичисленим і невичисJІеним добродіям, які в такій 

чи іншій формі причинилися до появи цього видання 

моя особиста зобов'язаність та вдячність. 

Як бачите, достоІUІНі фундатори, історія ця -- це 

праця іі зусилля прямо сотень. Всі ми трудилися, 1цоб 

вшанувати працю української людини в Канаді і в цих 

трудах бачити наше майбутнє не тільки на найближчі 

десятки років, а.тtе також на сторіччя. Всім вам нале

житt>СЯ признання і вдячність за таку чудову співпрацю 

та наш спільний успіх, яким є історія українців Канади 

в аtІГІисьюи мові -- "The Ukrainian Canadians: А History". 

Передача цієї історії в руки нашої спільноти збіга

ЄТІ>СЯ з однією маркантною річницею мого життя. Був 

це рік 1930, а тоді в мене було тільки 16 років. В часі 
шкільних вакацій. я написав на підставі розповідей ста

рожилів хроніку мого рідного села Далешеви. Восени 

того року шa.1i.rra на західньо-українських землях поль-
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ська пацифікація. В гімназії Рідна Школа ім. Т. Шев

ченка в Городенці були арештування. Я був наймолодший 

із арештованих. При трусі забрали хроніку мого села, 

бо на ній були також нотатки з нашого учнівського на 

пів-підпольного, на пів-літературного та на пів-науко

вого гуртка "Вперед". Поліція ніколи не повернула цих 

нотаток враз з хронікою. 

Два маркантні моменти врились в мою пам'ять з тих 

юних днів. Коли ми вступали до студентського гуртка 

"Вперед", ми складали присягу, що будемо працювати 

над наукою та літературою нашого народу. Після ви

ходу з польського ув'язнення ми склали обітницю, що 

повністю служитимемо свому народові. Іншими словами, 

ми з мінімалізму перейшли в максималізм. Часами я 

застановлявся, наскільки тодішні події мали якийбудь 

вплив на моїх ровесників і мене самого. В кожному разі, 

як воно не було б, я радий, що доля була для мене на

стільки ласкава, що я можу з моїх колишніх приречень 

з перед сорок років хоч дещо сьогодні виконати та пере

дати у ваші руки цю трохи більшу працю, як моя перша 

"дослідна праця" про рідне село. 

Сnідох nіонерства . Дзвінницn в Моидері з 1906 р. 
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Передне співце автора. 

Пі..t; теверішну хвилю в цУлій Еврс,пj дає с.я чути 

заРа.Іьний крик: перелюднене - 6рак земл'і. 

В західній Европі про:иис.11 потяг багато людий від 

зем:.1ї до фабрики, тому там: ntІтане земельне зачинає 

nеремінятись на борбу робучих мас з могучим капітало:и. 

У східній Европі середновічна февдальва система ве зо

всІм: сказ<'вава. Н таких краях .нк Австрия J:Ібо Роси.н 

ве.~:икі маси сел.яв хлїІ'іоробів терплять нужду помимо 

їх тяжко] праці ва малих кусниках зе:м:л'і. 3 другої знов 
сторони могуча аристокрвти.я, к.n.яси nанjв, д'ідичів (іез

ІІJІ..Іосердно тисне того бідного селянина своїми праьами, 

своїми примхами, своїми веJІичезними земельними :маєт

ка:ии. Вислїд сеї фендальної сист~ми такий, що бідвий 

мужик (в Галичивї, Вуковинї та Росиї) пере:мівює себе 

в ;~. о 6 р о в і л ь н о г о к р і н а к а х о т .я й п а в ь

щ и ·н а д а в н о в ж е с к а с о в а н а. Бідний селя
вин стаєсь МИ}Іоволї "вівцею кровожадних вовків''. 

І чогож тут диво ва тись темнот'і, неку льтурности, 

ю~грам:отности русько-україньского хл'ібороби ? Лк єму 
ро~виватись серед пануючих тепер еково:м:ічв\'1:х Еj,дво

син в єго краю? .Як єму боротись бе зна д їй но із 

,,сильними сьвіта сего"'? 

Питннє жнт.я, новинво бути першим питавє:м так 

,а.Ія о,.,;инпц'і .нк для Ц'іJІої нациї. - Бо так одивиц.я як j 
ц'і.1а. нация .мnже тjлько тогди уснішво ро::~виватись, KOJJИ 

еї важні матери.я.'Іьнї 1штання заспокоені. 

Примір сР.го бачимо на Галичин1, Бу1ювив'і та nOJJY
.J.И&Uiн Роси1. - В тих краях живе соме :майже бідFІе 
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хлїборобске населен~ з виїмком богатих ма•·натів панів 

обнн:1.рників. Через те, що nани держuть великі обшарі 

землї, доля мужика незавидно. Тому цілком приr·одно, 

що біп;ний сїлЬ('Кий нарід :иусїв шукати лучпю'і дол1 для 

себе через еиіграцию. 

Зачнім від "ославле-но'і" Гали чини. - ВіднvJІи н І• рід 

руський зачав звідси е:иіrрувоти, ві,д'ІОІ'ди відносини 

економічні в тім краю знuчно получшились. - Виемі

І'руванший нарід посилає гр1uІ в родимий kpai.J, він ва 

чужинї в культурних сторонах учи1·ь с.я і ТІІМ ро:іошрює 

свій Сf»Вітог.r..яд а ее все причивюєсІ) до :ма1 е}Jияльної 

підойми нашоі'о народу. Платня денноJ•о робітнинs ва 

ланах гu.лицких обшuрниІrів пjднеf•лась- Іtj,дкоJІи русь· 

кий робітник пійшов доПру(~, до Канади та С11олучених 

Держа:в шукати лучшого зарібку. -- Н an1 емігрuнт в 

Америцї а тим більше в І~анадї бu.чить nолю, бачить 

добробит, бачить справедливість і відрадні відносини 

суснільні. 

Зі всїх країв, до котрих наш руський нарід е»ігрує 

КІІ.Нада ЄСТЬ ОДНИМ З Вайлучши::х, а ТО зі СЛЇ,Д)'І0Чl1Х ЗГ.ІІ.Я· 

дів і причин: Наш нарід єсть переважно СJІИ яе ц'ілко:и 

самим хл'Іборобсhким, рільничим нuродом: а Кнна,да есть 

одинокою державною в півн. А.иериІ•ї, хо1 рн )ІН Є дІІром 

160 акрів (113 моргів) доброї землі СВ<·ЇМ ім:і1·ряя1·ам. 

Клїмат Канtt.ди есть .мойже такий сомий як niFн. Нї)fеч

чини, Галичини, nо.ч. Росиї. За. послідних 7 лїт прибуло 
до Кана.ди 100.000 Русинів з Гали\jини тн БJК<·~~-~~в і 

всї безперечно суть задоволені зі свого .матери.яJІьвого 

ста.нонкск>~. в Канаді. 

П·•атн.я звичайного робjтвина :в }\анадї пересїчво 

виносить 2 дол. на день а фахового від 3 до 5 долярів 
денно. 
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В Канаді більше поле до всяного інтересу чим: в 

,..;ругих краях півв. Ам:ер:ини, позаяк 1\ана,йа поJ,и•що 

рідше засе.пева чим: другі нраі Америки. Наші іміграв·rи 

робітвини виrилають щорjчно до старого краю висше 

1.000,000 долярів rотjJн<ою і шjфІ<aJYHj:МJJ. Руська іміrра
ция до Канади зростає з К( жд:и:м роком. 

[\анада бу дує бо1ато нових желїзниць (()ДЕВ з вих 

найбільша Grand Trunk P~cific) до будови яких треба 
20.000 робітників. 

В самій зах . .Канад'і єсть ще бjлJ.DІе чи:м 12.000 ООО 
акрів доброї зем:лї до nільної ро:1дачі посЕ>ленцsІМ. Треба 

знати що вартість зем:лї в Канu.дї з кождим роком: іде 

в гору. тому теперішні наші поселеньц'і no 4 або Б ..tїтнїм 
побуті в Кава.дї вартують 3 JJO 8 тисяч долярів (ни. одній 
фарм:і). Жиtє в Канадї JІеІ·ке, бо все є де добре заробити 

а на ф!іриах: повно заяц'ів, оленїв, диких курий і качок, 

котрі достарчують фа(: м:ара:и доброго мяса. 

Се суп) головні і привдиві прикмети і везбиті фвкт:и 

про Канаду. 

На Канаду су1·ь тепер звернені очи ц'ілоrо сьвіта. 

Особливо єї добра до управи збіжа ЗЕ>Мля нритягає що

річно немало переселt'нцїв зі Сполучених Держав і Евро

пи. СудячІІ з теперішного розцьвіту Кttнади можна з 

певностию твердити, що сей краtІ в прот.нгу слїдJЮЧнх 

10 лїт стане одним: з найбільше продукуючих збіже1шх 

країв сьвіта. - Однак до сих урожайвих степів :Кана,йи 

треба ще міліонів ЛЮ,lІСКЕХ рук ТІJеба людий, ко1рі ба

жають доброї зе:илї і :мають охоту доробитись красного 

каетку і вигідного житя. 

Притім годить ся зазначити, що теперішни:й ряд 
Канади докладає всїх своїх сил, щоби помнrа1 и nри'іжд-
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жаючим поселенrІЯМ під кождим згл.ядом. По вс'іх бі.ІЬ· 

ших містах зах. КанадІ\ ряд ма~ свої дом1t ім~грацийнj, 

в котрих приїхавший поселенець може перебути .ЯІ<ИЙ('Ь 

час, заким осяде на земли. В урядих іміграцийних nрн

цюють рускі урядники, ~<отрі в кождім часї служать 

поселеньцям порадою j нка::lішо~мн. 

Типовий виглsл випасових стеmв в sахілній Кава.d 
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ЕмІrрация Укр•1нців-Русинів 3 Гаnичини та 

6умовини до Кан•ди. 

