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ВСТУП 

Художня самодіяльність займає важливе місце в житті 

канадських українців. Вона відіграла велику роль у їхньому 

культурно-освітньому і громадському вихованні. Вона була 
значним чинником у зміцненні їхньої національної свідомості. 

Художня самодіяльність канадських українців започатку
валась 75 років тому перІШІМ представленням у хаті Кирила 
Геника у Вінніпегу. 1904 року група молодих ентузіастів-ама
торів поставила п'єсу галицького драматурга Григорія Цеглин
ського "Аргонавти". 

З т.ого часу, за три чверті століпя, у Канаді було по
ставлено кілька тисяч театральних спектаклів драматичними 

гуртками різних українських товариств: буквально від одного 
до другого кінця Канади - від Атлантичного до Тихого оке

ану. Ті постановки здійснювали тисячі аматорів. Ух дивИJDІсь 
сотні тисяч глядачів. 

Театральні постановки започаткувались на провізорних 

сценах у житлових хатах. Згодом здійснювались на більш ви
rідних сценах Українських робітничих домів і Українських на-· 
родних домів. Ставились вони і на професійних сценах у біль

ших містах країни. 

Художня самодіяльність канадських українців не обмежу
валась лише театральними постановками. Вона проявлялась 

і в концертах, які виконувались оркестрами, хорами і танцю

вальними гуртками. Перший концерт, наскільки відомо, був 
улаштований на пошану українського національного поета, 

революційного демократа, борця за соціальну справедливість 

-Тараса Григоровича Шевченка 1904 року . 
. Хорове,.·музикальне і танцювальне мистецтво канадських 

україцців паралельно з театральним мистецтвом ІІШидко роз

вивалось і вийшло на простору арену - продемонстровувалось 

на всекрайових фестивалях у різних містах країни. Викону
вали програми тих концертів і фестивалів тисячі хористів, 
оркестрантів, танцюристів. Ух дивились і слухали сотні тисяч 
людей не тільки українського походження, але 1<анадців різ

них національностей. 
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Про художню самодіяльність написано чимало статей, 

оглядіІЗ і рецензій, які були опубліковані на сторінках rазет 
і журна.т:rів, як у Канаді, так і на Україні. Але дотепер не 

було написаної більшої праці, в якій була б широко розгляне
на ця дуже важлива діяльність, без якої не можна уявити 

собі організованого життя канадських українців. 

Зваживши на важливість цієї справи, ми поставили своїм 

завданням зробити першу спробу ширше насвітлити художню 

самодіяльність українських прогресивних товариств від часу 

'іх виникнення аж до нинішнього дня. 

Розуміється, в одній книжці важко охопити всю ту багату 

і широку діяльність на протязі 75 років. Для цього потрібно 
декілька томів. Найіть стислий нарис важко втиснути в одну 

1шижку. 

Для написання цього нарису були використані, в першу 

чергу, українські прогресивні газети, почавши від "Червоного 

прапора" (1907 р.) і скінчивши "Життям і словом" (1980 р.), 

протоколи відділів ТУРФДім і ТОУК у різних місцевостях, 

спогади багатьох аматорів, записані на магнітофонну стрічку, 
листи з архіву Дем'яна Вихристова, Івана Яшана, Івана На
візіnського, Матвія Шатульського, Матвія Поповича, Миросла

ва Ірчана, афіші, листівки, рецензії, фотографії, надіслані різ
ними людьми, особливо митцями, які брали активну участь 

у художній самодіяльності у різних місцевостях Канади. 

Треба підкреслити, що багато цінних матеріалів-докумен
тів у роки своєрідного "лихоліття" (під час припинення влас
тями діяльності ТУРФДім) були знищені або пропали безпо

воротно. Чимало цікавих матеріалів (особливо фотографій і 
афіш) були неро:Jумно знищені спадкоємцями і нащадками 

учасників драматичних гуртків, хорів, оркестрів. Напевно у 

багатьох людей ще зберігаються вартісні речі, які могли б 

бути використані при написанні цього нарису. 

Будемо сподіватися, що дехто, після прочитання цих ряд

ків, збереже такі матеріали і передасть їх у відповідні устано

ви, щоб вони були використані в майбутньому для дальшого 
висвітлення цієї великої і благородної праці. 
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ДЕЩО З ІСТОРІІ ТЕд ТРУ 

Що такс театр і коли він виник? Слово театр - грець

кого походження і означає м і с ц е д л я в и д о в и щ . У 
ширшому розумінні - це вид мистецтва, особливістю якого є 
художнє відображення життя за допомогою драматичної дії, 

виконаної акторами перед глядачами. 

Український вчений Олександр Білецький писав, що роз

виток театру був найбільшим художнім досягненням V віку 
до нашої ери. Грецьку драму виводять із культових обрядів 
- релігії землеробських богів. Уже в тих перших грецьких 
драмах хор був її неодмінним елементом - він співав пісні на 

честь богів і займав важливе місце у самій будові театру. На 
його основній частині, на круглому майданчику співав і тан

цював хор. З трьох боків майданчика були місця для гляда
чів. За оркестром, проти глядачів, було приміщення з трьома 
дверима. Це приміщення і, зокрема, його стіна, ·видима гля

дачами, звалась с к е н е (звідси і пішло слово с ц е н а) . 
Протягом 240 років (від VI до IV до н. е.) в Афінах, при

пускають, було поставлено не менше 1500-1600 трагедій. 
Олександр Білецький пише, що театр в Афінській державі

:місті У віку був школою соціального виховання громадян і 
ареною боротьби політичних партій, ареною класової бороть

би. 
Театр - мистецтво синтетичне, яке поєднує драматургію, 

музику, співи, танці, творчість актора і режисера. 

Український театр бере початок з часів Київської Русі -
з народних обрядів та ігор, мистецтва скоморохів*). Однак 
писана історія українського театру виводиться з 1619 року, 
коли вперше на ярмарку у Кам'янці-Струміловій (Східна Га
личина) було поставлено дві українські інтермедії**). У пер

шій інтермедії оповідалось про веселі пригоди бідняка Стець
ка, що обдурив недоумковатого багатія Климка. У другій, По-

*) Скоморох - мандрівний середньовічний актор. 
**) Інтермедія - невелика драматична .п'єса, переваж№ 

комедійного змісту, яку виконують між·· діями вистави. 
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будованій на сюжеті народного анекдота, показувалось куме

дні пригоди трьох селян, що зна.йшли на дорозі пиріг: най
спритніший з них з'їв його, обдуривши своїх товаришів. 

Отже, українському театрові вже більше 350 років, якщо 
виводити його початкову історію з тих інтермедій, що були 
поставлені у Кам'янці-Струміловій (тепер Кам'янка-Бузька). 

Олексій Казимироо у своїй праці "Український аматор
ський театр" пише, що протягом XVII-XVIII ст. з'явилось 

багато українських одноактних комедійних п'єс, які користу
вались великою популярністю через те, що були написані на
родною мовою, їх зміст відзначався злободенністю, демокра
·mчністю, гостротою ідейного спрямування, вони служюш бо-

1ютьбі народу за соціальне й національне визволення. 
В інтермедіях широко використовувались народні пісні, 

афоризми, прислів'я, приказки, типові епізоди з життя і п~ 
буту народу. 

Як і перші дві інтермедії у 1619 році були поставлені на 
ярмарку, так і пізніше на ярмарках Наддніпрянської Укра

їни (в Ромнах, Харкові, Стародубі, Києві, Умані, Лубнах, Су
мах, Полтаві, Ніжині, Бахмуті) відбувались розваги. Тут на

родний театр знаходив вдячну аудиторію. Різні лицедії висту

пали просто неба на майдані серед народу. Відбувалися ви
стави лялькового театру - живого вертепу. Виступали ан

самблі музикантів та співаків, лірники. 
У тому ж періоді існували й домашні театри. Виникали 

аматорські театри в містах. Особливо розвинув свою діяль

ність такий театр у Харкові. У першій половині ХІХ ст. роз

гортають діяльність аматорські театри у Глухові і Києві. У 

Полтаві аматорський театр почав посилено працювати після 

того, як була видана "Наталка Полтавка" Івана Котляревсько

го. У Кибинцях на Полтавщині в маєтку поміщика Д. Тро
щинського був відкритий домашній театр. На початку ХІХ 
ст. були організовані аматорські театри в навчальних закладах 
на Україні. 

Про ті театри Олексій Казимиров пише: "З середовища 
аматорського театру виріс професіональний український театр 

зі СJІОЇМИ ВИДаТНИМИ драматургами і майстрами сцени. rхній 
досвід, творчі надбання і досягнення в свою чергу стали шко
лою майстерності, для аматорського театру - могутнім стиму

лом його дальшого розвитку". 
Незважаюли на те, що у друrій половині ХІХ століття 
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був прийнятий rорезвісний Емський указ, яким заборонялось 
вистави українською мовою та прилюдні читання творів ук
раїнських письменників на Наддніпрянській Україні, аматор

ські театри продовжували існувати підпільно. Незважаючи 

на заrрозу сувороrо покарання, аж до заслання на Сибір, 
українські аматорські театри влаштовували вистави неле

rально. 

У друrій половині ХІХ ст. на Україні (як і в Росіі) про
rресивно настроєні професори, студенти і вчителі утворювали 

недільні школи, при яких орrанізувались аматорські драматич
ні rуртки. Олексій Казимиров rоворить, що на Україні 1862 
року нараховувалось 64 недільні школи, при більшості з них 
існували аматорські драматичні rуртки. Ті rуртки ставили 

п'єси Івана Котляревськоrо, Гриrорія Квітки-Основ'яненка, Ле
оніда Глібова, Миколи Гоrоля та інших. При тих школах 
влаnrrовувались вечори, на яких аматори виступали з худож

нім читанням, співами, rрали на музичних інструментах. На 

таких вечорах звучали твори Тараса Шевченка - "Гайдама
ки", "Катерина", "Наймичка", "Заповіт", "Сон", "Кавказ", 

"Юродивий". 

Восени 1859 року при Київському університеті був ство
рений аматорський театр, фундаторами якоrо були студенти 
Михайло Старицький, Микола Лисенко, Павло Чубинський, 

які зrодом відіrрали видатну роль у розвитку українськоі на

ціональної культури. 

У Черніrові в 1861-1866-х роках існував український ама

торський театр - "Товариство, кохаючи рідну мову", заснов
ником якоrо був відомий байкар Леонід Глібов. 

Брати Тобілевичі, які відомі під псевдонімами Іван Кар
пенко-Карий, Микола Садовський і Панас Саксаrанський та іх 

сестра Марія Садо.вська-Барілотті, разС'ІМ з Марком Кропивни

цьким, проявили велику діяльність в українських аматорських 

театрах у Бобринці та Єлисаветrраді. Всі вони зrодом віді
rрали дуже важливу роль у створенні і розвитку українсько

rо професійноrо театру, а Іван Карпенко-Карий і Марко Кро
пивницький написали цілий ряд п'єс, які стали золотим фон
дом української драматурrії. 

Серед аматорських колективів 60--80-х років ХІХ ст. був 

театр у Сумах, орrанізований М. Бабичем. Через 10 років 
пізЩше на території Лівобережної України в кожному пові
товому містечку, у великих селах, на цукроварнях, гураль-
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нях ставилися вистави аматорських rуртків. Організаторами 
таких гуртків були учасники аматорських театрів великих 

міст - переважно вчителі, лікарі, землеміри, техніки, пошr

мейстери. Саме в таких аматорських театрах починали або 
розвивали свій талант такі прославлені українські артисти, як 

Ганна Борисоглібська, Ганна Затиркевич-Карпинська, Іван За
мичковський, Федір Левицький і багато інших. 

Хоч перша українська театральна вистава відбулась 1619 
року в Кам'янці-Струміловій (дві інтермерії), то з того часу 
в Східній Галичині, Буковині і Закарпатті, які знаходшшсь під 
пануванням Австро-Угорщини, аматорських вистав не спосте· 

рігалось аж до 1848,року. Того ж року була поставлена у Ко

ломиї комедіопера. "Дівчина на виданню, або. на милування 
нема силування" (переробка "Наталки Полтавки"). Тоді ж по

чали влаштовуватись вистави в Тернополі і Перемшплі. 

Степан Чарнецький, один з перших іс:rориків українського 

театру у Східній Галичині, писав, що після того, як у Коломиї, 

Перемишлі і Львові були поставлені на схилі 40-х рр. ХІХ ст. 
аматорські вистави, "була піднесена думка організувати ук

раїнську сцену" у Східній Галичині, але "здійснитися цій дум
ці не дав десятилітній застій культурно-літературного житrя 

в п' ятидесят:нх роках". 
З 1850 до 1864 року на українських землях, що входили 

до Австро-Угорсько'і монархії, не відбулсся жодної українсь
кої вистави. 