Українцї-Русини стали перші 1 Галичини виходити 

до Канади в 1891-2 ртшх, з повіта Е\а;Jуш. В тих ро

ках кіJJька родин nосеJІилось в онолицях Едмонтону, 

(Альберта), де і до нивї жиють. Через нІмецьких кольоІІї

стів, котрі 11ередше вийшли до Каннди довjдались сї 

майже перші ІІОСеJJеньцї про :Канаду. Одинко nравдива 

еміграция роаночинаєсь доперва з роком 1896, котру 
отвора(: r~ок. Др. ОлесьІtіn через наnисеІн~ брошури про 

еміграцию до Кинадн. Покійннй один з нu.йщиріщих 

синів Укра'іни-Русн, звидївши особисто д1лу західну Ка

наду, вернув сн в Галнчнну і наІJиснв слово праІ1 ДІІ про 

весь Іtpail. - Пер~кснавшнсь, що Каннда, JІК раз нідхо

,ІJ,ить ІLЛJІ 4:-~l'o aP.MЛJIKin в бJ.Н>ІІІурі заохотив він до Ізпходу 

в Канu.ду. - Нuрод жаднн t1 слівця правди nід СІю го івте
лїrентноІ'о брати. за син u в його ЛІІС181ВІ, и бу_,, и і тнкі, 

що десятками М~-tль йшли вішки до Льво.во, де жив lJOK~ 

щоби з нии особисто норнднтись. І сей праFдивuіІ натрі

от кождому давав раду іти ло Кннади нu землю, н.._коли 

не страхасть ся тяжкої в поча·t·кнх процї. Се дїnлось нрн 

кінци 1f~5 і на початну 18q6 року. Народ притисневий 
руїною еко:u:омічвою до кроіінос'JИ, кинув с.я на Д()рОІ'.'' 

веказаву нок. Др. Олесьновим і не nожвлуІ-ов того. Н н 
жаль галицка івтелїгенция віднесJJась BO}.J03\0 до ,ll р. OJJ. 
розсїваючи в . ,ДУлї'' фальшиві вісти про Кана ,пу, Ш() од

однак немало жадного впдиву на іміІ•рнЦlІЮ до І\'анuдJІ, 

Народ став виходити рі~<-річно, доход.~:~чи до Чl1С.І·а І 

до 1 О тисяч річно. Перше стали емігрувати з повітіІі: 

Борщів, Залїщикп, Коломия та Цєшанів- опісJJя з д}Jу

гих, так що :майже у~ї повіти східної Гади~шни суть 



заступлені. 3 Буковини стали виходити з сел иежJючих 

з Га,11ичивою а опіслsJ еиіграция розтягнула ся на ц1лу 

Вуко]jииу. 

В році 1907 число У кра'івц1в в КанадУ з Галич:wни 

та ВукuвиfІи досSІІ'ІtЄ до 80 тисІІ"t (а колu 20 1исяч ПолsІ
ків). Велике число Укрвїнц1JІ fІс1ло нн ф8рмах в Мнн1то6і, 

СаскачеІі8И і Альбертї, а :мaJre число живе по місто:х, за

робляючи rpflшi, щоби nізв'іtшrе піти на зе:МJІЮ. Дуже 

важна річ, що наші поселt'нцї заняли великі про~тори 

землї та відразу стdли обив~.тел.нми вільної :Кннвди. 

Друга же не менше Еажнu річ та, що Галичанета Буко

нивц1, киJJуJІись щиро до прнцї. Сестало 11о:мочею ТtІК 

до розведен я господарства 11 н рівнож помочею ДJJ.JІ с·та

рого крню. Стали зароблstти гроші, висилати до к]Jаю, 

за котрі приходили родини і с11лачували стuроt<раеві 

довt•и. Висилка грошей почиІНІС<'І> від року 1899 і дохо

дить В СИХ Ча~аХ ДО ОДНОІ'О :МЇЛЇОНfІ ДOJJJІpj~ J•iЧH(•J 

посилки. 

НайбіJІьше число наших JJIO,n.нi• робвтh нu Жf·л'ізВІ•Х 

дорогих, н~трих ЄС'JЬ тут подостатком н рін-річво єше 

до1удовують. На сих дорш·вх 1 обить нvnнr:x J·(•JІO ](І нr

сяч людей. Більша чость робить ва фu.~,:мах. Кож,ли:И ро

бітник заробля~~ вересїчно від $30 до $50 місsІчfІо. Сноре 
число РусІі'нін робить єше 11 Брі1·іш Rо.ІІJ<"•мбі'і при ко

пальнях ву l'Л.JІ і жел1зній дороз'і. М ожнн сьміло СЮ18А.ТИ 

про ем:іrра1~ию Канади й ску, що вона ве.ІІІ-' чс.•::нrі Уори

сти иатери:яльні принесла і нрІІНО<.'ИТь НР}'«~доJн• Галиц

кому та Вуконивьско:му. 
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Західна Канада. 

Кождиіt знає, 1до в кр~;ю широкім: .нних 500 :миль а 
довгім: яких 1000 миль можна знайти ріжний клї:мат, 

ріжиї tеоtрафічнї і тоноtрафічнї питоменности. Те саме 

знайдете в за.х. Канаді, где зі всї:ма р1жницsJ:М:И J<лїм~тич

ними і tеоtрафічвими все знайдете те чого шу:ка~те, а 

ім:енво д о б р у з е м л ю. 

Для лучпюго зрозу:м:іня Т}Jеба зотsІ11ІП 11, шо нjд наз

вою ,,Західна Канада" розуміt:мо НJЮІіінцию :м~шї'J о6н, 

нровінцию Саскачеван і пронінцию Ал:ьбертu. До по

ви.сшої назви треба також додати Ще пі:вні·,~нj зе:млї ше 

не уформов~нї в проnіициі, котрі однак .нк ни тепер суть 

дуже рідко заселені, хотяй ::sемлї сІ суть дуже до(Ірj до 

гое11одарки збіжево'і. 

Ман і то б а. 

ПJ,Jовінция Ман'ітоба єсть одною зі старших ІІ]>ОІіЇІІ

ций зах. Канади. 36 л1т тому нроnінхш.н cst ЧИ<'JІИJІfІ JН·е

го 17 тисяч мешканц'іn. Нинї населенє Минїто6и Ішно

сить 400 тисяч душ. llpoFЇHЦИJJ Ман1То6u приступили до 
конфедерациї (злуки) Зі східними проІІінuиs,ми Rн~а,lІИ 

·" роф 1870. В роцї 1881 1Jродукция пшенинї в сїй нро

вінциї виносила один мілїон 6ушлїв Ї3 51.300 ОІ<ріІІ :зе:мл1 
і 1 ІІЇJІ'іОН 270 ТИСЯЧ буDІЛЇВ DЇFC8. -В роЦ'і ] 902 ІІ :М ЬІіJ

ТОбЇ було засїяних 3 :мілїони 189 тисSІч акріІІ земJІї, ~ 

чого припило 2 міл. 40 тис.нч акрів за('ї.яних пшеницею. 

Видаток з сего виноси я 53 мілїоні:н б~· JІІЛЇВ n шенинї. 
В тім: самім: часї зріст продуFци'і вівсв, .Я\J:Мf'ВЮ, ю:рто-
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фе ль зріс досить замітно. В роцї НЮд в :м аиїтооі бу JІV Н 

иілїnни 757 ·гисяч акрів землї засїлних зерном, найбіль

ше пшеницею, бо 2 міл. 443 тисячі ю~ріР. - Перес1чни:И 

видаток з одного акра в 1903 р. виноеив 16~ бушJІ"і:и. -
И роцї 1904 бу ло 2 мілїони 412 тис.н ч ю~рін зuсУsнJих нш<:·
ни.цею, з чого вийшло 3fl мілїuнін 162~ тисяч бушдЇІі 

п шеницї. В роцї 1 iJ05 бу ло 2 міл1они 643Yz тисячі юсрів 
засїяних пшеницею. - Видаток JJ 27 місцевост.нх нро

вінци.ї Маи~тоба ВИНОСИВ від 15 до 35 uушл1в, що ДИ.АО 
пересїчно 21 бушлУн з одного акра 1160 зигнльно 55 :иіл1-
оніь 761'/а тисяч бушл1н. 3 432,298 акрів знс1.яних JІЧ»t>
нем: ЗН.Гtі.ЛЬНИЙ BLLДU.TOK BHHOClJB 14 MtJJJOHjll ()4 ТИСЯЧ 

бушJІїв. По,LІивім ся тепер, що вартувив ~еіі 1шлнток абі

жа в грошах. Коли бушлJІ ншеницї ІJJШТИJІась 60 цт., 
овес 40 цт., ячмJНh 50 цт .. то загальна Jн.Іртісп.) нро;tук
циї збіжа в роцї 1905 в Манїтобі винoeJJJHL 58 мілї\1Нів 

682 тисяч 471 долs1рів нn 45 тисяч формерів, u6o 1300 до
ларів на Іtождого фармера. Повисші числа. найлучше 

t•оворнть про Сltорий ноетун сеї нровінци1. Посл'ідни:мн 

роками в сїй провінuиї взялись до нро.м:ислу молочар

ського, з причини шюрого ЗJ..Юсту людности Jю містих 

сеї провінциї. В роцї 1904-5 в Ман'ітобі було 132 т•н~s•ч 

684 коров а 17.941 волів внннсових. Прод)'l<ЦИ.J• мшtо

чарська в роцї 1904 вартущ1ла 769тис.нч доJІ.нрів а в роц'і 
19(15 - 897 тисяч долярів.- Сир і масло суть roJJOBHlJid 
проАуктои иоJІочорсьІ<им. IJ ід теІІеріпtН)' х1шлю в Мані
тобі есть 5 иілїонів нкрів унрuвлеНІІХ, u яких 15 мілїо
нів aкJJiB зе:млї ще ц'ілковито нерушРви:х. - 3(-:MJJJt нри

датна ,21,0 :м:іши.но'l господорки ~tк та1юж до унрюнІ нше

ницї - цїве. від 5 до 40 долярів :ш. акер. Вортісп, а(:'КJ.ії 

в посї·даню фармерів ц1нstтh нересїчно від 15 д<) ~О до

.rярі в за акер. 
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МІСТО ВІННІПЕ_[' (Wiпnipeg) 

єсть найлучшим доказом скорого і знаменитого :uu
терияльного стану нровінци'і Манїтоба. Сю столицю 

nровінци'і вже тепер називають ,, Чи:КUІ'ом Rанади ", хо

тяй єrо населене під теперішну нору вино<'Іtть всего 130 
тисяч :мешканців. Однак місто re росте аамітно скоро. 
Воно стаесь IIOJ·:oJJИ гoJJoBHl'•:М цеНТ}JU:М жеJІЇЗІШЧИ11,· тор
rовеJІьни:и і вромисловим nеJJи:кої зех ідної l\ аноди. 
У Віннїпеr'у живе яких 6 тис.нч Русинів Укрм'інц1в
мають свої 4 церкви, 2 чительн'і і 2 товарис'JDО. Вінн'І

nеr' есть для Русина-Укра'іньц.я першою :кл.нсою Кина

.цийскої школи. - У Віннїнеrу І~иходJІть тижн~ІНІ русь

ко-україньска народна чи.сонись , ,Канадиін~:КІ1Й Фнр

м:ер", котра тепер розповсюднени. но цїдій Канад'і, где 

.1иш перебувають Русини-Україньцї. -- Крім сего, у Він

нїпеr'у виходить також тижнева pe;jjJ'i:йнa чмсоп1н:ь на 

украївьскій мові п. н .. ,Ранок'' . .нко орІ·он т. зв. "незн

висим:ої руської церкви в Ки.на.дї''.- Загuдьно :иатери

.яльний стан віннїнеr'ских Русинів представляєсь знаме

нито. - Мае·rо:к много Руси«ів-Українп'ів в містї вино

сить ві,~; 80 до 20 тисJJч долярів и. більшости від 10 ,до 2 
тисячі .г;оо~.нрів. - По фаху_ найбільше з Русинів суть 

робітниками, відтак будівничими контрактора:ии, u. .:в 

ківци бізнесменами. 