З 1864 року з різними перипетіями розвивається україн
ський театр у Східній Галичині - на певному періоді він до

сяrас значних успіхів, або цілковито занепадає через різні 

причини. Майже повна відірваність не тільки від Наддніпрян

ської України, але й від Східної Галичини, причинила певний 

застій у культурному розвитку Закарпаття. Про перші ви· 

стави аматорського театру на Закарпатті згадується на сто

рінках "Вістника русинів" за 1851 рік. Вони відбувалися у 
кількох народних школах. Це була п'єса Олександра Духно 

нича "Добродетель перевишает богатство". У цьому ж "Віст· 
1шку русинів" розповідається про постановку, яку здійснили 

школярі і селяни сіл Страняни і Тополяни в 1850 році. 
Ужгородський гімназичний аматорський rурток у 1863-

1865-х роках ставив переробки перекладних творів. У травні' 

1867 році єпископ Степан Панкович, який зайняв посаду Му
качівської єпархії, заборонив будь-які видовища. "Ця забо-
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рона, - пише Олексій Казимиров, - тривала до 1920 року, 
і жодних відомостей про вистави аматорського театру до цього 

u " часу знаити не вдалося . 
Вперше буковинці побачили і почули українські теат

ральні вистави, коли на Буковині гастролювала трупа Омеля

на Бачинського в 1870-х роках. Вона показала майже 20 ви
став. Наприклад, у Вижниці Омелян Бачинський до участі 

IJ п'єсі "Довбуш", яку написав буковинський письменник Юрій 

Федькович, залучив групу гуцулів з гір. 
Справжньою подією великої культурної ваги були при

їзди на Буковину театру "Руської бесіди" під керівництвом 

Теофіли Романович. Вона показала свої вистави в Чернівцях, 
Кіцмані, Сереті, Радівцях і Сучаві'. Треба завважити, що n 
деяких тих виставах брав участь Марко Кроmшницький, який 

був запрошений Тсофілею Романович з Наддніпрянської Ук

раїни. 

У 1884 році утворилось "Перше руське драматичне това
риство в Чернівцях", яке очолював відомий поет і компози

тор Ізидор Воробкевич (Данило Млака). 
Швидкими темпами розвивався український аматорський 

театр в 1900-х роках. В 1901-1904-х роках на Полтавщині·, 

Київщині і Чернігівщині виникло кілька аматорських теат

рів, які ставили п'єси на високому рівні. З аматорами само

віддано працював Марко Кропивницький - він виховував у 
них любовне, сум:1ін11е ставлення до мистецтва. 

Відомий письменник Архип Тесленко кілька років свого 

життя віддав народному театрові в рідному селі Харківцях 

на Полтавщині. Ві'н зорганізував з сільської молоді драма

тичний гурток. 

У період першої російської революції (1905-1907 рр.) на 
Україні було організовано чимало драматичних гуртків -- у 
Ніжині, Нижньо-Дніпровському, Донбасі (на станції Лозовій), 

Луганську, Новій Празі на Херсонщині, Проскурові, Лубнах, 
Катеринославі і в багатьох інших. 

Треба зазначити, що в багатьох мі'стечках і селах Над
дніпрянщини ставили вистави гастролюючі театральні трупи. 

Швидко розвивався український аматорський театр у той 

же час і у Східній Галичині. У таких містах, як Дрогобич, Ко

ломия, Станіслав, Самбір, Тернопіль тоді" були споруджені на
родні доми, в яких оживилась діяльність аматорських гурт

ків. 
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Драматичний гурток Товариства "Бесіда" у Стршо у 1899-
1905-х ре.ках здійснив постановки кращих творів кпасичиоі 
і сучасної драматургії. Аматори Золочева 19CJ7 року поста
вили "Запорожець за Дунаєм" і "Наймичку". Робітники 1'101'» 

нової фабрики у Винниках показали "Безталанну". 
У самому Львові, за словами Степана Чарнецького, було 

в 1909 році 7 аматорських драматичних гуртків. 
Особливе місце в історії українського аматорського руху 

займає "Гуцульський театр", організований у селі Красноі.Ш 
1909 року письменником з Наддніпрянської України Гнатом 
Хоткевичем. Цей театр поставив драму Юзефа Коженьов
ського "Верховинці". у Красноїлі, Жаб'ю, Снятині, Бориславі, 

Дрогобичі, Перемишлі, Чернівцях і навіть у Кракові. 

Аматорський театральний рух на Буковині також набрав 
у тому часі великого розмаху. Наприкінці ХІХ ст. активізува

ло свою діяльність Товариство "Буковинський Боян". Ама
торський гурток Товариства на протязі 1899-1907-х років 

поставив кілька п' єс. Був утворений драматичний гурток при 

Товаристві руських ремісників "Зоря" в Чернівцях. Він зго
дом відіграв важливу роль у справі створення украінськоrо 
професійного театру на Буковині. Відзначився своєю ді'яль

ністю гурток Товариства Руський міщанський хор. Четве:ртого 

квітня 1906 року організувався Руський селянський театр, 

який у 1907 році прибрав собі назву Буковинський народний: 
театр. При Чернівецькому студентському товаристві "Союз" 
організувався драматичний гурток. Учасники його по закін

ченню навчальних закладів організовували аматорські гуртки 

на периферії - в Путилові, Неполоківцях, Кіцмані, Кучерові 
Великім, Садrорі, Шипинцях тощо. 
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Масова українська емі'rрація до Канади почалась у 1890-х 
роках. Особливо вона розгорнулась у 1896 році, коли вже 
не поодинокі люди, але цілі громади односельців, цілі сім'ї 
"вибирались за море". 

Розміщувались вони майже виключно у Західній Канаді 
- в Алберті, Манітобі, Саскечевані, переважно на земельних 
ділянках (гомстедах). Селились вони один побіч одного, щоб 
триматись купи, щоб поблизу були "свої люди", бо ж їм 
було потрібно у початкових роках спиратися один на одного 
у новому незвіданому краю. Потреба вlдчуття плеча свого 
односельця, рідного, близького земляка була щораз частішою, 
бо ж це була чужа-чужениця, бо ж не знали вони мови, 

довелось їм починати з нічого голіруч. 

І так виникли на преріях Західної Канади селшца, яким 

присвоювали українські назви (часто своїх рідних сіл чи мk

течок), в яких зберігали свій побут, свої традиції, своі релі
гійні ритуали. 

Не зразу вони взялися до організування своїх церковних 

rромад, бо й засобів для цього не було, і священиюв не було 

(вони тоді не хотіли їхати за тридев'ять земель до своїх края
нів-бідарів і виконувати культи за звичайне "спасибі"). 

Але ж у неділі' і свята люди все-таки сходились до земля

нок чи бурдеїв, збудованих нашвидкуруч, щоб побалакати, 

повеселитись чи посумувати, відвести душу, забути лихсноре, 
згадати рідний край і близьких своїх в ньому. Бували, хоч 

ще тоді рідко, весілля, хрестини і похорони, які довелось са

мим проводити, бо ж не було духовної особи, хіба десь об'я
вився дяк, який трі'шки розумівся на таких справах. Це 

було на початках - у перших роках перебування на "новій 
." ЗСМЛІ • 

На таких сусідських чи односельчанських сходинах ча· 
сто співали пісні - релігійні і світські'. Співали індивідуаль-

1ю, спі'вали гуртом в унісон, утворювали імпровізований хор, 

на зразок церковного хору, що був у їхньому рідному селі. 

Треба сказати, що тоді майже всі дорослі емігранти привезли 
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з собою молитовники. Дехто привіз і пісенник світських пі· 

сень. Але через рі'к-два вже тут, або там виникали церковні 
громади (уніатські й православні). Споруджувались церкви. 

Навідувались із Сполучених Штатів Америки, де вже церковне 

ЖІПТЯ українців було досить розвинуте, священики. У Ка

наді почалось організоване життя українських поселенців. У 

церквах під час богослужіння співали релігійні пісні-молитви. 
Ставали голоснішими (часто й буйними) весілля і різні забави 
односельців. 

Але серед перших поселенці'в уже були такі, які у "ста
рому краю" цікавились громадським життям, брали участь у 
діяльності читалень "Просвіти", бували на представленнях, 

слухали концерти. Вули й такі, які навчались у середніх шко
лах (гімназіях), яких світогляд уже відкидав релігіймх обме
женість, тупість, заскорузлість. Замість молитовників, біблій 
і катехізисів, привезли з собою твори Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Михайла Павлика, Михайла Драгоманова. Іх не за

доволяли релігійні культи і церковні громади, в яких з пер

ших років поселення українців тут почалась жорстока внут

рішня боротьба, і вони почали робити наполегливі заходи, 
щоб організувати світські товариства, в яких можна було б 
проводити культурно-освітню і' громадську діяльність, яка так 

потрібна була емігрантам, бо багато з них були або цілком 
неграмотні, або тільки вміли з трудом і бідою читати і підrш
сатися. До таких діячів, в першу чергу, належав Кирило Ге

ник з Березова Нижнього, друг Івана Франка, з яю1м пере

бував у коломийській тюрмі за поширення соціалістичних 
ідей у Східній Галичині. 

І .саме Кирило Геник, який прибув до Канади 1896 року, 
перший взявся за організування культурно-освітньої і' громад

ської діяльності у Вінніпегу, у якому вже тоді жило декілька 

тисяч українських емігрантів. І яким би згодом шляхом 
не пішов він, то в перших роках Кирило Геник відіграв дуже 

важливу роль, бо проорав першу борозну на цій цілинній 
землі у Канаді. Він не тільки сміло голосив соціалістичні ідеї 

(хоч деякі з них сьогодні звучать приміпІВно), але дав по
чин до створення читальні і'м. Т. Г. Шевченка, був одним з ор
ганізаторів першої в Канаді української газети ("Канадійський 
фармер"). Він також був одним з перших ініціаторі'в худож

ньої самодіяльності українців в Канаді. 

З газети "Канадійський фармер" (від 17 грудня 1903 року) 
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довідуємося, що 6 грудня відбулися другі збори Читальні ім. 
Т. Шевченка у Вінніпегу. Читальня була організована 29 ли
стопада того ж року у хаті Кирила Геника на 109 Юклид Стр. 

Кілька мі'сяців пізніше (12 травня 1904 р.) згадана газета 
стублікувала звіт з зібрання на честь Тараса Шевченка, яке 

відбулось у читальні 1-го травня. Газета писала, що це був 
"перший вечерок в честь Т. Шевченка на канадській землі''. 
Це також був і першиJі український кс.нцерт у Канаді. 

Крім реферату про життя і творчість Тараса Шевченка, 

який прочитав Кирило Геник, були виконані' пісні на слова 
поета, прочитаю иого твори, виконувалась музика. Теодозія 

Яремій, яка недавно прибула до Канади з "старого краю", 
підспівала соло "Думи мої" і "Вулиця" в супроводі скрипаля 

Петра Уrринюка. Іван Косовий виконав кілька творів на 

піаніно. Степан Колтик прочитав твір поета "До Основ'янен
ка". На концерті виступав і чоловічий хор. 

Автор звіту писав, що "беручі уділ в концерті вив'язались 
з своєї задачі, можна сказати, дуже добре, коли взяти до 

уваги, що кожний занятий тяжкою цілоденною працею". 
Отже, треба вважати, що художня самоді'яльність органі

зованих канадських українців започаткувалась першим кон

цертом на честь Тараса Григоровича Шевченка у Вінніпегу 

1-ro травня 1904 року. 
Майже одночасно започаткував свою діяльність і драма

пrчний гурток при Читальні ім. Т. Шевченка у Вінніпегу. V 
"Канадійському фармері" від 12 травня 1904 року на першій 
сторінці було опубліковане таке повідомлення: "В суботу 
дня 14 с. м. о годині 7 і пів вечер буде відоrрана комедия 
н 3-ех діях Гр. Цеглїнского "Аргонавти" в сали читальнї при 
Euclid Str. 109". Через два тижні газета надрукувала дorrnc 

11ро постаноnку п'єси "Аргонавти". Це була, до речі, перша 

рецензія на українську театральню постановку у Канаді. Ав

тор огляду писав, що зал був заповнений людьми і присутні 
були вповні задоволені, бо "всі аматори вив'язались добре 
~і своєї задачі". 

Ось прізвища тих аматорів, які започаткували історію 

українського театрального мистецтва в Канаді 75 років тому: 
Н. Козаченко, І. Косовий, Л. Антонюк, С. Колтик, А. Новак, 

І. Путатий, Д. Кирстюк, Я. Макогін, П. Теслюк, Е. Новак, И. 

Косовий, М. Пасічник, В. Деделюк. 

Після спектаклю виступив чоловічий хор у складі В. Де-
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деmока, І. Каралаша, І. Далеврака, І. Корбутяка, С. Грицюка 
і В. Грицюка, який відспівав кілька українських пісень.· 

Далі в огляді читаємо: "Ціна вступу на салю була при
ступна, бо лише 15 і 10 ц. Отже, кwкдий мав спосібність 
за пара центів убавити себе цілий вечі'р". 