Крік Вінвїnеr'у, в провінциї суть єще ось JJKi бі.11ьші 
кістаt заселенї більше-менче також Русинами, і:менно: 

Portage la Prairie, Morden, Cиrberry, N e~pu.wu., Manitou, 
Dauphin, Minnedosa, Birtle, Emerson, Gretna, Wи\\·anesa, 

Souris, Glad~cone, Carшan, Killarney і баРато иньши:х, 

Сї міста ростут скоро, разом з постуном цїJJu'i про1:інцв~ 

і разок із зросток лїнїй ріжних желїзних доріг. - ЖeJJJR· 
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ні дороги в провінциї суть найважвїщи:м: чинвик(J:м: ро3-

цьвіту сеї провінциї. 

Фариеретво в роцї 1902 привесло 6 долярів чистого 
доходу з одного акра землі. Пересічний видаток був 26 
бушлів пшевиuї по 55 цт. за бушлю, що привеr.до 14.30 
долярів загального приходу з одного анра. Обч11слево, 

щ~ вцдаток на оране, сїяне, жнива і Д(JСТа:ва збіжа кош

тув 7.50 доляра на ()ДИН акер. - Сли би навіть видатон 

виносив 8 долярів, то все чистий прихід з одного а.кра 
виносить $6.30. - Фармері бачуть, що внртість зе:м:л'і 

підносить ся що раз висше з року на рік, що ес·rь І'олов

ни.и товчком: їх енерrії і пре~11рие:м:чивости .в їх дальшій 

роботї. - Хотяй пІnениця есть головним продуктом: 

Манїтоби, то нослїдви:ми роками фармері зачалtІ бра

тись до мішаної господарки. Годівля ,бjльшого числа ро

гатої ху доби і овец есть те нер проектом більшого числа. 

канітобских фар:мерів. Годівля свиней, домашнього дро

бу приносить 1акож немалІІіі дохід. Дов:ко;н1 більших 

м:іст фармері упрtt.вляють ярину на більшу с.кадю, бtіЧУ

чп в тім далеко більший дохід в'іж в унраві nшениц'і. 

Другою галузею господарки в зах. Кuнод'і е вин ас 

ху доби на широких степах провінци'і Ман'іто(Jl1. Н тій 

ціли фармері будують відповідві будинки ДJJSІ ху.псбІ-t на 

зимону пору, а весною сїю•J·ь всїЛSІ){Оl'О }JОдо нашню на 

зимівле для ху доби. 

Населене провінJ~И'і \1анїтоба ее переважно Анr л1f1-
цї, відтак прІ::Іходят галаtць:кі ·ra букови.ньскі Русини, 
відтак Нїм:цї (т. зв. Менонїти) а відтак Французи (кова
дийскі) і Іслявдцї. Русини заселили отсї :місцевости: 

Stuartburn, St. ]'J orbert, Brokenhead, Gjmli, Gono1·, Plea
sant. Home, Sifton. Ethelbert, Garl,..nd, Cooks, Creek і 
ииьші. Кождий :м:ае по одній формі (160 акрів), на нот-
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рій провадить переважно т. зв. :мішану господарку. 

Чоловік, котрий попрацюваІJ на фармі через 6 до 10 JІ~т, 
знаходить ся в таких мвтери.нльних відносинах, серед 

яких він не знаходив би с.н li старім краю nрацю ж чи 'НІІІ 

цїле свое жите. Так само кождий робітник зеробирп•в 

трохи а•роша чекає тільки ШlГО,llИ, щоби JІЗ.Н'J и с< бі Д( бJ у 

фарму і вести жите незалежне. :Маючи фRJ':МУ ~ільну EjA 
довгів, :маючи землю покриту JJанами пшениц'і, мнюч11 

стада ху доби і повно домашнього дробу, МІІЮ'іИ Df] ІП у 

і школу для своїх дітей - щож більше треба чолоБінови 

до теперішнього жит1:1? А n так11х відноси ва х а ИJ е 'J е

пер пересічний фармер в Ман'ітобі. -В :Мав1тобі njль

них земель т. зв. гомствтів ше ~ до<'ить, а і:менно: на 

схід :~~ід Red River :між озерам~ L~t ke '\\їntJ ipeg і Mttnit( Ьа 
ак такnж ва захід від Lake :Мanitoba, рівнож в Н()ВОJТFо
рених ді стріктах вздоРж Canadian :NoJ·theJ ю а; елі~- ВІ ui
Тенер е єще в Манїтобі півтора мілїона tікрів віJаьво'і 

аемлї до роздачі. 

СІ\ОРИЙ ПОСТУП :МАНІТОБИ. 

1881 р. 1903 р. 1906 р. 

Населен(: ...... 62.260 275.350 370.000 
Коний ........ 16.739 182.649 340.000 
Рог. ху доби ... 60.281 369.850 600.000 
Овець ........ 6.073 42.000 60.000 
евиний ....... 17.358 145.650 200.827 

Кождий читаючий З повнеших чисел бачять пк ско
ро росте nровівцин Манітоба під кождим згл~tдо:м. 

Провінцин Манітоба :має клїмат :м:евче-більше .яи 
другі провінциї зах. Канади. Декотрими зи:м:ами D&f&· 

ють справдj ве.1икі снїги, однак иньшими зиІІами ero 
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";оси.ть мало. Комувїкация п сїtі провінциї вїкоJІи не 

буяа перепивева через снїrовиц'і. Вuда і паливо ее важ

ні річи для житя поселенця. В Манїтобі повно малих і 

більших рік і озер, котрі рівномірно перенлїтаю1·ь цYJt)' 

провtнцию. Воду можна добути майже в кождік :місци, 

виконав1ни керницю від 10 до 25 стіп. Крім сего цїла 

Манїтоба а особливо північна єї часть есть покрита вtми· 

кики лїса.ми, котрі достарчують доста дерева нu. паливо 

і бу дов у. Наші фармері з околицї Pleasant Ноше, Gonot·, 
Giшli зароблJtють добрі гроші, достанляючи дерево АО 

міста В1 ннїпеtу. Оли би з часом н Мuнїтобі не епІло 

";ерева на паливо, то величезні поклади вуг.ІІ.я n зах. 
Канадї дос~арчуть палива на сотки лїт. 

Що до шкідьництва, то проІ~інциJІ :Мt>~нїтооа нале

жить до перnорядних провіНІ\ИЙ в Канuдї. Ш 1\О..ІІН суть 

віл:ьні, так ютної национальної системи. Ряд нровінциї 

дає велику підмогу неїлякого рода школам, зач~ншш від 

унїверситету а скінrtивши на сїльских шко.11ах. Крі:и 

рядової иідмоги т. зв. мунїципuли (пові.ти) і шкjльнї 

";істрікти оплачують видатк11 шкільнї з податків. Що ,liO 

рідної мови Русини в еїй 11ровjнциї не суть нокриІ•дженї. 

-Где есть що найменче 10 руеьких дїтиt1, то:м иоа<на 

учителе1ш никладати в о1ох мовах: в анr'лїйс:кі:й і рідній. 

Анr'JІїйско-русJ)кнх шкіл в проnін,tиї Манїтоба (~сть те

nер яких 70. - Щоби достарчити руським посе.Іf'НИІJІ}І 

в ~Іанїтобі відповідних учнтел1в, ряд сеї провінциї зuло

жив у Ш.ннїнегу русько-англїйский семінар ,a;.nJІ рJС1Ної 

м:олод'іжи, з Іютрого що-року виходить кіли<внайп.JІ'J J, 

квалїфіІюваних русько-англ1і1сни х учите.п'іn. 

В цїлій Канадї нанує свобода рt-л'ігії. Н еі"Іси.ІІьнїши

ми н Манїтобі що до чисJІа суть нреебітерІ1JІНе (проте-
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ставти), відтак методисти, відтак католики. :Між Руси

нами n сїй провінциі су·rь д.вн напр.ями реJІігійвІ т. зв. 

нооалежні, котрих ноааtрають пресбітерияни і гр. като

.Іики. На кождВ~ кол ьонП еуть цt-:р.мви обох сих вапрsJК

ків ре.ІїІ,ійни:х. О. О. Василі.ини мають нід своєю у о :ра

вою величезну це:рков (вартос1и 25 ТІІС.Я ч дол.ярів) )' 
Віннїпеrу, а з·акож на провівци.нх знсІJОІ\ОЮЮТЬ релігій

ні ви:иоги наших поселеньцїв. 

Помимо сего, нотреба сьв.яІценннкjІ: в пров. Мані

тобі велика, бо руські кольовП 3більшую1ь ся Ir,O року. 

За.кон в Ман'ітобі ~сть спр~ведлиІІИЙ для вс'і:х І'Оро

жаt:Іів, і застосовуєСІ, з найбільшою строгосп1ю n palia 
до кождоrо. За пі.нтику, крод'іж, наподи і ро:збо1 караю'Jь 

безглядно дужеостротак арештс•:м вк і грош~:и. Току, 

спокій і порядок нереважає так по містах .як і Іюльоні.ях 

сеї провінциї. 

ЧИСЛА ПРО МАНІТОБУ. 

Провінцин ся має 30 міліонів акрів зе:млї до ynpahи 
збіжа а доси завято всего одну шесту часть з того. -
В роr-'ї 1905 в сій нровівци1 внпJ.юдуковано 4 міл1они 

800 тисяч бушлїв картофе.Іь. В тім снмім роц'і форкері 

прО/\аЛИ 61 ТИСЯЧ ЇНДИКіВ, 560 ТИС.JІЧ КУJЧІЙ. В ) 905 роцj 
вибу доваво нових будинків, вартости 4 мілїони долярі в. 
Иісто Віннїнеr нлатить річно ІІінтора міJІ'іона доJІ.ярів 

пода.т"ів. 
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Сас и ач ева н. 

Ся провінцин має 159 :м:ілїuнів 39 тисяч мкріJ: зем.аї. 
Більша часть сеї землї ct- чис1иt1 стен (прерия), вн кот

рій росте красна пшениця. -Нолуднево-захі,пна. 1нн·ть 

сеї провінциї с~ переважно місця ДJJSІ ВlІІІасу :хуло61r, о 

решти. ее все степ І'Отовий до оран.и і cїsJHSJ. 