Зібрано з першої української театральної постановки 7 
доларів і 45 центів. По цьому можна судити, що на виставі 

не було багато глядачів. Але скільки ж можна вмістити на

ві'ть у найбільшій хатній кімнаті?! 
Автор допису писав, що в п'єсі "Аргонавти" представля

ється. галицьких теологів (mпомців), які "перед висвячеІDІЯМ 
шукають за дівчатами з більшими маєтками, щоби посдла
чувати довrи, пороблені у жидів і ішпих лихварів під час 
учащання на факультет богословія, або як то наші кажуть, 
тогди, "як вчиться на ксьондза". 

Чому драматичний rурток обрав саме цю п'єсу другоряд
ного галицького драматурга? Мабуть не важко догадатися, 
бо в п'єсі "Аргонавти" висміювались галицькі поІШ, які були 
дуже захланні', горопашшш грошенята, бо хотіли легко і швид
ко розбагатіти. Треба пам'ятати, що членами драматичного 
гуртка були молоді люди, які прибули до Канади перезажно 
з Покуття, де були сильні радикальні і антиклерикальні· на
строї. Крім того, п'єси Григорія Цеглинського тоді ж у Схі:ц
ній Галичині були досить популярні своїм сюжетом і простою 
мовою, хоч без глибокого соціального змісту, низької літера

турної вартості'. 

Після постановки "Аргонавти" нема ніяких даних про 
буДJrяку дальшу діяльність драматичного rуртка Читальні ім. 
Т. Шевченка у Вінніпегу 1904--05-х роках. Аж у mrстопаді 

1906 року вперше у своїм власнім примі'щенні члени Читальні 
ім. Т. Шевченка поставили п'єсу "Верховинці". Про те знахо
димо допис В. Пиндиковськогс. з Вінніпега в ·американській 

газеті "Свобода". Автор допису досить детально перепо
відає зміст п'єси. Про гру аматорів ві'н пише, що вони "вив'я

зались дуже добре". Він вирізняє деяких виконавців ролей і 
каже, що вони "могли б рівнятися з світовими силами актор

сь~щми". В. Пиндиковський висловлював надію, що аматори 
"на будуче єще лirnne вив'яжуться та вдоволять не менше, як 
тепер, своїх гостей". Далі він ІШсав, що не треба тратцти охо
ти до дальшої праці, бо вона напе~но принесе винаrороджен-
ня. 
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~ "Канадійський фармер" опублікуuав довшу кореспонден
цію "Шевченківські вечорниці". У ній rоворилося, що 30 бе
резня 1907 року учні: Русько-українського семінара влашту

вали "концерт для звеличення пам'яті 46 роковин русько
українськоrо генія Тараса Г. Шевченка". Концерт відбувся у 
залі Товариства ім. Т. Г. Шевченка. Вступне слово про жит
тєвий шлях Тараса Шевченка виголосив Д. Коцан, в якому 

підкреслив "демократизм нашого народного геюя . Vчень 

семінара Б. Марек переповів біографію поета п~англійськи, 
бо серед присутніх були також англійці. Учні семінара про
читали твори поета: В. Кучер - "Кавказ", Д. Вовк - "Та
расова ніч", С. Литвин - "Сон", О. Климків - "До Основ'я
ненка", М. Остапович - "Гамалі'я". Хор семінаристів відспі

нав "Пробудилась Русь", "Гуляли", "Думи мої" і інші пісні. 
3 доповідцю про Тараса Шевченка виступив Т. Ферлей, який 
"представив Шевченка яко правдивого і вірного сина проле· 
тарної Руси-Украіни". Т. Ферлей "пояснював дальше, що 
учасники, даючи концерт в пам' ять Тараса Шевченка на чу
ж1ші, уважали також за відповідне дати щось і в англійській 

мові, щоби дати чужим змогу пізнати нашого генія". 

У тому ж 19(}7 році у Вінніпегу сформувався український 
відділ Соцlалістичної партії Канади, який також започаткував 

художню самодіяльність, яка відображалась на сторінках rазети 
''Червоний прапор", що тоді виходила в цьому ж місті. 22 
;шстопада в газеті було вміщене таке повідомлення: "В субо
ту ЗО новембра (листопада) в галі ім. Т. Шевченка відбудеться 
11рсдставлення Карпенка-Карого "Бурлака". Початок о 8 го
;щні вечером. Гроші підуть на підпомогу кандидатам до Ук

раїнсько-англійської школи в Брендоні". 

У пові'домленні нічого не говориться, який драматичний 

1·урток ставив пЄсу. Правдоподібно це був перший твір 
Іоана Тобілевича (Карпенка-Карого) поставлений у Канаді. 
Керівники драмгуртка не випадково обрали ту п'єсу для по· 
t.їановки, бо в ній відображено боротьбу за правду, за соці· 
альну справедливість. Автор в творі показав тяжке економі'Ч

не ·становище, безземелля і бідування трудящих селян і на

живу сільських глитаїв. Він також викрив у п'єсі свавілля 
~ільської влади. Ці питання, до речі:, були дуже близькі пер
шим українським поселенцям у Канаді, бо ж вони ще так не· 
давно вирвались із ціє1 нужди і безправ'я, що панували у їх 
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rатщьких і буковцнських селах, з яких вони втекли за океан, 
з надією, що тут знайдуть краще життя і волю. 

Через кілька місяців у "Червоному прапорі" була вміще· 
на така реклама: "ПредставлеІПІя. В суботу 18 січня 1908 с. р. 
в rалі ім. Т. Шевченка 467 Манітоба аве буде відіграна зна
менита комедія Карпенка-Карого "Мартин Бору:1я" в 5 діях. 
Аматори знамениті". 

Через місяць в цій же газеті повідомлялось, що "на ба
жання публики буде відіграна другий раз знаменита комедія 

Карпенка-Карого "Мартин Боруля". 
Чому користувалась п'єса "Мартин Боруля" таким успіхом 

у канадських українців? Як і у п'єсі "Бурлака", так і в п'єсі 
"Мартин Боруля" драматург зобразив постаті сільських бага
тіїв, їхню жадобу швидко вибитися у дворяни, щоб зрівня
тися з панівною поміщицькою верхівкою. 

Треба зазначити, що ця п'єса десятки років .не сходила 
з кону драматичних гуртків українських товариств у Канаді. 

Сміло можна сказати, що п'єси Івана Тобілевича зразу увій
шли міцно у репертуар перших українсь1rnх драматичних гурт

ків у Канаді': "Бурлака", "Мартин Боруля", "Чумаки", "Безта· 
:~:анна", "Хазяїн", "Сто тисяч". 

Вперше у Канаді було поставлено невмируший твір Івана 
Котляревського - прославлену "Наталку Полтавку" - 21 бе
резня 1908 року у тому ж залі Товариства ім. Т. Г. Шевченка 
у Вінніпегу. В об'яві про виставу був такий заклик: "При
ходіть численно, коли бажаєте провести хоч хвилиночку в 
приємности". 

У 1909 році у Товаристві і'м. Т. Г. Шевченка стався роз

кол. Приміщення залишилось під контролем українських со
ціалістів. В ньому було організоване Драматичне товариство 
ім. М. Кропивницького. Частина членів, що вийшла з Това

риства ім. Т. Г. Шевченка, зорганізувала Товариство "Від

родження", яке поклало початок Драматичного гуртка "Боян", 
що проіснував багато років і провів велику працю на полі 
художньої самодіяльності - особливої театральної. 

З газети "Робочий народ", яка почала виходити у Вінні
пегу 1909 року, довідуємося, що в місті існував Український 
робітничий драматичний кружок. Про цей аматорський ко
лективу "Робочому народі" від 1-го лиrшя 1910 року читаємо: 
"УРДК складається з членів, які більшу часть дня проводять 
або під лучами палючNО сонця, або в душних, брудних, дим-
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rІИХ шапах (заводах). Змучені невольною працею, вертаються 
вони вечером додому і треба величезної сили волі, аби ТQді 
ще учитися роль або ходити на проби. Крім сего, будучи 
нечисленними, мусять виповняти всяку підрядну роботу для 

приготовлення штуки: мити галю, убирати її, достарчувати 
убрань, бігати по шторах (крамницях) за всякою купівлею 
. " 1 т. п .. 

Український робітничий драматичний кружок не тільки 
зустрічався з різними труднощами у своїй діяльності, але, 

як писав "Робочий народ" 11 березня 1911 року, йому робили 
всілякі перешкоди власті. Ось що говорилось про це в газе
ті: "П'ять років міські і провінці"альні власті робили безпере
станні перешкоди культурно-мистецькій діяльності україн

ських соціалі'стів. А робили вони ці перешкоди через доноси 
українських націоналістів, які вислуговувались консерватив

ній партії". І як приклад, газета ШІсала, що була зроблена 
підготовка до поставлення п'єси "Мартин Боруля" Івана Тобі
левича в Українському соціалістичному залі, але в п'ятницю, 
3-ro березня, прибув міський інспектор і заборонив виставу 
и суботу 4-го березня, мовляв, через те, що "зал дерев'яний", 
але дозволив на забаву з танцями. Інспектор загрозив, що 
коли драматичний гурток буде ставити п'єсу, то провінціаль
на поліція розжене і арештує людей. За порушення заборони 

:tраматичний гурток муситиме заплатити 200 доларів кари. 

Треба сказати, що драматичний гурток в Українському 
соціалістичному залі реорганізувався і виступав під новими 

назвами. Наприклад, Д. Пєтраш у кореспонденції, яка була 
опублікована в "Робочому народі" 21 серпня 1911 року, ІШ· 
сав, що "недавно органі'зований "Драматичний кружок" під 
управою тов. М. Поповича відограв вже 15-го липня, як першу 

штуку, "Кляте серце", драму в 5-ти діях Ів. Тобілевича". 

Автор кореспонденції говорить, що гра "випала знаме

нито" і вдоволена публіка гарно висловлювалась про поста
ttовку. Він також повідомляв, що колектив приготовлявся під 

батутою М. Поповича до концерту. 

Четвертого жовтня 1911 року газета повідомляла, що від
булися збори членів Драматичного кружка ім. Ів. Тобілеви
ча. Доповідь на зборах робив М. Попович. Він повідомив, що 
за один місяць вписалося 58 членів - 46 чоловік і 12 жінок. 
Чоловіки платили місячно 15-центові внески, жінки - 10-цен-
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тові. Проби відбувалися щосуботи. При драмгуртку існував 
і хор - він відбував своі пРоби кожиоrо вівтірка. 

Про розгалужену ді'яльність драматичних гуртків у Biн

uinery свідчить той факт, що тільки в театральному сезоні 
1908-1909-х роках були поставлені такі п'єси: "Украдене ща
стя", "Що було, то мохом поросло", "Безталанна", "Чумаки", 
"Мартин Боруля", "Москаль-чарівник", "Мати-наймичка", 

"Сватання на Гончарівці", "Нахмарило", "Сто тисяч", "Пере
Х;ІПJ>Или", "Ой не ходи, Грицю", "Верховинці", "Бур.ЛаКа", 
"Батраки", "Кара совісті". 

Драматичний гурток ім. Ів. Тобілевича посилив свою ді
яльність у 1912 році, йоrо секретар І. Навізівський у "Робо
чому народі" повідомляв, що проби "відбуватимуться кож
ного ві'втірка, четверrа і неділі вечером о 8 rодині". 

v 1911 роф при Українське.му Неtродному домі у Вінніпе-
1у утворилося Драматичне товариство ім. М. Заньковецької, 

яке згуртувало біля себе талановитих аматорів, багато з яких 
згодом перейшли до Драматичноrо гуртка при Стоваршпенні 

Український робітничий дім. Тоді' ж утворюється Драматичне 
товариство ім. Ів. Котляревськоrо. Отже, у 1911-1914-х роках 

у Вінніпегу існува.тш чотири сильні мистецькі колективи: Дра

матичний гурток ім. Ів. Тобілевича, Драматичне товариство 
"Боян", ДрамаПІЧне товариство ім. Ів. Котляревського і' Дра

матичне товариство ім. М. Заньковецької. 

Уже в перnшх роках існування української художньої са

:цодіяльності у Вінніпеrу між драматичними гуртками запо

чаткувалась внутрішня боротьба, замість творчої співпраці і 

обміну досвідом. Правда, вона тоді носила характер лише 

"професійної зависті", бо тільки пізніше вона переросла в і'део
логічну боротьбу. 

Товариство ім. Т. Г. Шевченка приміщувалось у власному 

будинку на розі вулиць Манітоба і Паверс. Воно мало~ як 
на. тодішні часи, досить відповідний театральний зал зі сценою. 

Тут знаходилось зорганізоване Драматичне товариство ім. М. 
Кропивницького. Воно було під впливом членів Соціалі'стичної 

партії Канади. Але в ньому були також люди, які знаходи
лись під контролем націоналістів і саме вони почали внутріш
:Н~d боротьбу, в результаті' якої 1911 року в Драматичному 
товаристві ім. М. Кропивницького стався розкол: соціалісти 

зорганізували окремий Драмаrnчний кружок ім. Івана Тьбі-
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левича, а націоналісти ...... Товариство "Відродження''., яке 
счщо, Qс11овою Українського драматичного товариства "Боян". 

Треба підкреслити, що з усіх тоді' існуючих драматичних 
1 уртків у Вінніпегу "Боян" був найбільш активним і він ста
вив з успіхом великі театральні вистави. Тоді' ж ним були по
ставлені вперше в Канаді п'єси: "Невольник" і "Назар Сто
доля". Згодом він поставив "Чорноморці", "Запорожець за 
Дунаєм", "Дай серцю волю". Правда, крім класичних п'єс, 
"Боян" ставив і низькопробні твори власного "драмороба" Се
мена Ковбеля - "Ді'Вочі мрії" і "Ляхотатари". Постановки 
здійснювались у театральному залі "Тренд опера". 

У 1911 році організувалось Просвітньо-драматичне товари
ство ім. М. Заньковецької при Читальні "Просвіта". Драмгур
ток зразу вирішив підготувати до постановки п'єси "Наталка 
Полтавка", "Ох, не люби двох", "Побіда світла над тьмою". 
Вистави відбувалися в залі Школи св. Николая на розі ву· 
11иць Флора і Мекгрегор. Там же приміщувалась і Читальня 

"Просвіта". При драмгуrку існував хор. його зусиллями 
був влаштований 13 квітня 1912 року концерт на пошанування 
Тараса Шевченка. 

Драматичний гурток ім. М. Заньковецької знаходився у 

Jllкoлi' св. Николая, яка була під контролем католицької церк
ви. Уніатський священик Филипів забороняв його діяльність, 
ику називав "аморальною", бо, мовляв, під час репетицій ама-
1ори "цілуються", "любляться", "співають непристойні пісні". 

Драматичному гуртку довелось перенести свою ді'яльність в 

інше приміщення - до відомої тоді "Галі Ястрембськоrо". 
Крім класичних, він поставив ряд "сенсаційних" п'єс, які були 
написані таки канадськоукраїнськими драморобами на низь
~-.:ому мистецькому і :і:цейному рівні. 

Драматично-співацьке товариство ім. Ів. Котляревського 

було зорганізоване восени 1911 року з членів Читальні "Прос-
11іта", яка тоді вже була пршш:нила свою діяльність. Новозор
rанізований драматичний гурток начисляв бі'льше 50 членів. 
Першу виставу, яку здійснив драмгурток, була п'єса "На ста
рості літ". Він прим1щувався при Малій церкві на Стелла. 
Але як і Українське товариство ім. М. Заньковецької, так і 

Драматично-співацьке товариство ім. Ів. Котляревського швид

ко знайшлося у конфлікті з католицьким клером. Воно- при
неволене було вийти з приміщення Малої церкви 1 перенести 
свою діяльність також до "Галі Ястрембськоrо". Після того, 
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як був куплений ·будинок для Українського народного дому 
1916 року, в нюму приміщувались всі три драматичні rуртки. 

Драматично-співацьке товариство ім. Ів. Котляревського 
у перши.х роках свого існування поставило ряд великих вис

тав: "Ой не ходи, Грицю", "Невольник", "Запорожець за Ду
наєм", "Чорноморці~'. "Мартин Боруля", "Назар Стодоля". 

Як уже згадувалось, між цими трьома драматичними 

гуртками відбувалась боротьба - "конкуренційна заздрість". 

Всі три драматичні гуртки приміщувались в Українському на

родному домі від 1916 до 1922 року. Тоді вони об'єдналися j 

утворили Драматично-спі'вацький гурток при Українському 

нар<'дному домі. Цей гурток проіснував багато років і влаш
тував багато театраЛьних вистав і концертів. 



ДРдМrУРТОК ІМ. В. ВИННИЧЕНКА 

Коли між драма-rччними rуртками "Боян". ім. М. Занько
вецької і ім. Ів. Котляревськоrо відбувалась "конкуренційна 
заздрість", то Драматичний rурток ім. В. Винниченка, який 
існував при відділі Української соціал-демократичної партії 
у Вінніпегу, стояв на зовсім інших ідеологічних позиціях, ніж 

:Jгадані вище мистецькі колективи. Коли вони були під вmm
оом націоналізму, то драмагурток УСДП у своїй діяльності 

проповідував інтернаціональні ідеї. 

В 1912-1920-х роках Драматичний гурток ім. В. Винm1-

•1енка, який зразу існував при відділі Українськоі соціаJІ· 

демократичної партії, а потім при відділі Стоваршnення Ук

раїнський робітничий дім, провів велику діяльність - він 
здійснив десятки вистав, які користувались успіхом не тільки 

серед українських робітників, але й серед трудящих інших 
національностей - польської, російської, єврейської. Він ста

вив свої вистави у театральній залі 'Тренд опера" і у Квінс 
театрі, бо тоді жодне українське товариство не мало свого 
відповідного приміщення для постановок. 

У '·Робочому народі" 28 лютого 1916 року опублікована 
коротка рецензія на виставу драмгуртка "Ілько Пащак". 

Автор рецензії схвально висловлюється про гру всіх аматорів. 

Однак він вирізняє гру Степана Василини, назвавши його 

"найздібнішим аматором в цілім Товаристві". Треба підкрес
шпи, що Степан Василина прославився талановитим коміком, 

багато років виступав на сцені Українського робітничого дому 
у Вінніпегу. 

Коли "народовські" драматичні гуртки ганялись за "сен
~аційними" п'єсами, що їх ліпили доморослі драмороби, то 
Драматичний rурток при УСДП ставив п'єси класиків, особ
пиво Івана Тобілевича - "Сто тисяч", "Суєта", "Безталанна". 
Наприклад, популяризуючи виставу "Безталанна", rазета "Ро
бочий народ" вмістила 2 березня 1917 року такоrо змісту 
об'яву: "Покиньте все. проче! А приходіть на представлення 
в суботу 17-ro марта вечером до 'Тренд Опера Гауз" на Мейн 
стр. Драматичний кружок ім. В. Винниченка у Вінніпегу ві-
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діграє того вечора одну з найкращих драм найбільшого укра
їнського драматурга Ів. Тобілевича п. з. "Безталанна". Драма 
в п' ятьох діях з співами і танцями. 

В представленню беруть участь найлучші сили кружка. 
Аматори докладають усіх старань, щоби дати дійсний образ 
тоі справжньої української любовної драми, живцем схопле
ної автором з нашого народного життя там в рідному краю. 

Щоби полюбуватися милими споминами про ті гарні сторони 
нашого народного життя, котрих на чужині не найдеш, а за 

котрими душа тужить і плаче - приходіть побачити те життя 
бодай на сцені. Відрадніше стане. 

Вступ: 50, 35, 25 і 15 центів. 
Чистий доход призначений на пресовий фонд "Робочого 

народу". 

Як бачимо з цієї сантиментально-підсолодженої об'яви, 
вистави драматичних гуртків ставили собі у той час завдання 
розвіювати ностальгію, яка тоді була дуже сильна серед пер
Іпих поселенців, які у рідному краю залишили батьк:а, неньку. 
сестру, брата чи навіть дружину з дітьми. 

Слід звернути увагу і на той факт, що доход з вистави 
призначався на газету "Робочий народ". До речі, з того часу 
встановилась міцно традиція, що з представлень і кruщертів 
доход призначався у певні місяці для української прогресив

ної преси. 

На цю виставу появилася 6 квітня у "Робочому народі" 
рецензія. Автор огляду говорив, що хоч драматичний гурток 
"не робив крикливого оголошування'', то все одно присутні 
заповнили зал 'Тренд Опера Гауз'', бо п'єса викликала заін
тересування серед місцевого українського загалу". 

Далі рецензент писав, що дотепер "у Вінніпегу ще жодної 
штуки так добре не відіграно", як поставив тим разом згада
ний драматичш-ій гурток п'єсу "Безталанна". Він високо оці
нив гру аматорів, деяких зарахував до "справжніх таланови
тих артистів". 

З рецензії довідуємося, що ролі в п'єсі виконували Л. 
Попович, М. Попович, Ю. Рудка, Л. Никоряк; А. Еферс, С. 
Василина, І. Зелез, М. Топоровська, М. Грицюк, й. Крушель-
1пщький, А. Денцевич, О. Будинкова, А. Хома, Н. Кочук. 

Автор закінчує свій огляд словами: "Згодом публика була 
захоплена грою аматорів, в доказ чого нагороджувала їх беа-
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перервними оплесками і визивала (викликала) декотрих ама-. . . ,, 
тор1в поюлька раз1в на сцену . 

Він rоворить, що успіх постановки треба завдячуваrn "тру
дові режисера" - Матвія Поповича. 

Діяльність драматичного гуртка після успішних вистав ще 
більше оживилась. Приходили до нього нові аматори, які 
бажали виступати в представленнях. Щоб їх підrотовши до 
сцени, драматичний гурток у вересні 1917 року організував 
курс, особливо для хористів, який відбувався вечорами - у 
понеділок і четвер. Лекції відбувались в приміщенні драма

ТJІЧноrо гуртка - 907 Мейн. 
"Робочий народ" повідомив, що 30 грудня 1917 року Дра

матичний гурток УСДП відбув свої річні збори. На них було 
звітовано, що драматичний гурток тоді уже начисляв 129 чле
нів. ·Режисером був Степан Василина. Цей драматичний гур
ток на протязі 1917-1918-х років здійснив кілька десятків 
инстав. 

У 1918 році започатковано будову Українського робітни
чого· дому у Вінніпегу. Тоді сформувалось Стоваршпення Ук
раїнський робітничий дім (у 1925 році перейменоване на Това
риство Український робітничо-фармерський дім). У вересні 
1918 року домініальний уряд заборонив діяльність Української 
соціал-демократичної партії Канади і видавання газеrn "Ро
бочий народ". Хоч драматичний гурток далі існував, але його 
діяльність була сповільнена, бо був установлений строгий полі
цейський контроль, навіть афіші про вистави ПС'Ітрібно було 
друкувати двома мовами - українською і обов'язково англій

ською мовою. Будівництво Українського робітничого дому 
було завершене аж в березні 1919 року. Він мав прекрасний 

І"сатральний зал на 1000 місць. Це був єдиний український 
театральний зал у Вінніпегу, в якому тоді влаштовували свої 
uистави Товариство "Боян", Драматичне товариство ім. М. 

Заньковецької і Драматичнtч:півацьке товариство ім. Ів. Кот
ляревського. Навіть студенти Католицької бурси ім. мшро
полита Шептицького поставили у ньому 13 травня 1919 року 
"знамениту трагедію пнсателя Вильяма Шекспіра (в україн
ському перекладі П. Куліша) п. н. "Юлій Цезар". 

При Українському робітничому домі у ВіІініпегу сформу
вався Український робітничий театр, у склад якого входWПІ: 
М. Попович, Л. Попович, Л. Никоряк, С. Василина, М. Кузик, 
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М. ПокімброДа; В. Пура, І. Тимошик, Д. Вихристов, А. Васи
лина, А. Янішевська, П. Лотоцький, Ю. Янішевська, Л. Цібій 

Деякий час через день-два той або ішrшй драматичний 
гурток влаштовував виставу у театральному залі Українського 

робітничого дому. Ось список вистав, що були в ньому влаш
товані у грудні 1919 року: 

Четвер 4 грудня: Товариство ім. М. Заньковецької - "Хма
ра" (О. Суходольський). 

Субота 6 грудня: Драматичний гурток ім. В. Винниченка 
- "Торгівля жемчугами" (Гр. Цеглинський). 

Четвер 11 грудня: Драматичний гурток ім. В. Винниченка 
- "Пан писар". 

Субота 13 грудня: Українське драматичне товариство ім. 
Ів. Котляревського - "За двома зайцями" (М. Старицький). 

П' ятниця 19 грудня: Товариство "Бандурист" - "Юдит" 
(В. Лісненко). 

Субота 20 грудня: Товариство ім. Т. Шевченка з Брукленд 
- "Царицині черевички" (В. Держирука). 

Вівторок 23 грудня: Аматорський кружок Читальні Това
риства "Прссвіта" - "Терновий вінок" (В. Сиротенко): 

Середа 24 грудня: Запомоrове товариство св. Николая -
"Пімства за кривду": 

Субота 27 грудня: Драматичний гурток ім. В. Винниченка 
- "Наймичка". 

Середа 31 грудня: Запомогове Товариство св. Николая -
"Бондарівна" (І. Тобілевич). 

Субота 3 січня 1919 року: Товариство "Боян" - "Дівочі 
мрії" (С. Ковбель). 

· У 1919 році розгорнув свою широку і живу діяльність 
уже вище згаданий Український робітничий театр у Вінніпегу. 
Він, :наприклад, навесні 1919 року запланував влаштувати такі 
вистави в театральному залі Українського робітничого дому: 
"Украдене щастя'', "Євреї", "Невольник", "Ревізор", "Нещас
не кохання", "Хазяїн", "Ой не ходи, Грицю", "Сто тисяч", 
"Хуртовина", "Сватання на Гончарівці", "Дай серцю воmо", 
"Запорожець за Дунаєм", "Вій". 