Східна часть Сасначевену .JІІіИХ 12(1 МИJJЬ ІНJ :н1:хjд 

від єї сх.ідної 1,раницї ее продовжен .. : такої самої зе:и;Jї s1к 
в зttx. Манїто6і. Земля пеvеважно rлиннова:tтн, Jн~rнн ;10 
opi:l.HH, знаменита до унр~tви збіжа., особливо пшеІJИЦ'і і 

.ярини. Клїмат в сїй провінциї такий самий пн у JІЇІ•ніч

ві й части Галичини, Нїм:еччиви і середноьї Рuсиї - Зи

мовою порою пндuе досить снїrу, що з весною дtt є зt>мли 

досьть нохкости, потрібної для росту пшен11Цї. Провів

цин С~t.('качеван продукує переважно найлучший рід 

пшеницї - Но. 1. тверде зерно, котра платить CJJ пере

сїчно по 70 до 85 цт. за бушлю, а в роцї 1907 $1•05. 

Ся чаr.ть нровJнциї бу де з часом: одною з вайвидат

нїщих частий а:мериІ:\авьсн(JГО к('втиненту а ·то зі СJІ'і,ду

ІVчих причин: 1) Земля товста і відповідва до уnрави 
пшениц1. 2) Клїм:~tт сеї чисти провінциї причин.н є CJJ до 

скорого росту і доарілости пшевицї. 3) 3 причини пів
нічної широкости географічної ся часть одержує більше 

сьВІт ла. сонїчного чим: полу ,дневі час1 и. 4) Брик сьнїя, 

тому що клї\tаТ сухий. 5) Брак паразитів пп•еничн:их. 
Сї условини спричинJ:Іють красний і скорий рост пше

ницї, котра знаходить nеликий попит у иливаріІІ і за 

котру платять висwу цїну чим: за иньшого рода nше

ницю. 

Лїто тут всеrда красне, без жадних цикльонів і бур. 
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Майже всюди вода добра і не треба за нею глубоко ко

нати. Кольонїзация росте дуже скоро а міста і місточка 

множать ся з кождим роком вздовж желїзничнх доріг. 

РІКИ. 

Долини вздовж рік Saskatcl1ewan, Qu' А pp~Jie, Assini
boine і Souris надають ся специяльно до мішаної госпо
дарки рільничої, а широкий розлогий степ поза JJ;олина

ми надаєсь бідьше до випасу ху доби і до управи 

збіж а. 

Стирти сіна ил ху доби на зииу. 

ДЕЛКІ ДІСТРІКТИ. 

Для рільничих п;їлий дістрікти Moosomin і Qu'Appel1e 
надають ся найдучше тому,що вони лежать в урожайнім 

пасмі землї. Земля тут нереважно чорнозем так само .як 

в найлучших дістріктах нровінциї Манїтоба. 

Посл1дними часами зачали нрекрмсно розвиJч:Ітись 

отсї місцевости в пол. схjдній части Саскачевану: David
son, Lumsden, Craik, Girvjn, Hanley і Dнndurn, І'Де фар

мують переважно американьскі .,ольовїс'Іи. 
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Посл'ідпиіJ рі:к пидаD нреІ<.раснї жнива пересїчво 35 
буІпдїв пшеНІІІ(і з одного акрn. Також і русьІ<.і фармерj 

18 сїй провінІ~иї робллть знаменитий поступ. HatH5i.nьn · u 

'Часть рус•·•<их носсленьцїв осїла в дістрjІ<.тї Йорнтон, ГД(\ 
:земля одна :.J найлучших в ц'ілій провінцnї. - Люди ва

ші В СЇМ дістрі1\ТЇ Л:К і В МНОГО ИНЬПІИХ ДОробИJJІНЬ J<_l]fl(·· 

ного маєтку, виртуюч11 вже тенер від 3 до 8 тиrлч дол. 
Багато з русью1х фа.рмеріn мають свої ВJІR. сн'і нapoJj 

машини АО МОJJОЧ('Н .л і ннjіноJзіrцо'і модн знар.яд11 1'осnс

дарсь:кі. 

В Саскачева.нї Русин 11 осїли в отсих місцевостях: 

Rostl1ern, Yorl\Ton, СаnонІ, bltc Ію, St. J ulien, А 1vena, 
Боnпе :Мatloni1e, .LвsiпgeJ·, Hirze1, l,<'~· LІei·g, Mtt1oc:к, Meno
field і TЬeodore. 

Гр.кат. руська церков недалеко міста ЙорІстон (Саскачеван). 
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ПОЛУДНЕВО-ЗАХІДНА ЧАС'fЬ САСКАЧЕВАНУ. 

Ся чuсть провінциї має менче-більше характер такий 

самий .як поnнсше описана пол. східна часть Саскаче

вu.ну. Так сuмо і ту1·ь тягвесь з нолу дня на північ крас

ниlt урожайний чорнозем. За послїдних кіль:на JJЇ'l' по

встали тут важнї міста і місточкь. вздовж т. ;:,в. "Soo 
line" як Halbrite, Weybнrn, Yellow Grass, Estevan, Mile
stone і Rouleau. Управа льну вереnодить ('.Я тут на 

більшу скuлю. - Вели:н.с число фармерів онлатиJJИ свої 

фарми тілhки видатком перше засї.яноrо льну. 

R дістріктї Moose Jaw і на захід аж до Swif't Current 
мішана і одностаіша госнодарка дає .нк найлучший 

висл'ід. За носл'ідних кіль1ш лїт кольовїзuци.я на півн. 

захід від Moose Jaw зачало. що-раз зростати. До недuвна 
думали, що ся часть провіНІ\ИЇ надає CJJ переважно до 

винасу ху доби. Тепер однак переконались, 1цо с.н землР. 

дуже продуктивна і нрндатна для упро.ви ІІшеницї і 

иньшого родu збіжа. На захід від Swift Cпrrent зачинають 
ся простори, где випасають ху добу на більшу ChaJJIO. Сї 
простори вазивиють ся {ренджсс) ranges, ц люди й котрі 

завимають ся винасом більшого числи. ху доби нuзи:нuють 

,,ренджерами". Можна бачити незчислимі стада худоби 

на т11х безмежних степах. Доходи "рt•нджерів" суть 

красні, коли зважимо, що одна штука рогuтої ху доби 

(пр. молодї бики, корови) платить ся від 40 до 50 доля

рів, що при числ1 яких 500 до 1000 штук ху доби стано
вить прекрасний капітал. 

В сїй части північного зuходу зими суть лагідні а 

снїг покриває землю так низько, що ху доба може па

стис~: і зимою і лїтом. В сих випасових част.ях сїють 

мало збіжа хиба тільки там, г.це переведено ірриrацию 
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(наводнене) никопавши рови. Ся :метода видаJJU красний 

успіх. 

Окодиця Swift Current, Creek надаєсь знаменито до 
випасу ху доби, бе ту1.· росте дуже пожиl!на. тpuna т. зв. 

"buffalo grass'', котра виглядає суха в половині лїта, 

однtlк задержуе свою зелень і росте дальше при корени 

стаючись сим робом знаменитою nашою на зиму і на 

літо. - Містоt'КО МарІе Creek ес1·ь важне яко центр цї

дого випасового ді стрікту. Найлучша в зах. Канадї раса 

коний, рогатої ху доби і ов~ць виводи1 ь ся в сїй части 

провінциі Саскачевану. Везлісна часть сего округа по

сїдае нід сподом поклади уrл.я. 

Лїси з деревом всілякого рода ростуть переважно 

на горбках і 11орах. Тому кольон1сти в сНі сторонї мають 

досить дерева на бу дов у і опал. 

СЕРЕДНИЙ САСКАЧЕВАН. 

єсть переділений ведичезноІС і сплавною рікою 

Saskatchewan River. Із загальвого вигляду сю часть лро
вінци:і можна назвати мішавим стеnом і лїсом. Ся часть, 
посідаючи добру воду і досить сУва, nос1доючи uри тім і 

красний клїмат надаєсь так до управи nmеницї .як та

кож до хову рогоІюї ху доби і овець. - С'tdеречива, оси
чина і сосни творять подекуди густі дїси. 

ВІЛЬНІ ЗЕМЛІ. 

На тепер ще uуть до роздачі вільні зе:м.пї в отсих 
кольоні.ях і місцевостях: Prince Albert, Rosthern, Duck 
І .аке, Sasкatoon, Haque, Osler, S1tell River, Batoche, Hum
boldt, Lloydminster, Carlton, Stony Сrеек, Carrot River, 
Birch Hills, The Forкs, St. Laurent, St. Louis de Langevin 
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і Battleford districts. --У всїх тих місцевостях, котрі 

вже тепер суть досить заселені суть еще вільні землї до 

роздячі. До управи вадиють ся тут знаменито: r1шениця, 

овес, .ячмінь, картофлї і всілякого рода Яl·ина .JJK каnу

ста, калпфіори, морква, nетрушки, Ц(:буля і т. 11. :Крім 

с~го, n дикім стан'і nовно тут : суниц.h, ЯТ'ід, ожив, чер· 

ниць, кили ни. і т. п. - Так само, дикого птацтва: як ди

ких КаЧОК, ДИКИХ гусий, ДИКИХ куриЙ і ИНЬlllОЇ ДИКОЇ 

зьвірини повно, що знов дає нагоду до nольованя.- По 

ріках і озерах повно всїлякоІ'О рода риб. 

Ріжні комнанН закупили великі обшори землї. В до

датІtу до єего желїзн:иця Канедіен Пасіфік (Canadion Pa
cific) продає землю по умірковаьій ц'івї. Сї зе:млї ві.псту

пив ще nерше ряд Канади желїзничим коМІJанї.я:и як 

КанQдіен Пасіфік і Канедіен Нордери яко пjдмогу в їх 

будові желїзницї через рjдко заселевї і дикі об1лари земл~ 

зах. Канади. Тепер сї комnанї1 продають необроблені 

землї від 8 до 15 дол. за акер. 

Клїмат в цїлій провінциї Саскачеван есть не тільки 

здоровим, але і оживляючим. Температ),.ра в лїrІ естD 

одностайна і нїколи аа висока. Сї.яве звичайно nоківче

ве в маю а жнива зачинають с.я авичай но в трежім тижни 

серпня. Через зиму поселеньцї нрацюють коло вожев.я 

дров до палевя і .цо бу до ви, коло вожевя абіжа ва nро

даж і коло догляду ху доби. 

Ся провінцин надвесь дуже доховухудоби і тому 

то в сеІ провівциї вивозять щорічно вайбільше худоби. 