Доход з тих вистав Український робітничий театр передав 
на сплату боргу Українського робітничого дому. Гурток, який 

перетворився на професійний колект~ш, довго не проіснував, 
бо в ньому почалася внухрішня боротьба. Декілька амбітних 
осіб відокремились від колективу і створили мандрівну Укра-
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їнську театральну друЖШІу "Відгомін" під управою І. Дороша 
(І. Квасняка). Вона підготовила програму-вар'єте і виїхала з 

нею на гастролі. Однак група довго не проіснувала, бо між li 
керівником і членами дійшло до конфлікту, коли вона при
була до Портедж ла Прейрі. ВС'ІНа розпалася і її члеШІ повер
нулися до Вінніпегу - деякі з них приєдналися до Драмапrч
ного гуртка ім. В; Винниченка. 

На початку 1920 року ліквідується Драмапrчний гурток 
ім. В. Винниченка і на його місце формується Драматично-
1.:півацький кружок при Українському робіпmчому домі. 



В ІНШИХ МІСТ дХ КР дІНИ 

Спочатку художня самодіяльність прогресивШІХ українців 

коm~ентрувалася переважно у Вінніпегу. Тут були організо
вані різні товариства, читальні, виходили газети. Вінніпег уже 
тоді вважався "столицею канадських українців". 

Але художня самодіяльність почала швидко розвиватися 

і в ішпих канадсЬКІJ~ містах, де поселювались більшими гро
мадами українці. Одним з таких міст був Венкувер. У "Ро
бочому народі" від 27 грудня 1911 року була опублікована 
така об'ява: "Позір! Перше українське "представлення"! 
Відоrрає Український театрально-аматорський кружок в субо
ту 13 січня о 8 год. вечером в Орендж Галл, Венкувер. 

"Ох, не тоби двох!" 

Оперетка в 3-х діях. Це перша п'єса грана на сцені укра
їнською мовою над Спокійним Океаном, між канадськими 

горами Бритнш Колумбії у Венкувер". 
Після постановки в "Робочому народі" появилась рецен

зія, в якій говорилось про цей перший виступ на українській 

сцені у Венкувері так: 

"Перше українське представлення у Венкувер, відігране 

"Українським аматорським кружком", випало цілком вдово
ляючо. Результат несподіваІШЙ. Помимо браку відповідних 
декорацій, особи, котрі перший раз виступили на сцену, сво
єю грою заінтересували не лmпе українську публіку, що ро
зуміла слова, але й англійців, котрі прийшли тільки з ціка
вості. Тепер, де тільки навинеться, зараз mпають, коли іще 

буде грати український театр". 

Окрилений успіхом першої постановки "Ой, не mоби 
двох!", Український театрально-аматорський кружок у Вен

кувері вирішив 22 червня 1912 року влаштувати виставу "На
талка Полтавка". 

У тому ж періоді започатковується художня самодіяль
ність і серед українських фамерів у Західній Канаді. Першу 
театральну постановку підготовили фармерські хлопці і дї. 
чата у місцевості Сейнт Норберт (Манітоба) - драму Івана 
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Франка "Украдене ща:стя". П'єсу гурток поставив у Вінніпе
rу. На виставу прибули фармери з довколишніх околиць. По
становку підготовив учитель Василь Курдидик. 

При ві.п.цілах Української соціал-демократичної партії у 

різ:Них місцевостях країни існували драматичні гуртки, які 
<.-тавили театральні вистави, подекуди влаштовували концерти, 
особливо для вшанування пам'яті Тараса Шевченка, або від
значення Дня міжнародної солідарності трудящих - Перше 

травня. Ті гуртки так довго існували, як довго в якійсь місце

вості існував відділ УСДП, але як він ліквідувався через ви

їзд членів, тоді припиняв діяльність і драматичний гурток. Тре

ба підкреслити, що тоді українські емігранти переважно були 
самітні, не мали постійної праці, тому в місцевостях перебу
nа.п:и так довго, як могли знайти для себе якесь заняття. 

Але в різних місцевостях існували також прогресивно
демократичні товариства під різними назвами, які проводили 

культурно-освітню діяльність. Вони не були централізовані. 
Такі товариства і читальні мали подекуди свої власні будин
ки і в них приміщувались їхні драматичні гуртки. Напри
клад, в місцевості Транскона (Манітоба) при Товаристві "Про
світа" ім. Т. Г. Шевченка, до якоrо належали члени УСДП, 

існував духовий оркестр, однак через брак диригента і ма
теріальних засобів він ліквідувався. 

Подекуди односельці організовували свої власні гуртки 

художньої самодіяльності. У Вінніпегу 1919 року існував Ду
ховий оркестр односельців з Васильківців під керівництвом 

Г. Шевчука. Цей духовий оркестр був тоді дуже популярЮІМ 
і часто виступав на концертах в Українському робітничому 
до.мі. 

У фармерській місцевості Брокенrсд (Манітоба) уже в 

1918 році молодь зібралась у гурток і в місцевій школі влаш

rовувала "аматорські вистави". Також до цієї школи при
Ї.."ЩИВ драматичний гурток з сусідньої місцевості Лейдівуд. 

В околиці Торонто існували три відділи Товариства "Злу
кu". Вони деякий час працювали окремо. При них існували 

драматичні гуртки - кожен з них ставив свої "представлен
rrи ". У місті був також відділ Українсько-російських соціал

революціонерів (лівих), який проводив чималу мистецьку ді

ІUІьність. Згодом від ньсrо перейшли до Стоваришення Укра

u1ський робітничий дім такі діячі, як йосип Зрадовський, Іван 
Ьuйчук, Іван Яшан, Дем'ян Вихристов (Коваленко), які віді-
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грали важливу роль в громадсько-політичному і культурнснm

стецькому житті Товариства Український робітничо-фармер
ський дім і Товариства об'єднаних українських канадців. 

Культурно-освітнє та мистецьке життя українських посе

ленців у Монтреалі почалось ще на початку 1900-х років. Сьо
мого жовтня 1914 року в місті було зорганізоване Українське 
музичне товариство "Боян", до якого належав Петро Ковали
шин, який зrодом був організатором Української соціал-демо
кратичної партії у Східній Канаді. 

У Гемилтоні (Онтеріо) існувало Товариство "Просвіта" ім. 
Т. Г. Шевченка. При ньому був драматичний гурток. Пізні
ше Товариство з. драматичним гуртком приєдналося до Сто

варишення Українс~>кий робітничий дім. Місцевий драматич
ний гурток уже тоді поставив ряд п'єс. 

У Торолд (Онтеріо) активну діяльність проводило Просвіт

не товариство ім. Т. Г. Шевченка у підвалі хати члена А. Мар

чина. Там влаштовувались і концерти. Згодом Товариство 

приєдналось до СУРД. 

У 1917 році у Киченер-Ватерлю (Онтеріо) було організо
ване Товариство ім. Ів. Франка. Одна членкиня Е. Бабій напи
сала "драматичний твір" п. з. "В кігтях розпусти". У 1921 
році Товариство приєдналось до СУРД. 

Один з перших Українських робітничих домів був спору
джений у місцевості Велланд (Онтеріо) у 1917 році. Зразу в 
ньому розгорнулась художня самодіяльність драматичного 
гуртка УСДП. Він поставив ряд театральних вистав, серед них 

відому п'єсу Івана Франка "Украдене щастя". У цьому дра
матичному гуртку активну участь брали Микола Харик, Юрій 
Никифорук, Марія Цінцірук, Якіn Помейчук. 

У Форт Вильям (Онтеріо) гурток молодих людей зорганізу
вав Товариство "Просвіта" 1914 року, при якому зразу сфор
мувався драматичний гурток, який регулярно ставив "пред
ставлення". Доход з них передавався на фонд Товариства 
"Просвіта". 

У провінції Саскечеван у різних місцевостях. існували не

залежні товариства, при яких розгорталась художня . самоді
яльність. У Саскатуні 1917 року було організоваве Робіпщче 
запомогове товариство, яке "встроювало представлення і кон
церти", з яких "був добрийсуспіх моральІШЙ і матеріальний'~. 

У Ріджайні існувало Товариство "Злука" - воно влаш
товувало Підприємства з добрим успіхом. 
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Після. розгромлення Української соціал-демократичної 
парrії у місті Мус Джо (Саскечеван) у 1918 році був зоргані
зований Драматичний гурток ім. В. Винниченка. В "Альма· 
наху ТУРФДім 1918-1929" читаємо: "Цей гурток почав знову 
скорим темпом розвиватися, робітники й робітниці почали до 
нього горнутись, грали представлення, влаштовували концер

ти, заснували робітничу діточу школу і таким робом закипіла 

rромадська праця на культурн<К:'Світньому полі". 
Драматичні гуртки існували у таких саскечеванських міс

цевостях: Бінфейт, Кемсак, Веригін, Канора. Наприклад, дра
матичний гурток у Канорі влаштовував театральні вистави не 

тільки у своїй місцевості, але також і в сусідніх - Доннвиллі 

і Йорктоні. 
Великого розгалуження набрала художня самодіяльність 

українців в провінції Алберта. В . її столиці Едмонтоні поча
лось орrанізаційне життя українських поселенців уже в 1900 
році. Хоч немає поки що документальних даних, однак ста

рожили твердили, що вже в 1901 році в місті існувала Чи
тальня ім. Т. Г Шевченка, до якої належало понад 100 членів. 
Якщо це правда, то вона була першою такою українською 
інституцією в Канаді, бо у Вінніпегу Читальня ім. Т. Г. Шев
ченка була створена 1903 року*). 

В 1910 році в Едм:онтоні був сформований відділ Федерації 
українських соціал-демократів. У 1915 році організувалось 

Товариство "Самообразовання". Воно розгорнуло велику ми
сrецьку діяльність у місті. Про це так говориться у згаданому 

"Альманаху ТУРФДім 1918-1929": "Своїми першими кілько
ма драматичними виставами Т-во "Сабообразовання" завою-
1шло симпатію українського робітництва в Едмонтоні й ряди 

iaoro почали хутко зростати. Воно згуртувало коло себе свідо
міші й дуже активні сили, переважно молодь, добре постави
ло. хор під проводом т. М. Шатульського та драмгурток під 

11роводом т. І. Соколова й т. І. Клибановського. В той час 
uоно рентувало салю пресбитеріанської бурси. Але вже тоді 
саля бурси невміщала людей на представлення й ко~щерти, 
тому шевченківські концерти Т-во давало в англійських теат-

*) Дехто твердить, що перша Читальня ім. Т. Г. Шев

ченка була організована Кирилом Геником 1898 року, але 
АJІЯ підтвердження цієї rіпотези поки що нема документальних 

JJШПІХ, 
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рах, а більші представлення грало в католицькім Народнім 
.. " 

дою. 

У місті Келгарі також існувало Товариство "Самообразо
вання" і при ньому існував драматичний гурток. 

Історія українського робітничого руху в шахтарській міс
цевосrі Колмен почалась 1911 року. Тут існував один з най
живіІІШХ відділів УСДП. Після заборони УСДП в місцевості 
утворився драматичний гурток, який у 1920 році перетворено 
у відділ Стоваришення Український робітничий дім. 

Існували українські прогресивні товариства і в інших шах

тарських: місцевостях Алберти - в Колrорст, Летбридж, Вейн, 
Дромгеллер, Белв'ю, Кенмор, Беверлі. Існували вони також 
в Медисин Гет і фармерських: місцевостях - Вегревилл, Пакан, 
Торгилд, Лейк Елайза, Ланюк, Спедден. Вони в силу своіх 

можлЩІостей проводили художню самодіяльність. 

Крім Венкувера, де художня самодіяльність почалась 1911. 
року, існували драматичні гуртки ще в таких. місцевостяк 

Британської Колумбії: Корбін і Ревелсток. 
Отже, в періоді між вереснем 1918 і 1920 роком в цілому 

ряді місцевостей існували окремі прогресивні товариства і чи: 

тальні, при яких утворились драматичні гуртки, які прово

дили чималу художню самодіяльність. 

На початку 1920-х років пройшла консолідація тих това

риств і читалень: вони афілю:&ались до Стоваришення Укра" 
їнський робітничий дім - стали його відділами. Ухня діяль
ність координувалась і скеровувалась Центральним Виконав

чим Комітетом Стоваришення Український робітничий дім 
(від 1925 року Товариством Український робітничо-фармер-
ський дім). При ЦВК ТУРФДім була створена Мистецька ко

місія, яка подавала велику допомогу у діяльності драматичних 

гуртків, мандолінових оркестрів, хорів, танцювальних гуртків. 

Почався новий період у художній діяльності українських про

гресивних товариств у Канаді. 



ТОДІШНІЙ РЕПЕРТУАР 

Репертуар драматичних гуртків у тих часах був різнород

иий. Він диктувався спроможністю аматорського колективу 

поставити п'єсу. Якщо він Qув більший (у Торонто, Венкувері, 
Вінніпегу, Едмонтоні або Монтреалі), то він брався, як rово
рИJШ, до "серйозного представлення", тобто до багатоактних 

п'єс. з великим числом дійових осіб, особливо ставив такі, 
11кі вимагали або співу, абО танців, гуртів. У менших місце~ 
вост:Ях, з оомеженою кількістю аматорів, ставились одноактні 
вистави, переважно комедії або фарси. 