Рогову ху добу треба тримати в стайви і годувати яких 

три до чотири місяцї в зимовій порі.- Ковї зимують ва 

стеnах, тоиу і виховуесь їх великими стадами. - Вівцї 

держить ся через зиму в стайви так само як і рогову 

ху добу і лучше есть держати їх ма.лими гурма:ии. 
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Молочарство в сїй проuівциї поплачуе. Нрай спо

трібовує велику скількість :м:олочарских продуктjв, 

Земля єсть ріжна єсть досить товстого чорно::tе:му, 

відтак пісковатого чорнозему з сумішкою чеколядової 

барви клею і ніскова'Jої верстви під землею. Цїла про

вінцин єсть добре наводнена. Не кож,дий може осїсти нн 

бервзї ріки: Jtбo потока, тому часом треба :кілинt і кілько

Байцять сrіп копати за водою. В північній части сеї 

провінциї єсть досить л'ісів і вугля, тому :матери.нл на 
паливо забеспечени:й туть нu. доВІ'і віки. 

Русло іміІ'рациї до провінциї Саскачеван зростае 

що раз з кождим роком, в чім велику прислуt,у доють 

що раз розгалужуючі ся желїзницї. Місто Prince Albert 
в піввічнім Саскачеванї есть осередком ріжного промис

лу і важною точкою желїзничою. ВР-JІикий шмат добрпї 

землї тягнесь ва захід від Redberry Lаке в напрямі 

Battleford. Сей шмат знаменитої землї тягвесь до границJ) 
Vermillion River, Т'Де вже тепер осідають кодьовїсти в 

напрямі до :міста Едмонтону. В сїй сторон 'і єсть повно 

вільних гомстатів призначених до роздачі новоnрибу

ваючим. 

В Середнім Саскачеванї есть досить вохкости: дощу 

річно паде пересїчво 18 цалtв висо1·и. - 75 процент до
щу припадає на час росту засї:яів, через що все росте 

скоро і вчдатно. -В Prince Albert околици в 1905 і 1906 
р. р. пересічний видаток виносив від 25 до 30 бушл'ів 

пшеницї з одного акра. Для лучшого зрозу:мів.я треба 

знати, що піввічний Саскачеван складаесь зі східвпї 

части: давноУ териториї Атабаски, за:й:маю14l1 .ЯІП'ІХ 70 :м:і

JІІонів акрів земл.ї. - Покищо ся часть ще не отворева 

для посеJІеньцїв, позаяк вона за далеко від желїзниц'і і 

недоступна. 
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А n ь берт а. 

С.н нровінцн.н ВІІНоt:ить 400 :МІ-'ЛІ> ІІС}•еt:їчної ІІШ}•оно
стн а 900 МІІ.ІІl• ДОНГUТІІ З ІІЇІJНОЧИ HtJ JIOJJ}ДHt• j о()JІІІМ~!t:~ 

обншр 161 мілїонів 92u 'ПІсsІч ю<рі14. - єсть Іюна 2 рн:ш 
Td.Іt велика SIK Велика Вр11таніs1 з Ірл.нндншо ра~ом; а 

багато більша JJiд НїмеЧ'ІИНн або Франц11ї. - Теш .. ~J•Їшнс 
єї населене шшосить s1ких 250 тнслч мепшннцїн, хотJаіі 

леL'КО може номіститись 50 міл'іонін ;аюдиіі. - Полу дне

ва часТJ, нровінциї єсн. валовап•, (Jс~лїсвн (:хн6н нод рі

ками) а середна часть сеть більше лїсисто, понерер:нвона 

ту і там степовими: пасма:ми, коли північин ЧtІС'J І> сс•Jь 

питоменною сама в собі. 3 тих то тоноr'рафічних і клїмп
тичних причин сю ІJровінцню можна д'ілип1 на три вjд

рубні 11 итомим11 цїхами части. 

Полу днева Альберта мае землю ва загал богnту з 

пухRим чорноземом. - Місцями можна подиба1·и шут(>р 

і пісковаті насипи, однак ~оливи мають прш,расву 

землю. Клїмат nолудневої Альберти есть дJже nринад

нии, а причини лаt•ідности, нриемного лїта і легкої зими 

з малим опадом снїгу. 

Пересїчний річний опа.д дощу JJиноситІ. 20 цол'ів. 
Брак дощу пі.цчас пізної пори JIЇ'JHO'i спричинює ее, що 

трава СТі:І.Єсь смаглява, однак притім: заде1жуе Беї по

живні паІтоменности і ее влнсве <;Тановить знамениту Б 

зимі пашу длst ху доби. Трафляють ся пjдчас ЗlІМИ мпроз

ні місяцї з сніговпцями, однак ее яїколи не може тре

вати довго, бо теплий західний вітер т. зв. "чінук'' 

скоро нищить снїг і часто серед зими настає л'ітна тем-

11еvатура. 

Хотя й велика часгь полу дневої Альберти не :мае 
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лїсів, то все таки за наливо нема НЇJІКОЇ обави, 6о в сїі1 

власне части знаходять сл величезні поклади угл.я, 

Jtотрий можна навіть бачити .як вистае із землї в берегах 

рі 1<. і n ото ків . 

Перша хата руського імігранта в Канаді. 

В декотрнх сторонах полу дневої Альберти nерЕ> ве

дено ірриtацию (нnводневе) в цїли уnрави збjжа. Наrо

ду до с~го ,л.ають численні ріки і noT'JKИ, котрі пливуть 

з поблизькnх Рір. 

Випас ху доби ва біл~>шу скалю в цїлій Rавад'і ве,nесь 

І•ереннжно R nолу двевjй Аль6ертї і nолу днево-захі,nнj1t 

Саскачена.нї. ПасовисІ<а виносять вjд 1.000 до 20.000 
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акрів або бі . .Іьше. Трава на сих nасовисt;ах t:cтJ, тверда 

і ситна, добра на пашу знмою і лїто:м:. Кождого л'ітu ро· 

бить с.н трохи сїна, на внпя.док слu мороз захопить росу 
і ху добі тру дно якийсь час пнсти покрнту твердим сJ~н1-

гом траву. 

В п.rироких долинах рік зюtход11ть СJІ прекрасна 

урожаііна. земля, на котрій наtlлучше у даЕ::<;Ь упри ва JJpo1 
і озимої птеницї. 

ДруРпМ важним продуктоl\1 пол. А л6ерти єсп. цуt;

рова тро('тнна, з Іtотрої виробллЕ::сь цукор. В місточку 

Rayшond побудоваво вслшtу фабрику цу ttpy, в котрііі 

вироблено в р01~ї 1905 4. ()00. ()00 фунтjв цукру. В рон 'і 

1903 (рік основаня) ся фабрltюt винродуноІіада 800.u00 
фунтів цукру. Всякого рода менчі овочі удають ся крас

но по всїм част.нм нровінJ~и1. Більшими містамн в поJІу

двевій Альбертї суть: Calgary, Letb bridge і MacLeo!3. ·
В сих містах знаходять с.я ріжвого рода фабрики і бuн.«и. 

Дім руського поеменця по 3 роках побуту в зах. Канаді па фарм:і. 
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СЕРЕДНА АЛЬБЕРТА, 

єсть ее долнна що ~н.чинаєсь коло 40 милІ) на вівніч 
иід Calgн•·y і тягвесь .нких 200 миль за Red Deer, Battle, 
:N o1·tl1 Saskatchewan і Stш geon рі :ну. СJІ часть нровівциї 
:має досить води і лїса, где поселенець не потребує 

тратитІІСЬ на мотериял бу дівл.яний ДJJ.Н себе і дл.н ху

доби. Оди би навіть .який носеденець привод1~оuо не мов 

дїса ва своїй фармі, то ~істоне від ряду за 25 цт. возво
леве (так само .нк в Манітобі і Саскачеванї) ва рубан(: 

лїсо, а імен но 1. 801 стіп бу дівдяного материялу 400 по
перечок, 200 стовпів до обгороди і 30 І~ордів сухого 

дерева tІа nаливо. 

Місто Едмонтон (16.000 душ) есть стол~1цею провін
циї Альберти і розвиввесь дуже ~коро. В сїм: :містї і дов

кола яких 100 миль ноосїдало багато Русинів з Га;JиЧИJНІ 
та Буковини. В містї Едмонтові єсть богато Русив111, 

котрі доробились красного маєтку на nродажі і сnе:ку

ляциї реальностями т. зт. лотами. 

В Едмон·говї есть руська гр. кат. церква і сьвіцке 

товариство ,,Поступ''. Можна сказати, що найкрасший 

проtрес між руськими кольонїстами в Кава.дї зробили 

Русини в сїй части Адьберти. Кождий з руських фарме

рів мае досить зораної землі, багато покупували вже по 

дві фармі від компаній і пересїчно кождий держить яких 

15 до 50 штук ху доби. 

В сій части провінциї есть nовно дикого птацтва .як 

дикі качки, степові кури, гуси, куропатви і т. п.; крім 

сего повно тут заяцї11, ::м:усі11, оленів, як також лисів, 

лн.сиць, диких котів, лїсо11их вовків~ тхірів; можна також 

місцями подибати чорних або брунатних медведїв. 
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Під 3гл.ядом здоровл .н НJ.ЮІ\ЇНІ~ИJІ Альберта не :має 

жадного зикиду. :Нода 1'): '1' чисз u і здоро1 а. floEiтpe nро

зрачне і чисте. Лучшого кл1:мату особлиJ о ДJІ.Л молодих 

дїтий не наt;дете н ц1ліі'І Аме};ИЦ1 .як клїмат Jl Альберт'і. 

Люди, що терпіли на дихавицю, біль горла. грудnй, 

ревматизм або початки сухіт часто вилїчИJНІ сь перебу

ваючи в ,,сонічній'' Альбертї. 

Цїла провінцин лосїдає досить в ох I<OC'J и потрjбної 

до росту збіжа.. Через провінцию пливуть більши ріки 

.ЯR Verшillion, Saskatchewan, Battle і Red Dee1· з чпслен

ними допливами. Пшениця, овес, я":мінь у дзю1 ь с.н вай

красше в середній Альбертї. 

Молочарство і годівля дробу поплачуе знаменито. 

Сельска школа ва фарках в зах. Канаді. 
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6 р і т І w К о n о м б І я. 

Врітіn1 Коломбія лежить вад Тихим ОкеQ.ном: і тво· 

рить форму чотирокутинка 700 :миль довго:го а пере

сїчно 400 миль широкого. Поверхню ВрітіпІ Коломбії 

обчисляють на 395.000 квадратових :миль. Провінция с.я 
дїлить ся на три части: (1) Острови при бере:гах Тихого 
Океану. (2) Середна n.11асковато гориста часть. (3) Пів
нічна цїлком: гориста часть, поперерізувана ріжними 

ріками і потоками, котрі пливуть доРеасе River. 