Якщо прослідкувати список перпшх вистав, які були по

с..-тавпені у різних місцевостях, то можна легко прийти до 

11ереконання, що основну частину тодішнього репертуару ста-

11овилн твори українських драматургів-класиків - Івана То

білевича, Михайла Старицького, Марка Кропивннцькоrо, Івана 

Франка, Івана Котляревського, Тараса Шевченка. 

Перша вистава, яка була поставлена у залі Товариства 
ім. Т. Г. Шевченка у Вінніпегу 22 листопада 1907 року була 
11'сса "Бурлака" Івана Тобілевича. Ця п'єса була підібрана 
11с випадково, бо в ній автор показав поневолене українське 

1.:t:Jю, в якому панували писар і старпшна над скривдженою 

uІднС\тою. Ця п'єса нагадувала глядачам галицькі чи буко-
1uшські села, в яких також верховодили rмінні посіпаки - сек

рс..-тарі і війти, через сваволю яких селяни часто приневолені 

G\·m1 вrікати за тридев'ять земель - аж у далеку Канаду. 

Другою виставою драматичного гуртка була п'єса того ж 
ІАнтора - "Мартин Боруля". Вистава користувалась великою 
11Опулярністю, бо на домагання публіки "знаменита комедія" 
була повторена ще раз. До речі, вона багато десятиріч не 
1.:хо;:і,ила зі сцени Українського робітничого дому у Вінніпегу, 
1аиставлялась і в інпшх місцевостях Канади. П'єса подобалась 

канадським українцям тим, що драматург в ній висміював ук

рwнських багатіїв, які прагнули вибитися "ще вище", у дво
р1111ський стан. Чимало бул() таких "кандидатів" у пани і в 
1.а ·селах, з· яких емігрували бідюtки, а їхні останні морги 
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чи фальчі прибирали у свої загребущі руки rалицькі чи бу
ковинські мартини борулі. 

Третьою п'єсою, яка була поставлена Українським робіт
ничим драматичним гуртком у Вінніпегу (15 червня 1910 р.), 

була комедія Івана Тобілевича - "Чумаки". В п'єсі автор по
казує чумацьке життя кінця XVIII стміття, зображує кон
флікт поглядів на щастя людини на прикладі двох братів, 
з яких один добачав "щастя" в багатстві, а другий був пере
конаний, що "не в грошах щастя". П'єса розвінчувала марні 
ілюзії тих, які мріяли "швидко розбагатіти в Канаді", поверну
тись до краю і стати власниками великих маєтків. 

Четвертою п'єсою Івана Тобілевича, поставленою у Він
ніпегу у тодішніх часах (21 серпня 1911 р.), була драма "Кляте 
серце". 

Всі головні п'єси Івана Тобілевича, які користувались ве
ликою популярністю на Великій Україні і в Східній Галичині 

та Буковині, ставились на сценах у Канаді різними драматич

ними гуртками. Крім уже згаданих вище, з великим ·успіхом 
ішли і його п'єси "Наймичка", "Безталанна", "Сто тисяч", 
"Батькова казка", "Хазяїн", "Сава Чалий", "Суєта", "Розум

ний і дурень" . 
. Скоро завоювала собі міцне місце на сценах українських 

театральних колективів у Канаді безсмертна "Наталка Пол
тавка" Івана Котляревського. Вона вперше була поставлена 
у Вінніпегу 17 березня 1908 року. Український аматорський 

театр у Венкувері поставив її 22 червня 1912 року. З тоrо 

часу вона ставилась сотні разів у різних містах країни. 

Коли драматичні гуртки зміцніли, розширили свій склад, 

поповнились співаками і музикантами, то вони почали щора.1 

частіше ставити музикально-співацькі спектаклі - "Ой· не хо
ди, Грицю, та на вечерниці", "За двома зайцями", "Циганка 
Аза", "Сватання на Гончарівці", "Запорожець за Дунаєм". 

У "Робочому народі", наприклад, була вміщена об'ява 
такого змісту: 

"Українці, любителі нашої пісні! Не забудьте, що Тов. 
"Боян" виставить в суботу, дня 12 мая (1917) в Квін театрі 
на Селкірк вул. славну українську оперу п. з. "Запорожець 
за Дунаєм". 

Українці! Ви відколи мешкаєте в Вінніпегу і взагалі в 
Канаді ще не бачили опери, тож старайтеся бути першими, 
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щоби її побачити. Приходіть всі і приводіть своїх знайо
мих". 

Не меншою популярністю у Канаді серед українців кори

стувались п'єси Марка Кропивницького - "Дай серцю воmо, 
заведе в неволю", "Глитай, або ж павук", "Пошились у дурні", 
"Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Зайдиголова", "Неволь

ник". його п'єси глибокозмістовні, вони виступали проти со
ціальної несправедливості, відстоювали право українського на

роду на національне самовизначення, проповідували благоро

дні, гуманні ідеї. Вони глибоко проникали в серця україн
ських трударів у Канаді. 

П'єса Тараса Шевченка "Назар Стодоля" вперше була 

ноставлена у Вінніпегу 21 березня 1914 року. Вона була приу
рочена до 100-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Пі

сля того п'єса чимало разів ставилась у більших містах. Вона, 
як правило, ставилась разом з славними "Вечорницями" Петра 
Ніщинського. 

Часто ставилась п'єса Івана Франка "Украдене щастя", 
яка робила великий вплив на глядачів, бо в Канаді було чима
ло молодих жінок, в яких "украдено щастя". В силу еконо
мічних умов і родинного оточення молоді дівчата приневолені 

були приймати нерівний шлюб. 

Треба зазначити, що у тому часі користувалась чималим 
rозrолосом п'єса "Січинський-Потоцький", яка мала відобрази
ти атентат студента Мирослава Січинського на цісарського на

місника у Львові графа Андрія Потоцького 12 квітня 1908 ро
ку. Хоч п'єса позбавлена літературної та мистецької варто
сті, бо була "написана на коліні", вона все-таки мала чималу 

111обілізуючу силу, бо заторкувала актуальне питання - вирва
п1 від смерті виконавця цього історичного чину за соціальнj 

і національні кривди українського народу в Австро-У горській 

монархії. Цю п'єсу ставили багато драматичних гуртків і вона 
11ритягала масово глядачів. 

Тоді були досить популярними побутові і мелодраматичні 
11'єси другорядних драматургів: "Соколики", "Торгівля жем
чуrами", "Процесовичі" Григорія Цеглинського, "Убійники" 
Івана Бодруга, "Блудний син" Я. Луцика, "Без метрики" І. 
Юзенкова, "Пещена дитина" Р. Сурмача, "Вихрест", "Жидівка-
1111хрестка". 

Але зі зміцненням Стоваришення Український робітничий 
дім виросли кількісно і якісно драматичні гуртки у різних міс-



НАША СЦЕНА 

цевостях - почався новий період художньої самодіяльності 
канадських українців. rхній репертуар збагатився новими 
п'єсами, в яких уже була відображена боротьба українського 
народу за свою соціальну і національну волю, за свою дер

жавність. 



КОНСОЛІДАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

У днях 1~20 січня 1920 року у Вінніпегу відбулися За-
1·альні збори Українського робітничого дому. Це, по суті, був 
Перший крайовий з'їзд Стоваришення Український робітни
•шй дім (пізніше Товариства Український робітничо-фармер
ський дім). 

На тому першому з'їзді були делегати від афільованих 
орrанізацш з різних місцевостей. У звіті з'їзду згадується, 

що в його роботі брав участь делегат від Драмаnrчного гуртка 
ім. В. Винниченка у Мус Джо (Т. Гриценюк). 

На з'їзді говорилось про те, що в Західну Канаду виїздила 
.1 концертами співачка Ліза Попович, Доход з концертів 
нризначався на сплату борrу на Українському робітничому 
,,омі у Вінніпегу. Разом з співачкою подорожував іТ:і чоловік -
1·ромадський діяч Матвій Попович. Під час концертів він за-

1<ликав присутніх щедро жертвувати на погашення· борrу. Але 
і.1 забороною Української соціал-демократичної rіартії вони під 
•i.1c подорожі наштовхувались на різні перешкоди, тому при-

11~оолені були припинити турне. Але ця подорож залишила 

1 т1бокий слід серед української громадськості в Західній Ка-
111щі. Це вперше пролунала українська народна і класична 
11іс11я тодішньої славної співачки Лізи Попович, яка згодом 

11ідіrрала важливу роль у розвитку художньої самодіяльності, 

(10 не тільки виступала з піснями на концертах, але також 

1111конувала ролі у театральних постановках драматичного rурт-

1.а у Вінніпегу. 

Під час Друrих загальних зборів Українського робітни
•юrо дому у Вінніпегу в днях 27-31 січня 1921 року Драматич-
110-співацький кружок при Українському робітничому домі по
t rаnив для делегатів і гостей дві п'єси - "Базар" В. ВинШІ
•1с11ка і "Хуртовина" С. Черкасенка. Тоді ж був влаштований 
1 концерт учнями Робітничої дитячої школи під керівництвом 
Матвія Поповича. 

У звіті Других загальних зборів УРД говориться: 

"Програма концерту була дуже баrата. Діточий хор від-
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співав кілька гарних народних пісень. Висту1mла також діто
ча оркестра, декламації, соля на скрипці, піано. 

Присутні вітали дітей дуже щиро і закидали їх шокола

дами, навіть грішми. Програма діточого концерту була ви

конана дуже добре і зробила на присутніх дуже миле вра
ж1ю1я. Майже кожний кусник ді:rи виконували ро два 
рази і кожний раз присутні вітали їх грімкими оплесками. 

Найкраще враження зробило виконання діточою мандолі
новою оркестрою "Марселєзи" і "Інтернаціоналу". 

Toro вечора хор Драматично-співацького кружка відспі
вав "Марселєзу'' "Інтернаціонал", уривки з "Вечорниць" і ряд 
інших українських пісень. 

На Четвертих Загальних зборах УРД, які відбулися 15--18 
січня 1923 року, делегат Іван Бойчук повідомив, що у Торон
то існував Робітничий духовий оркестр "Бандурист", який без
платно грав на всіх організаційних підприємствах. 

На тих же зборах повідомлялось, що при відділі Стовари
шення Український робітничий дім у Вегревиллі (Алберта) був 

заснований Співацька-драматичний кружок, який влітку 1922 
року "дав цілий ряд концертів між фармерами в околиці". Під 
час таких концертів виступав промовець, який говорив про 

становище в Радянських Республіках та про життя фармерів 
у Канаді. 

На тому ж з'їзді Стоваришення Український робітничий 

дім була схвалена резолюція, в якій гооорилось, щоб філіали 

і відділи висилали найменше два рази на рік співацькі і музи

кальні груІШ у фармерські околиці, щоб вони там влаштову
ва.11и концерти і театральні вистави. Там, де це можливо, 

пропонувалось влаштовувати і дитячі концерти. 

На П'ятому з'їзді Стоваришення Український робітничий 

дім, який відбувався 6-9 лютого 1924 року, багато делегатів 
звітували про діяльність мистецьких колективів у своїх місце

востях. 

У Вінніпегу існував Драматично-співацький гурток, 2 дитя
чі :мандолінові оркестри, симфонічний оркестр. В 1923 році 
Драматично-співацький гурток влаштував 34 театральні вис

ТаJіИ і 27 концертів. У Тиммінсі (Онтеріо) існував Драматично
співацький гурток з 50 осіб. Такі ж мистецькі колективи 
існували в Гемилтоні, Мус Джо, Дромгеллері, Едмонтоні. У 

Торонто мандоліновий оркестр при Робітничій дитячій школі 
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мав 23 музиканти. У Трансконі духовий оркестр мав 40 чле
нів. 

На тому ж з'їзді було поставлено на денний порядок спра
ву мистецьких колективів при філіалах і відділах СУРД. Для 
того була обрана Драматично-музикальна комісія, яка на ос
нові звітів делегатів виробила резолюцію, в якій були втL-rені 
такі пропозиції: 

Екзекутивний Комітет Стоваришення Український робіт
ничий дім має назначити Драматично-музичний комітет, яко

го завдання буде допомагати драматично-співацьким гурткам 
у їхній праці. його діяльність має проводитися під контролем 
Екзе1~утивного Комітету СУРД. 

Драматично-музичний комітет має організувати театра.т11,-

11у бібліотеку, в якій мають знаходитися драматичні твори для 

дорС'слих і молоді, музичні твори для чоловічих, жіночих, мі

шаних і дитячих хворів, мандолінових, мішаних і духових 

оркестрів, смьні партії, пісні для дуетів, терцетів і квартетіБ. 

Драматично-музичний комітет повинен взяти на облік 
усю театральну літературу і розподілювати її там, де вона 

була б найефективніше використана. В центральній театраль
ній бібліотеці повинні знаходитися всі такі твори по одній 
копії. І якщо на них є запотребування, Драматично-музичний 
комітет повинен їх передруковувати. 

Для допомоги місцевим мистецьким колекnшам Драма

тично-музичний комітет має зготовити cmrcoк відповідних до 

uистави п'єс, з зазначенням їх назв, кількості дійових осіб і 
потрібним реквізитом та бутафорією. 

Всі диригенти мають бути на с>бліку Драматично-музично

ю комітету і мають користуватися апробованим колективом. 
Кожний філіал і відділ мають організувати в місцевості, де 

І\С можливо, драматично-співацький гурток. В цих гуртках по

винна знайти собі місце молодь, охоча грати і співати на сцені. 
Потрібно сприяти розвитку її музикальних здібностей. 

Філіали і відділи СУРД, при яких існують драматично-спі

вацькі гуртки, повинні висилати їх в такі місцевості, де не 

11сма таких, щоб там влаштовувати представлення і концертн. 
Це, особливо, відноситься до фармерських місцевостей. Під 
час представлень і концертів повинні виступати промовці. 

Отже, після П'ятого з'їзду Стоваришення Український ро
Gітничий дім почався новий період у художній самодіяльності 
11роrресивних українців Канади. Швидко росло число нових 

41 



НАША СЦЕНА 

відділів і збільшувалась кількість місцевих товариств, які афі
лювались до Стоваршnення Український робітничий дім. У 
різних місцевостях споруджувались Українські робітничі доми 
і Українські фармерські доми, в яких зразу організувалась 
художня самодіяльність, яка з кожним роком ставала масові

шою і якіснішою. Вона була вже більш упорядкованою і ко
ординованою. 
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Художня самодіяльність серед українців у Канаді поча

!Іась театральною виставою "Аргонавти" у Вінніпегу 1904 ро
ку. У перших роках громадського життя українських посе

ленців у різІШх містах країни представлення були важливою 
його частиною. Правда, тоді вже у Вінніпегу (можливо і в 
інших містах) відбувались спорадичні концерти на пошануван
ня пам'яті Тараса Шевченка, в яких брали, нашвидкуруч ство
рені провізорні хори, а також виступали і музиканти-скри

палі з сольними номерами. 

Пізніше при драматичних гуртках організувались, як їх 

складові частини, мішані хори. Лише значно пізніше, на по
чатку 1930-х років, хори виділились як окремі одиниці, хоч 

знаходилися у спільному мистецькому колективі при відділах 

Товариства Український робітничо-фармерський дім. 

Але з сформуванням Стоваришення Український робітни
чий дім, на початку 1920-х років, почали організуватися мандо

лінові оркестри, які згодом розширились у струнні оркестри, 

і сьогодні відіграють дуже важливу роль у мистецькій діяль
ності Товариства об'сднаних українських канадців. Перший 
мандоліновий оркестр був утворений при Робітничій дитячій 
школі Українського робітничого дому у Вінніпегу. його ор
ганізатором і диригентом був Матвій Попович. 

Як уже згадувалось, цей оркестр влаштував концерт для 

делегатів Других загальних зборів УРД в січні 1921 року. Це 

була тоді велика сенсація. Делегати, які прислухались до 
концерту, так ним захопились, що як тільки повернулися до

дому, то зразу почали агітувати за зорганізування таких ман

долінових оркестрів у своїх місцевостях. І дійсно, в цілому 

ряді міст і фармерських околиць вони утворились, бо вже 
на третьому і четвертому з'їздах делегати здавали звіт з їх
ньої діяльності, про їхні концерти не тільки в своїх місцевос-
1ях, але в поблизьких, чи навіть подальших околицях, куди 
вони час від часу загощували. 

З кожним роком у Вінніпегу розuшрювалась мистецька 

діяльність, утворились два дівочі мандолінові оркестри, крім 
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дитячого. Воои майже щонеділі влаштовували концерти в Ук
раїнському робітничому домі. 

Матвій Попович, всебічно талановита людина, багато часу 
віддавав, поза своєю основною працею, як редактор журналів 
"Голос праці" і "Голос робітниці", художній самодіяльності 
Стоваришення Український робітничий дім. Він мав музич
ну освіту. Перебуваючи деякий час у Нью -Йорку, виступав 
у хорі Метрополітан Опера Гауз. У Вінніпегу часто виступаn 

у різних ролях драматичного гуртка, керував мішаним хором, 

молодіжним симфонічним оркестром, мандоліновим оркест
ром при Робітничій дитячій школі СУРД. Фактично він поклав 

основи мандоліновим. оркестрам у Канаді, які відіграли вели· 

чезну роль у художній самодіяльності прогресивних канад

сью1х українців. 

Як уже згадувалось, Матвій Попович, крім дитячого ман

долінового оркестру, керував ще і молодіжним симфонічним 
оркестром. Цей оркестр влаштував свій перший концерт 5 
жовтня 1923 року. його програма складалася з таких творів: 
увертюри з "Діани" Е. Ашера; секстету з опери "Лучія ді Лам
мермур" Доніцетті; "Мізерере" з ("Пери "Іль Траваторе" Верді; 

"Баркароля" з опери "Казка Гофмана" Оффенбаха; "Беркеузе" 
з "Жоселен" Годарда. Оркестр відкрив концерт "Інтернаціо
налом" і закінчив "Марселєзою". Участь у концерті взяли со

;~істка-співачка Ліза Попович, скрипаль Джордж Борнов і 

гармоніст й. Луїс. 

Дуже швидко мандолінові оркестри почали розростатися 

і Матвій Попович, який мав цілоденну жур11алістич11у працю 

і багато громадських обов'язків, не міг доглянути їх і потрібно 
Gуло знайти диригента, який весь свій час віддавав би тій 
справі. Таким першим постійним диригентом при Українсько

робітничому домі у Вінніпегу був Петро Угринюк. Він керу
вав мандоліновими оркестрами в 1923-1926-х роках. Під його 

досвідченим керівництвом (він був учитель музики) мандолі
нові оркестри технічно вдосконалились, набули великого до
свіду, розширили свій репертуар. 

Оркестри, черrуючись, щонеділі під час мистецького сезо

ну (жовтень - травень) влаштовували концерти в Українсько

му робітничому домі у Вінніпегу. Інколи виступали з кон

цертами в довколишніх місцевостях і у фармерських око

JШЦЯХ (особливо влітку). 
Треба завважити, що членкнні мандолінових оркестрів 
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співали колективно, акомпануючи собі на інструмеmах. Се
ред них були і солістки-співачки. Кілька членкинь, переодяr
нувшись в козацький стрій, виконували різні танці. Лише піз

ніше. коли мистецькі колективи розІІШрились, при них утво

рились окремі танцювальні гуртки, що складались з хлопців 

і дівчат, які виступали на концертах під акомпанемент мандо

лінових оркестрів. Під час концертів мандолінових оркестрів 
у Вінніпеrу інколи виступав і мішаний хор під керівництвом 

К. Кирстюка. 

Як правило, під час антракту (перерви) концерту nиступав 

промовець, який rоворив про жиtтєвоnажливі справи: світові 

або канадські події, організацію, проrресивну пресу. Частu 

промовець закликав присутніх жертвувати rроші на культур

но-освітню працю, прогресивну пресу, допомогу політичним 

в'язням, дспо.моrу страйкарям, жертвам повені в Західній Ук
раїні. Слід зазначити, що після таких промов робітники всту
пали до Товариства Український робітничо-фармерський дім, 
передплачували газети "Українські робіпmчі вісті", "Фармер
ське життя", журнали "Голос праці", "Голос робітн~", "Світ 
молоді". 

Концерти відбува.rrись виключно в неділю вечером і вступ 

на них був за добровільними датками. Це називалась "віль
на коле1\.та". Тоді 1-1е дозволялось продавати білетів v "бо
)Ки1':'1 день". 

Треба зазначити, що мандолінові оркестри інколи висту
па.'Іи в кінотеатрах, куди їх: запрошували, на різних мітинrах, 

що їх влаштовували Комуністична партія Канади, професій
ні спілки, Канадська робітнича оборонча ліrа. 

Репертуар мандолінових оркестрів тоді був обмежений, 
(ю ще не було ба~·ю·о ~~узичних творів, спеціально аранжо

ваних для таких інструментів. Лише зrодом репертуар їх 

почав збоrачуватися новими розробками пісень і танців для 
мандолін. В основному він складався з українських народ

них і революційних пісень. 

Дівочий мандоліновий оркестр у 1925 році почав частіше 
виїздити поза місто з концертами - до Транскони, Іст Кил

донан, Нерол. Наприклад, дописувач в "Українських робіт
ничих вістях" 20 серпня 1925 року звідомляв, що на гостин
ний концерт оркестру в Трансконі прибули не тільки українці, 

але й італійці, анrлійці, французи, які захоплено слухали пісні, 
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музику, дивились танці 1 рясними оплесками нагороджували 

митців. 

Того ж року дівочий мандоліновий оркестр вируnnш у 
свою першу "малу подорож" з 1юнцертами до Форт Вильям і 
околиці. Він дав там чотири концерти. Робітничий корес
пондент у газеті "Українські робітничі вісті" від 25 серпня пи
сав, що не збирається хвалити концерти, бо всі ті, які слуха
ли їх, дуже задоволені, не пропускали ані одного виступу, хоч 

:іараз в околиці є масове безробіття. На концерти приходили 
люди різних національностей. 

Далі він буквально писав: "Хоч не довго перебував у нас 
мандоліновий оркестр. :;i Вінніпегу, але праця, яку він виконав, 
залишилась надс.вго в пам' яті не тільки серед українських то

.варишів, але й серед чужинецьких. Бо, як довідуюся, то і по
між фінляндськими робітниками поширюється думка зоргані

зувати такий оркестр". 
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Треба завважити, що чомусь у перших роках художньої 
самодіяльності мало публікувалось в пресі оглядів концертів 
і театральних вистав. І з приводу цього 12 грудня 1923 року 
хтось з присутніх написав доrшс до "Українських робітничих 
вістей", в кому нарікав, що хоч майже щонеділі відбуваються 
в Українському робітничому домі концерти, які всі гарні і 
користуються популярністю серед українців, про що свід

чить завжди заповнений театральний зал, але про них дуже 

мало пишеться оглядів в пресі. Він говорив, що "крім оголо
шення і програми, майже ніколи (газета) не подає рецензії 
на ці концерти, як це, звичайно, водиться у таких случаях". 
І автор зробив огляд концерту 9 грудня, зазначивши, що він 
відрізнявся від інших тим, що на ньому було читання прозо
вого твору. Читав свій власний твір, новелу "Княжна" із збір
ки "Фільми революції", письменник Мирослав Ірчан. 

Дописувач пропонував, щоб Мирослав Ірчан "частіше ви
ступав з своїми творами перед українською публікою в Він
ніпегу". Він закінчив свій огляд такими словами: "Все було 
якесь близьке, товариське, чулось єдність між виконавцями 
і слухачами". 

Через тиждень газета опублікувала огляд концерту, я1шй 
nідбувся 16 грудня. У ньому відзначалось, що маленька Геня 
Біла декламувала (читала) вірш Миколи Тарновського "Робо
чому народові". До речі, у тих часах чита1-1ня віршів і навіть 
цілих поем було популярним на концертах в Українських ро
бітничих домах. На згаданому концерті мішаний хор відспі
вав "бадьору і радісну пісню" - "Україно-мати, кат сконав". 
Дитячий мандоліновий оркестр виконав пісню "Перебендя" 
в супроводі музики. На домагання публіки довелось оркест
рові повторити ще раз цей твір. 

Це саме стосувалось і театральних вистав, які відбували
ся в Українському робітничому домі у Вінніпегу (і в інuшх 
місцевостях). В газеті "Українські робітничі вісті" 26 грудня 
була опублікована кореспонденція "В справі театральних ви
став в Укр. роб. домі". Автор писав: "Я хочу сказати дещо 
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про представлення і концерти в УРД та про ПІХ, які викону
ють їх і які приходять дивІПися. Я бачив багато театральних 
вистав на російській, українській, німецькій і французькій 
сцені. Мав нагоду не раз бачити славного КропивІШцького, 
Садовського, Заньковецьку, великих Бернія, Мистервунда в 

німецькому театрі, Давидова і Орлєнова в російському, два 

рази бачив безсмертну Сару Бернар на французькій сцені. 
Та ще й незабутнього жидівського артиста Адлера. 

І коли я пepnrn:й раз приЙІІІов на представлення в Укр. 

роб. дім, я, звичайно, надіявся побачити гру аматорів. Як 
же я був приємно здивований, коли найшов гру товарШІІів 

дуже доброю, а ті, що грали головні ролі, не були гірші 
від професіональних артистів. З цього часу я почав ходити 
точно на всі представлення в УРД. Мені ще й досі перед 

с.чима дії драм: "За синім океаном", "Бог помсти", "Жидів
ка вихрестка", "Бунтар", "Дванадцять", "Безробітні" і т. д. 