Клїиат Бріті.ш Коломбії єсть одним: з найкрасших в 

ц'ілій Канаді, сJІи не на цїJІі:м: піввіч:но-аиериканьскі:м 

континенті. - Повітре тут чисте, дуже горячої і дуже 

зимної пори тут нема .. 

Вудучність і богацтво Брітіш Коломбії лежить в єї 

велнчезнім: мінеральнім: бо:гацтві, огородництві і в еї на 

причуд красних околицях на,.;:м:орских і гірских. 

В Брітіш Коломбії зем:.1я nридатна до управи овочів 

всілякого рода, .я.к .яб.аок, грушок, •Іерешень, слиРок, 

бросквинь і т. д. - Пос.1їдним:и часами зачали Русини 

їхати в Брітіш Коломбію переважно ва роботу. -
Пдатня робітника в сїй провінциї .11учша ніж в других 

нровінциях Канади. Звичайний робітник в сїй про:вівциї 

побирає від 2 ·50 до 3 ·оо дол. денно а в :иайнах і камено
ломах зарабляють від 3 до 7 дол. денно. Фактом: є, що 

многu з руськких робітників по трирічвім побутї в сїй 

провінциї зложили від 1500 до 2000 долярів готівки. 

Треба знати, що майни Брітіш Коломбії виnр<'ду

ковали доси мінера.ІІів на 275 міліонів дол. вартости. -
РІіІбо.ІІовство вартує річно 7 і пів м:і;Іїона долярів. -
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В роцї 1906 огородни:цтво в цІлій провінциї ,~;оло повне
ше 7 мілїонів долярів зиску. 

Брітіш Коломбія дїдить ся на слїдуючі дістрікти: 

Kootenay ........ 15 мілїонів акрів. 

Yale ............ 15~ ,, " 
Lillooet. . . . . . . . . . 1 О , , 
Westшinste1·. . . . . . 5 
Cariboo .......... 9б 
Cassiat· .......... 1 ОО 
Сошох . . . . . . . . . . 4 
\Тancouver(ocтpon) 10 

" ,, 
'' 

" 
,, 

,, ,, 
,, 

Фармерство в Брітіш Коломбії понлачує вже хоть 611 

з тоІ'о згляду, 1цо цїна на всїлsн~і госп<'дарс.кі проду:и'J 11 

естІ> замітно внсоюt. Пересїчний видаток з одного акрн 

в окодш~нх Pпtsei' Valley, Okanagaн, ~pallншclteen, Kuш
loops і Thoшpson Rivei' Val1ey був послїднимн poi\ttMil 

ТU.КІІЇІ : 

Пшениця, бушлїв з акри ............ 25•52 
Овес " ,, ............ 39•05 
Ячмінь ,, " ............ 33•33 

Цїна за тон пшеню~ї .............. $33·15 
, , ,. вівса . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ·оо 
,, ,, ячменю .............. 25·00 

Кu.ртофлї, бурани, морква і т. д. роСТ)"І'Ь в Брітіш 

Коломбії дуже красні. 3 а:ира з'орової землї і заса.lІжено1 
картофлями можна еподїнатись пересїчво Іб до 20 тонів 
картофель - які продають ся по 14 дол. зо. тону. Ще 

лучше поплачує в Вр;тіш 1\о.,-,о:мбії хов дробу, .як :ку рий, 

качок, гусий, індиків і т. д. Ц1нч. сьвіжих яець така: 
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37 до 50 r,т, за дозен; курята продають ся ~ід 4 до 7 
дол. дозен; гуси по 1 до 1·50 дол. шту:ка; індики но 22 
до 30 цт. фунт. 

Бугаї продию1 ь ся від 100 до 250 доJJярів rптука. -
КобиJJи пересїчно 300 дол. штуна. Помимо сеї високої 

ц'іни за товар проnіnцин ся спрова,джус мяса~ заt'раннцї 

На 300.000 )І;ОЛ. pitiHO. 

Найбідьшuм містом нроnінцпї єсть ВнниуJ~ер, 55.000 
мешкаю~їn - єсть оно rоловним західним нун•tтом же

лїзнш~ї Canadiaп РасНіс, .нк рівнож важннм нортом тор

І'овельнuм. Дру1•им ваї:ІШІІМ :міtто:м Є<·Тh Victorja, столи

нп нровінцнї і рнду. Лежить оно в 11 рекрасніtі околuнї і 

має клїмат неарівнuнвіl 11 ЦЇJrili Конадї. 

ДаJІhІІІі міста нровінцвї сутІ>' Nопаішо, nи жне за д;нr 

ко•шлt•нь вугл.н і риболоuствн; Ross]aud (копальнї 

ну••лн); New Westшinskr (тартню1 і риболовство); Ne1son 
на~кне торговельне місJ~с> 11 ро.ві н пнї і важна точна желїз

ниць С. Р. R., Crow Nt:st Pass Ry і G. N. R. - Kas]o, 
Lшlyst:1itl1, Kaшloops (оІ'ОJ>ОдннцтJю, ІюпальнJ', JH~J!a<· ху

доби); Revelstoke (rюпальнї і тартюш); } ... ei·nie (величезні 
коші.дьнї вуглJІ); Gr·and Forкs (с:меJJьтер('ькі фабJ1 ІП\И, где 

ТОІІлнть руду золота, срібло і міди); Gt·eenwood, Troi1, 
Cranbrooк, Vеrшон, Kelowna, Arшstt·oпg і и. 

Крім сих головнїщих міст в нровінциї знаходить с.я 

баРато меньших місточок і сел, котрі ростуть CK()JIO. 
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ЖепіанІ дороrи. 

Позаяк головнІ л'іні'і жел'ізничі .нк Cenadion Pacific, 
Canadian Northern, Grand Trunk Paci:fic будують що·рав 
нові відгалузи в цїлій Західній Канод'і, току і нагода 

поселен.н і житя стаєсь що раз лучшою для іміrровто. 

В західвій Rанадї вже ·rепер єсть oкoJJo 7. 500 :М.ИJJЬ же
л'ізної дороги. Крім сего повисше згадані жел'ізниці 

бу дують додаткові лївії. 

В Манітобі желї~вицї переход~:~ть через в~ї густійше 

зtІ.селені части провіициї. Жел'і:~ниц.н Grond Trunк, KO'J ра 

те11ер будує ся буде че1вертою лївїєю желїзничою в 

провінциї. - Canadian РосНіс єсть одною з реnІти трех 
системів же.аїзвих доріг. Головна лївї.н сеї жеJJІзвицї 

переходить просто зі сходу на захід з :нідгалуза:м.и з 

Віннїпеrу до Portage la Prairie, Brandon і других місце

востий. - Жел'ізницJJ Canadian Norther11 переходить 
через густійше заселені дістрікти nол. Мавїтоби і теnер 

досягає берегів Тихого О.кеано. Четвертою жел:ізвиuею 

єсть Great Northerп, котра бере свій початок в 3JJучених 
Державах і входить в проnівnию в міста: Winnipeg, 
Brandon, Po"rtage la Proirie. Крім се:го, ся RомповїJJ будує 
дальше свої лІнії аж до Тихого Окео.но. 

Так само через nровінцию Саскачеван переходи1·ь 

кілька жел'ізвиць. На схід і захід від Prince Albert JІїВJї 
в пос.аїдвих трех роках 1ув за:иітний великий r10cтyu. 

Canadian Northern zелІзниn.н Fходить в піввічво-східну 
часть провінцеї і т.нrне с.н відтак через пі11вічвий Сас

качеван аж до міста Едмонтону.- Дв.льші JІївН суть: 

Canadian Pacifi~ желїзвиця, котра. :иае кілько. відго.пузий 

в сїй провівциї і Grand Trunk, котра ПРреходить череа 

вайкрасmі ІJе:илї зах. Канади. В короткім чосї в цїлім 
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Саскачеванї н~ бу де дістрікту, котрий би був більше 

віддалений від желїзниц'і .як 10 до 15 миль. Головва лїнїя 
Oanadian Pacific має так само кільна відгалузий в про

вінuиї Альберта. Ca1gary & Edmonton Branch тягвесь з 
Ca1gary і йде просто на північ до Едмонтону. Тепер бу

дують сл відгалузи з Lacombe і Wetaskiwin на схід. 
Canadian N orthern доходить до Едмонтону через Battle
ford і через урожайні дістрікти Beaver Lake, Vermil1on 
River і Fort Saskatcliewan. Grand Trпnk так само на укін
ченю. - Great Northern бу дує свої лїнїї в я аnрямі пів

нічнім від границї 3луч. Держив і Канади в полудневій 

Альберт'і . 

Снопи пшениці, котрі скла4ає ся в купки сейчас по жвивярцt. 
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сільского муніципалу 

-- -- ~·· ·~------

Uan~diaн І~'аrшеr Priнt, 

Віннїr~еr. 

Закони Сіпьськоrо муніциnалу Етепберт, 20 сторінок і копьо
рова обкладинка, розмір 6 цапів на 8 У1, рік видання 1906. 
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УХВАЛА Ч. 

14, 15, 147, 167, 168 

СІЛЬСЬКОГО МУНІUІПАЛУ ЕТЕЛЬБЕРТ 

ОМ. WOLOCHATIUK, К. F. SLIPETZ 
REEVE. SEC.-TREAS. 

з дРУКАРНі ~·крлrнського голос~· 

ВОХ 3G26, "·I~XlPEt~, МА~. 

]\1}/і 

Закони Сіпьськоrо муніцнпапу Етепберт з 1916 р., 16 сторінок 
і обкпадннка, розмір 5 1;'4 цапи на 7Jj2. Збірка кінчаєтьси 

ухвалами ч. 167 і 168. 
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RUTHENIAN 

tS\ ' О\\\ем. 

"Поученни ... ", виданни федерального уряду, 16 сторінок і 
обкладинка, розмір 41/2 цапи на 7 11

2 , року виданни не заподано. 
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Задержtть ее для вииазу. 

г САСRАЧЕВАНСЬКА ВЕЛИКА КАМПАНІЯ за І 
І І 

І 

І 

І ЛІПШИМИ І 
ІІІКОЛАМИ 1 

1915- 1916 

СЕй ПАМФЛЄТ ВИГОТОВЛЕНО ЛїГОЮ ПУБЛИ
ЧНОї ПРОСВІТИ В САСКАЧЕВАНї 

МОЖНА ОТРИМАТИ В МОВІ АН
ГЛїйСЬКІй. ФРАНЦУСЬКІй 

І УКРАїНСЬКІй. 

БЕЗПАРТ І й НИй рух: Іkї гоrю;к:ІІІІІ. Ін•:J рііІ\ІfІЩЇ ІІа 
нарті ю. ра('у. а(ю JH'. ІЇІ'і 10. ~ІІІіІі~"'І'І• ІІJШ. ІУ'ІІІТІН'І• 
.~О ('І'Ї .~о(І)JОЇ ('ІІ)ііІІІІІ. 

ПОПУЛЯРНИй рух: Ваша ІіоОІІРр:щі~• (; ІІІІіІіа.~аІІа і 
нотрі!tІІа. (н•:J рііІ\JІІЩЇ ІІа НаІІІР ::ашпr .. "о;к.ІІІ
во. що Brt ІН' с І'Jі('ІІРрто~І. та В1: 'НІіІ\('ТР ІІо~ІІІ
Ії'ІІ PliІ'IJ('fJT:I~I. 

ЗАГАЛЬНО ПРОВІНЦІОНАЛЬНИй рух: Но!ІІі•І ІІІІ
НІІІІІІа 11 рІІ(ІуТІІ :1 ІіОіІі.~ІІГІІ :,Ji(·Ta .. Ч if'T(J'\Iia і 1'1'. 1:1 
Та 'ІУІІЇІtЇ ІІа.lШІІХ ІІІІіі. IJ,IJJIX .~іпрЇІіТЇ J: В ( ';н·J:а
'1(-'ВаІІЇ . .'(ІІвітr, сн. щоІ1 Вн і Ва111 т:р~т н:т.ш 
у•Jа('Ті•. 

Зр4~блt>нn Зо1рН,І\Жt>НН, UJ.O ИНІІІі примірники :'\ІоЖІІ:І отри\І:ІТІІ » 
І )t·JІКІ1Іlн•вt ,,1 ЕtІtІеаtіоІІ, Нt>).!іІІІ\. 

'-------··-------------- ----- ----------

Саскачеваиська веJІИка кампаиін за ліпшими школами в 1915· 
1916 р. Виданна Лjrи публичиої освіти в Сасиа"Чеваиі. Розмір 
6 11 цаJІR на 10 цапів, 24 сторінки пmос кольорова обкпадника. 
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Департамент Просьвіти 

в Саскачеванї. 

ІНФОРМАЦІЯ ЗГJІЯДОК 

Органї3ованн ІІІкільІІИХ 

Ді стр іктів. 

ЗМІНИ ГР !НИПЬ І ВИБІР MIOUH НА ШКОЛУ. 

НЕ<іІХЛ: 

.J. \\·. ra:rн, 1 ; .. \.<'П1ІІн·нt РrіІн<·· 

І ~ІІЗ. 

Інформація відносно орrанізування шкільних днетрихтів -
видання Деnартаменту освіти в Саска"'Іевані, розмір 6% ца

ли на 10 цапів, 24 сторінки nmoc обкладинка, 1913 р. 
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ШКІJІЬНИИ АКТ 
Роадrл 23 Статутів Саскачевану 1915 

АКТ ШО ЛО ШКІЛЬВИХ ПІДМОГ 
Розділ 102 rюправлс:І-tИХ статутІв Саскаче• 

ваІІ)' 1909 І Поправки. 

ШКІЛЬНИИ АКТ ЩО ЛО ОТ!КСОВАНЬ 
Розділ 25 Статутів Са~качевану 1915 • 

• 
R!GINA: 

І W R&ІJ:I, Goveraшeat Pri11ter 

Шкіпьннй акт провінції Саскаqевану, розмір 6% цапя: на 10 
цапі~, 92 сторінки дуруку пmос 32 сторінки "Закону застері
rаJСІІІоrо .виппату підпомоr дпа піддержанна по""Іаткової науки" 
та 6 сторінок "Закону щодо розпожении податку і оподатко-

ваниа .в wкіпьних окруrах", окрема обкпадннка, 1915 р. 
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ІНФОРМАЦІ! 

для 

ВИБОРЦІВ. 

Друковано за згодою Парляменту 

• 
REGINA: 

J. W. REID, КING'S PRINTER 
1917 

[иформаціи ДJІR виборців, ику надруковано на доручення пар
пименту, 14 сторінок, 6:~~~ цаJІR на 10, 1917 р. 
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.~ ..................................................................................... . . ~ ... ~ ... ~ ... : .. : ... : .. : .. : ... : .. : .. : .. : .. : ... : .. : .. : ... : .. : .. : .. ~ .. : .. : .. : .. : .. : .. :. 
• • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • ф • • • • • • 

................................................................................... 
; І І : : : : : : : : : f~ : : : : : : : : : : : : ...................................... ~ .................................... . 

"Веріт•, читайте і розсудіт•", попемічиа брошура, "ии 
сервати зиеважапи русинів а пі6ерапи їх 6ороииJІИ'', 

ріиок пmос коn•орова о6кпадиика, розмір 5:~~ цапя: 

то кои-

16 сто
на 8 3/4, 

рік видании иезаподаиий. 
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~~~~~~~~~~(®). 
·~ ~ ~ ~ 
'@) ~ [W &\\. •• (\) СІ.. tr®J. 
~ ,ut\ J 'tU.\\U. UOvU.\\\\U. ~ 

~ \)'""" А\\)е\\аАамu. ~ 
~І повинни голосувати. на лТ- ~ 
~ беральних кандидатІв на ~~ 
~ спідуючі вибори до ~ 
~ Ради Державної. ~ 

(@] ~ 

І
·~ і@: 

~) По:1nл" .'Т·1~f'rrt.'IП ()~·.111 няшrr::\ІП прпнт<>ЛJІ:\іІ, ~ 
~ і Ч('}){'3 1\Ї.lhi\H .llT nopOНif.lП ННС ІІС'}>(~Д @)) 
·~ lІЕ'СП}'НВе,'J:.'ІІШТВІІІ НЯІІаДЮІП ІЮІІ· ~ 

[W с<>рнатпстів. ~ 

@) І
~ ~ 

~ Читайте уважно, що в сій маnій tснижечці надруко•ано ~ 
·~·· то nІзнаєте чому добрий І njІавднвий Русмн ~ ~ nовинен бути nТбсраnом. @) 
~(@) ~ ~ @). 
~ \Уіппіреg, 1\fan. 1904. @] 

~~~;;,;:~;;;~;(®~1 ~~~~~~~~~~@)@}. 
Політична брошура зі закJDІком ~о русинів-українців, щоб 
ці rолосувалн на лібераm.ну nарті10, рік 1904, 18 сторінок. роз

мір 6 цапів на B1h. 
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1900 1914 

Чоти рн ай цятьл ітз 
. 

ПраВЛІНЯ 

Сер Родмонда РобJlіна. 

ЧОМУ РУСИНИ- УКР1\ІНЦІ БУДУТЬ 

ГОЛОСУВАТІІ ІІА: 

КОНСЕРВАТИВНИХ ИАІІДИДА,ГІВ~ 

НІІ/ІІІШ:Г, МАІІ. 

1'. F. 11114. 

Заrоповок 32 сторінкової брошури nJDOC: о6кпадннка, в &Riii 
виJІоJКено nоnіТІrІні міркраннв, "'•ому русинн-украіицj 6y
~yn. rоJІОсувати за консервативних кан~и~атів" в Ман1то6іJ 

рік виданик 1914, розмір 6 цапів на 8 з4. 
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)\\()etaA\»\\a t\&9\\\\a 

а 'JІt"""· 

~ ДР}тКАРНІ "КАНАД. ФАРМЕРА". 

Віввїпеt, Мав. 

"Лі6ераm.на nартік а русини" виданни федерапьноrо nрав

лінии партії. Розмір 6 цалів на 9; 8 сторінок 6ез дати внданни. 
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Випуск Нр. 47. 

Правительство Провінції Саскачевану. 

Департмент Рільництва. 

Таньші rроші 
для 

САСКАЧЕВАНСЬКИХ 

ФАР МЕРІВ. 

-о-о-

Друковано на приказ Hon. W. R. MotberweU-a, 
МІністра РІльництва . 

• 
REGINA: 

J. W. REID, КING'S PRINTER 
1917 

47-ий випуск Департаменту рільництва провінції Саскачева

ну в українській мові про "Танші rpowi ~nи саскачевансь
ких фермерів", 8 сторінок формату 7 цапів на 10 %, 1917 р. 
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П, ЩО дОnОМАГАЮТЬ ЗБЕРІГАТИ НАШЕ МИНУЛЕ! 

ЗВІТУВАННЯ З nОЖЕРТВ В РОКАХ 1971 і 1972 
Історична Секція ~'ВАН - Відді:r Cycrri.•rr.нrrx fi;tyк -- ІІ<>,1~Е ло ві

;'""а· що .rшроловж 1971 і 1972 рр. ВП.lІІІІу.'ІІІ 11<1 ІІІІ,1<1ІІІІЯ "ІСТОРІї 
~'І<РАУНІlІВ KAJ-fA.'lИ" (ТОМ 11). "CTYJllй .10 ІСТОРІї YKPAїHiliR 
І<АНАJlИ" (ТОМ lV) та ",ilЖEPEJI ,'{0 ІСТОРІї ~'І<РАїІІІl\В 1\..\11:\
]lИ" ІШСТУІНІі ІІОіІ\С()ТВІІ U ДО.1Ярах: 

Р!І< 1971: 
IUO.OO: Українсr.ка Н<Іціона:rша І{ооІІсрапrва, Монтрса.гrt •. Yкpaїrr

ct.К<l Наролна Каса в .1\\онтреаJrі, Крсдrпова Komtcpaтш:;t "Карn<lтія" 
у Вінніпезі, УкраїнсьЮ:l Націоншrr.нn Коопсрапша н Торо11ті. Антін 
Машrнюк, Вінніпег, Форв11н Богдан, Ванк~·uср, 

ї0:)0: К. Кашор, Ед:\ЮНТоІІ . 
. '1.5.00: Н11ко.1а Xaб;t:th, Тороtпо. 
50.00: І{редІІТОІІа CrtiJrкa "Нова l'po:\ra:ta" в Catї\aryrri, 1\p~

:trпor:a Коонсрnпша "СОЮ:і" 11 Тороrпі, 
:~5.00: Українсr.ка Крслrпова Коо11срапша в Co;tGypax, 
25.00: І{редІІТОJІа КпоІІератІІна ІІрс'ІІІСТоЇ }lіІІІІ .1\\арії 11 Торонті. 

\(рслнтоuа І{ооперапша ІІіrші'ІІІ<>Н> Вішrінеr·у, Ан11а Мо'Іарсr,ка, Hirr
rriнer. 

20.00: Орест Ст~·,1іо. Ел:-.юrпоІІ. ,1\\rrxaii:ro i\\rrxaii нок. 1\irrrrirrcr·, 
1.1.00: Kopr11r:ro 1\ролан. Ka.li':Jpi, 
12:10: СтеІІаІІ fl. ІІорайко. Ед:\tоtпон. 
10.00: .'{мrпро ІІрокоп, І::.дмонтон, Петро Гу~rеІtrок. Вirшirrcr·. 

РІІ< 1972: 
1.50.00: О.1екса І<осіковськІІй. ВіІІл:юр (;' нr~:-·r с~·'"' HJНІЗH<JІtcrro 

100.00 ло.:r. на ПІІJ1<1:1ІІНЯ ~юrюr·рафії про Іл.1ю Krrpiякn ), 
100.00: Українська Народна Кас<І н Мпнтреа:Іі. ВасІІ.'ІІ• ,'\\іr·ай•r~'К. 

ІІонтіяк. ЗСА. Миха~ло Ло:tяк (Гуц~·.:r Самоук). Торонто, 
25.00: Кредитона Кооператива Північного Віrшінеrу, Українсt.ка 

Нш1іоншrьна Крел.итов<І КооператІІва ~· Нінл:юрі. Укр<Іїнсr.ка Наніо
ІІ<І.'ІМІа \{реднтова Кооперат11ва в Гамі.поні, Кредrrтов<І J{оонер;пІІва 
"СОЮЗ'' в Торонті. Ующїнське Націон<JЛІ>Не Об'є,1нанни (УНО) в 
Тавдер Бей, л-р Степ<~н rамула, Сарнія, Мнхий.•ю LІІарнк, Сент Кетс
рннс, Семен І{орбан, Віндзор, Коршr.1о Продан, Ka.rtГ<lpi. 

В звітопо~rу часі вн.111ну:r11 ще тprr uкpe~ti бi,lt.wi rюжсtпвн зі 
спеція.lЬНІІМ прнзначенням: 

І. Українська Канадська ФундаuІя ім. Тараса UІевченка \:tі.rІІ.І;І 
ЛОПО~ІОПІ Н сумі ТНСЯч~·n'ЯТСОТ ДО.'ІЯріІІ На ВНКіНЧС\ІІІЯ друку lJ ТО:\1)' 
"ІСТОРІУ УКАІНЦІВ КАНАДИ" авторства .1-ра МИХАИЛА МАРУІ І-
1ІАКА. 

11. На пор<)]і 1970 і 1971 років ІВАН та БАСИЛИНА ПАЛІІ'І, 
:rаслужені піонери з Jtщrініон Снті. ncpe,'\a.l\1 тІІсяч~· .1n.1яpiu з при
:чrачеНІІЯ:\1 на да;rмшrіf ,1рук "СТУ ДІИ ДО ІСТОРІІ УКРАІНЦІВ КА
НАДИ". 
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ІІІ. СТЕПАН ЯНЮВСЬКИй, українакий меuетп J ВіннінеІ·у, 
ППіІ\Сf!ТНуван .в 1972 р. n'ятеnт ..10.1. на заnочаткун<ШІІЯ лруку "ДЖЕ
РЕЛ ДО ІСТОРІІ УКРАУНЦІВ КАНАДИ". 

Ноім поенщ11м :.Ісцснати:о.І, добродіям і жс)ПБо;tавцsвt які доціншІІІ 
:JН~ІЧСІІНЯ Пf!aUb 3 історіЇ СІЮІ'О Народу, 8ІІСЛОВ.1ЮЄМО ЦІІМ Ш.'ІЯХО!Іt 
тш1у щнrу вдячність. ІJя від душі nодяка стосується псредусі~t на
ших меценатіс, та управ нашнх персдовнх І<редrпо.~шх коопсратІІВ. 

111<: в r,ноїх щорічннх бюджетах завжди прнзначаюп. нсІшу кrюту на 
історичні публікації про українців в 1\аналі. Те ca~rc ві.1носшю теж 
;ю вашнх nіонерів, які часто зі своїх стареч:Іх пенс>і ві:t;tаютІ, остан
ній 1 ріш. КоіІ\ІЮ~t,-, хто злоЖІІВ :'ІІСІІШІІіі •111 біт,:ІІ!ІЙ :t:tтоІ.: nc.1t1кa 
:tІІІ\;t і 3обоr. 'язаніст 1.! 

НАШІ ПЛЯНИ В 1973 р. 

НіІ\С П ПСрНІІІХ \ІіСЯl\ЯХ 197;~ f). nоЯПІІТhСЯ 1 ;1руку 1\ ННІ 1\е.ШКОЇ 
1:1 і.тюстrю~тюї "ІСТОРІІ УКРАїНЦІВ КАНАДИ" л-р:t ~\11хай.1;1 Ма
рунчака. Пf'ршнй том uієї монуомента.rн,ної історії пояnнвсн в 1967 р. 
:1 натч.н Сторіч•tя 1\:шадн. Брак грошей на друк прІІпізнІ•.в появу 
·tрпоІї1 ТО''"· ti І•1йно з поміччю УкраїнсІ,кої І\ан;1 1\hкої ФуІш;щії 
;,І.' Тараса ІІІевчеІ'іка 1\южна було r~·шІІТІІ справу лруку ЕІІІtІ·н rmcpc.'t. 
Вона начнс.тятиме око.1о 500 сторінок. 

З початком 197~ n. станr. пnявлятнсІ> нова rсрін ІІ'·б.тіІ\аній пі:t 
~ага.1ьною назвою "ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРП YI<PAYHUIB КАНАДИ". 
Серія ця буде місппн джере.1:1 в укр<йнсhкіі1 т;~ ::~нrліІkt.кій мов<1х. 
RжР. пілготоRано до rrn~·кy пр<нІі о НЕСТОРА Jli\\ИTPORA ("KAHA
JlІJ.-1ChKA PYCh". ''ТИМІ<О ГдВРИJlЮК") т;~ ппані Л-РА ОСИПА 
ОЛЕСЬКОВА ("RІЛЬНІ ~EMJ11". "О EMIJ'PAI LІї''). Fci ні пщщі по
я~.,яться в оригіналах. як т::~кож в псрек.rІ<Ідах 11<1 ;~m·.,ійськУ :о.юn~·. 
Іlю серію започаткоп~·є СRОЇМ щедn,•м латктt Степ:-~н Янt<івсІ,кнй. 

Ло JІІН'І<:V Т:lІ{ож 1·отується п'ятІІіІ Tf)~1 ''СТУДІй ДО ІСТОРІІ 
УКРАІНЦІВ КАНАДИ". 

Маємо на!І.ію. щn YKPAYHChKA ГP0.\1AJlA натріотв 1 ;Jpя•rot '' 
серця та глибокого ~·ма --- nпнй.1утh 11<1" ' р;І,lЬІІЮІо ще ;l~"'OIO _,оnо
МОІ'ОІО і в майбутньому. шnб ТР\11. укrаїІІсІ.кої :нn.1ІІТІ!І .н К;ІІІа.'tі ('іув 
збереженІІй на тисяче.:rіття. 

По уста.ІJеній тралннії н коіІШm1у :1 ІІІІд<ШІ>, вміш~·вю пожертnн 
тих, які своєю жертвенніспо nnІІчІІІІІІююп.сн :to пояІІІІ твоr~·. Кро:чі 
цІ>ого кожнорічно пол.аню звітн ло пресн. 
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HISTORICAL PUBLICATIONS 
116 Noble Avenнe 
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ІСТОРИЧНА СЕКUІЯ УВАН 

ВІДДІЛ СУСПІЛЬНИХ НАУК 



СПІІІЬНОТА ВІДДАЄ ШАНУ СВОІМ МЕЦЕНАТАМ 

Грамоти признания за пожертви піонерам Іванові та Васнлині 
Палілм. Від імені Фундації Т. Шевченка та УВАН вручає д-р 

М. Марунчак, 1971 р. 

Посадник м~ста ВіІDІіпеrу Стеnан Дзюба вручає меценатові 
Степанові Янківському за йоrо громадсько-суспільну .ціяm.

ність "Почесне :ві.цзна~ення міста Вінніпеrу", рік 1967. 
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ДОСіllДІІІ ПРАІ~І М .. Г. 1\ІАРУНЧАКА 

З ІСТОРІї )'І'Р AVHI{IB КАНАДИ 

Канадійська Теребоn.!lя - Місце перuшї ~'країнсьІіОЇ 
Служби Божої n Канаді 

Загальна Бібліотсна УКТ, 1964 

В зустрічі з украЇНСЬІіИМИ піонерамп Алберти 

Загальна Бібліотека УКТ, 1964 

3магання за незалежність УІЧJаїн·:~І)кої Церкви n Канаді 
(Роля Катедри сн. Володимира й ОJІьги у Вінніпегу) 

Вінніпе!, 1966 - 1967 

Ст~'дії до історії ~rкраї11ців Канади -Видання УВАН 

том І - ШотляндсЬІ'і поселенці та українська 
громада ·в Пойнт Даг лес, 1964-1965 

том ll - Історія с~'спільно-ку льтурного росту 
~'Ііраїнціи Манітоби, частина І., 1966-67 

том ІІІ - Історія преси, літера~'ри, і друк~' 
піонерської доби, 1968 - 1969 

том lV - Статrі, нариси та есеї до піонерської 
доби, 1970 - 1972 

ІСТОРІЯ УКРАїІІЦІВ КАНАДИ - п двох то~tах 

том І- Піонерська доба, Вінніпег, 
В11дання УВАН, 1967 

том 11 - Доба між війнами та доба вивершеІПІя 

Вінніпег, Видання УВАН, 1973 

\ІUНУМЕИТАЛЬНА АНГЛОМОВНА ІСТОРІЯ УКРА
ІНЦІВ КАНАДИ 
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Видання УВАН, Вінніпе!, 1970 



З ДІЛЯНКИ УКРАІНСЬКОІ ІСТОРІІ 

ТА УКРАІНСЬІЮІ ДІЯСПОРИ 

Маркіян ШашкевІІЧ на тді доби 

В 150-річчя від дня народження Пробудителя За
хідньої Уtкраїни враз з підсуl\rками цих роковин в 
Україні й на еміf'!•ації. 

Вінніпег, Загальна Бібліотека УКТ, 1962. 

L"'истема німецьких концентрю~ійних таборів та поліТІП\а 
винищування в Украіні 

Загальна Бібліоте-ка УКТ, Вінніпег, 1963 

Українці в Румунії, Чехословаччині, ПолЬІці, Юr'ославії 

Загальна Бібліотека УКТ, Вінніпег 1969 

Питання патріярхії у Львові n 1842 і 1880 роках 
"Сучасність, Мюнхен, 1970 

Патріот, учений, ієрарх 

(Видання в співпраці - проф. Михайло Тершаковець) 
Бібліотека Шашкевичіяни, Вінніпег, 1968 

Українці в СРСР поза •·раІПІцями УРСР 

(в друку) 

Українці - ру('ИJDІ в ІОr'ославії 

( в рукописі) 

Виписувати: 

Historical Publications 
116 Noble Avenue 

Winnipeg R2L OJ6 
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