Сцени були захоплюючі, ролі відіграні славно і талановкrо. 
Були хвилини, що хотілось плакати, щх;жлинати або біпи на 
сцену і з'єднатися з тим, що діється там ... " Далі він писав: 
"Думаю, що представлення в УРД мають великий научний і 
виховуючий характер для українського працюючого народу 

міста Вінніпегу". 
Далі він продовжував: "Було б добре, як би після кож· 

ного представлення поміщувалась в "УРВ" рецензія штуки, 
роль 1 1х виконавців. Думаю, що товаршпки і товариші не 

будуть сердитися, як їх гру будуть критикувати, бо це буде 
тільн:и корисне для них, а присутні навчаться розуміти штуку 

і виконання, бо добру дію відрізняють від злої навіть діти і 

вміють шанувати її". 
Безіменний автор закінчив свою цікаву рецензію такими 

словами: "Драматично-співацький гурток при УРД у Вінніпеrv 

має в себе такі таланти, як:Ими не повстидалися б й кращі єв
ропейські театри. Тому відносімся до них з пошаною, на яку 

вони заслуговують". 
На жаль цю цінну рецензію автор не підписав своїм пріз

вищем. Видно, що це була людина високої культури, яка 
була знайома з театральною справою. Була це людина стар

шого віку, бо якщо вона бачила гру, наприклад, славного 
Марка Кропивницького, який помер 1910 року, то в 1923 році 
Ш уже було чимало років. 

Розуміється, така висока оцінка мистецького колекпmу 
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при УРД у Вінніпеrу додавала йому ще більшої заохоти до 

праці. І він дійсно посилив її, добиваючись з кожною новою 
постановкою нових творчих успіхів. Треба сказати, що після 
того частіше появлялись рецензії на видатніші вистави драма

тичноrо rуртка. Писали їх, переважно, Мирослав Ірчан (Бі-бі) 

і Матвій Шатульський (Дядя). Писали дСІ rазети оrляди те
атральних постановок і концертів кореспонденти з різних міс

цевостей країни, серед яких були хороші рецензенти, зокрема 

у .великих містах. Особливо широкі оrляди друкувались про 
rастролі Дівочоrо мандоліновоrо оркестру з Вінніпеrу в За

хідній Канаді (1926) і в Східtіій Канаді (1927). Тоді ж друку
ваJUІсь рецензії на ці концерти в баrатьох анrлійських щоден

них газетах у різних місцевостях. 
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Українські поселенці в Канаді походили з Східної Га

личини, Буковини і Закарпаття. Отже, як хто з них і бачив 
коли-небудь представлення, то лише ті, які виставлялись у за
лах читалень "Просвіти", Народних домів, чи просто у вели
ких сільських стодолах. Напевно мало хто з них бачив ви
стави професіональних театральних труп. Лише ті, що прибу
ли з Наддніпрянської Україин (їх у Канаді тоді був незначний 
процент), могли бачити такі· вистави, бо вони виставлялись 
у більших містах, таких як Одеса, Київ, Харків, Чернігів, до 
яких час від часу загощували мандрівні театри, бо тоді україн
ських стаціонарних театрів не було, царська влада на такі 
не дозволяла, вони приневолені були мандрувати від міста до 

міста. 

Мало тоді друкувалось і театральних підручни1<ів. Лише 

з встановленням радянської влади на Україні почався розквіт 

українського національного мистецтва - театру, пісні, му

зики. Правда, воно почало розвиватися повним ходом в 1920 
·-1925-х роках, коли після революції, громадянської війни і 

імперіалістичної інтервенції почався nідбудовний період -
нове соціалістичне життя. 

І як тільки стало можливим, як налагодились поштові 

зв'язки, Екзекутивний Комітет Стоваришення Український ро
бітничий дім і газета '"Українські робітничі вісті" встановили 
співробітництво з відповідними установами на Радянській 

Україні. Треба підкреслити, що в цьому надзвичайно багато 
зробив Матвій Шатульський, який не тільки листувався з ти

ми установами, але на сторінках українських радянських пе

ріодичних видань висвітлював діяльність Стоваришення Ук

раінський робітничий дім, особливо працю драматично-співа
вацьких гуртків і мандолінових оркестрів. 

У 1923 році Матвій Шатульський вперше відвідав Радян
ський Союз і про свої враження написав цикл статей, які дру

кувались через довший час у газеті "Українські робітничі ві
сті''. Перебуваючи на Україні, він встановив зв'язки між 
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культурно-освітіІіми і мистецькими організаціями та Стовари

шенням Український робітничий дім. 

Щоб познайомити з діяльністю Стоваршnення Українсь
кий робітничий дім широкі кола громадськості України, він 
опублікував в авторитетному громадсько-!Іолітичному і літера

турно-науковому місячнику "Червоний шлях" (№ 4--5, 1923 
р.) інформаційну статтю. В ній він розповідав, зокрема, про 

працю мистецького колективу Українського робітничого дому 
у Вінніпегу: "Театрально-хоральне мистецтво при Укр. роб. 
домі розвинено дуже гарно. Театральний сезон розпочався 

11-ro жовтня 1922 року виставою п'єси Я. Мамонтова "Весе
лий хам". Від того часу до 26 травня 1923 року виставлено 
24 п'єси". 

В кореспонденції відзначувалось, що в кінці сезону було 

поставлено п'єсу "Дванадцять", яку Мирослав Ірчан спеціаль
но написав для- драма~:ичного гуртка "на тлі повстання в Схід
ній Галичині минулої осені (1922 р.). П'єса пройnша з вели

ким успіхом". Вистави в цьому сезоні режисерували Матвій 
Іllатульський, Михайло Шевців, Анна Мойсюкова, Федір Гор

дієнко. Дитячий гурток виставив з великим успіхом оперету 

"Коза-дереза" і одноактівку "Іменини Влодка". 

Про концерти, які влаштовувались n Українському робіт
ничому домі, Матвій Шатульський писав: " ... дано за мину
лий сезон (від 27 вересня 1922 до 27 травня 1923 року) 19 
концертів. Концерти давались переважн'-' мішаним хором Укр. 

роб. дому і дитячим мандоліновим оркестром школи при 

Укр. роб. домі. Деякі ко~~церти давали самі діти. (Дитячі кон
церти, власне старша група, виступал~ і в великих англійсь
ських театрах). Зокрема улаштовано було два концерти-мітин-
1·и і дві музикально-театральні вечірки, на котрих, крім кон

цертових річей, були в програмі й одноактівки. 

Всю цю широку театральну працю виконали не фахівці
артисти, а любителі, без жодної матеріальної винагороди, за 

виїмком деяких режисерів. При Укр. роб. домі гарні во
кальні сили: солісти - Ліза Попович (сопрано) і К. Кирстюк 
(баритон). Музикальні сили розвиваються серед молоді. Ве
ликим успіхом користувався на концертах в УРД скрШІак (син 
бідного українського робітника) Н. Гуцалюк". 

У цій кореспонде~щії Матвій Шатульський нарікав, що 
бракує віШІовідноrо репертуару п'єс, бо доводилося "перетри-

51 



НАША СЦЕНА 

cam старі", бо де ж взяm на імміграції пролетарських теат
ральних творів. 

Зацікавлення до художньої самодіяльності прогресивних 
українців у Канаді постійно зростало серед мистецької громад

ськості на Україні. Часто появлялись :1амітки або й довші 
статті у спеціалізованих журналах Києва і Харкова. 

Журнал "Голос праці" .<№ 12, 1923 р.) опублікував на сво
їх сторінках нотатку про те, що український радянський ком

позитор Пилип Козицький надіслав рукопис кількох своїх 
творів, як "дарунок українським робітникам у Канаді", з щи

рим привітом-автографом. У листі до редакції журналу ком
позитор писав, що "ні довга путь, ні холодні хвилі океа
ну не перервуть зв'язків, що існують поміж нами, що творять 

нове життя, і Вами, Щ~ прагнете до нього". 
Київський журнал "Музика" (№ 7-9, 1924 р.) опублікував 

статтю Я. Юрмаса "Музичне життя українських робітників у 
Канаді". Автор зазначував, що свій огляд написав на основі 

фактів, почерпнутих із статей Матвія Шатульського, які друку

валися у газеті "Українські робітничі вісті". Автор у статті 
не тільки розповів про художню самодіяльність мистецького 

колективу Українського робітничого дому у Вінніпегу, але й 
дещо з історії українських поселенців у Канаді. Він писав, 

що при робітничих клубах, селянських будинках, школах і вій
ськових частинах на Україні є оркестри народних інструмен

тів, які переважно живляться не художніми речами, але "пор
пурами малоросийских народних песень". Він радив компози
торам звернути належну увагу на ці оркестри і створити для 

них відповідний репертуар. 

Далі він писав: "Канадські ж робітники, хоч і скаржуть
ся у своїх листах (до Музичного Товариства ім. Леонтовича) 
на брак в них людей музично підготовлених, проте, як бачи
мо, активно прагнуть поліпшити репертуар мандолінових ор

кестрів, ввести до його репертуару народні та революційні 

твори (напр. твори Вериківського та ін.). 
Ми в цьому мусимо брати приклад з канадійських товари-. " ШІВ. 

Він також радив брати приклад з канадських мандоліні

сток, які, виконуючи музичні твори, одночасно співають і 

rрають. "Це, - писав він, - має велике виховуюче значення. 
Може і нам, громадянам УСРР, варто було б взяти приклад 
з канадійців: по шкільних закладах оркестри (струнні) об'єд-
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нати з хором; в багатьох випадках це може піти на користь 
музичноrо виховання учнів. Коли ж хор та оркестр існувати
муть окремо, то варто було б частіше влаштовувати спільні 
виступи: роЗучувати однакові речі й спільно їх виконувати". 

Свою статю Я. Юрмас закінчив словами: "Одне ж ми муси
.\Ю пам'ятати: нам є чому повчитися в канадських товаришів". 

Через кілька місяців той же журнал "Музика" (№ 2, 1925 
р.) опублікував фото і під ним помістив такий текст "Дру
гий (молодший) мандоліновий оркестр при Укр. роб. домі в 

Вінніпегу (Канада) зі своїм учителем т. П. Угринюком. Цей 
оркестр грає і співає переважно революційні і народні укр. 
пісні. В його репертуарі переважно твори Леонтовича, Ли

сенка, Степового, збірник "Червоний юнак" та деякі твори 
Богуславського. Оркестр робить значні успіхи. Бере участь 
у всіх концертах в Укр. роб. домі. Всі діти, що працюють в 

оркестрі - вихованці Дитячої робітничої школи при Укр. роб. 
домі у Вінніпегу". 

Іван Кулик, український радянський письменник, який 

перебував у Канаді на посаді радянського консула, цікавився 

художньою самодіяльністю Товариства Український робітни

чо-фармерський дім. Живучи в Монтреалі з своєю дружиною 
письменницею Люціаною Піонтек, брав безпосередню участь 
у діяльності місцевого драматичноrо гуртка. Він навіть :малю

вав для нього декорації і писав рецензії про окремі вистави. 

Для харківського журналу "Нове мистецтво" (№ 5, 1925 р.) 
написав статтю "Робітниче театральне мистецтво". В статті 

автор також інформував читачів Радянської України про ук
раїнських поселенців у Канаді, про те, де вони розміщені, чим 

займаються, про їхню громадсько-суспільну, культурно-освітню 

і мистецьку діяльність. 

У перших роках радянської влади на У країні бракувало 

коштів на діяльність театрів, хорів, оркестрів, видання музич

них творів. Навіть бракувало нотноrо паперу для друкування 
пісень і музики композиторів. Наприклад, молодий, таланови

rий композитор Пилип Козицький звернувся прямо до Екзеку

тивного Комітету Стоваришення Український робітничий дім 
з пропозицією допомопи у виданні написаних музичних тво
рів. 

Матвій Шатульський опублікував в "Українських робітни
чих вістях" 3-го січня 1925 року статтю "Музичне Товариство 
ім. Леонтовича в Києві", в якій повідомляв, що Екзекутивний 
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Комітет Товариства Український робітнич~армерський дім 
вислав 8 лm1ня 1924 року 50 доларів на нотний фонд для 
українських радянських композиторів. Він, як секретар Еке

зекутивного Комітету, закликав інші відділи і музичні това

риства у Канаді асигнувати на цю ціль певну суму хрошей 

і допомогти створити міцний нотний фонд Музичного товари
ства ім. Леонтовича в Києві. 

Матвій Шатульський говорив, що "Товариство ім. Леонто

вича відплатиться музичними творами так нашому центрові, 

як і всім нашим музично-співацьким організаціям з подино-

" ка. 

І треба сказати, що його передбачення скоро здійснюва
лись, бо на Радянськіll Україні постійно виходили нові твори 
сучасних композиторів - Михайла Вериківського, Пилипа Ко

зицького, Левка Ревуцького, Бориса Лятоnmнськоrо, Костя 

Богуславського, Василя Верховинця, Григорія Верьовки. Пе

ревидавались і твори композиторів-класиків - Миколи Лисен

ка, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Якова Степового, 

галицьких композиторів Станіслава Людкевича, Філарета Ко
лесси, Василя Барвінського, ДеІШса Січинського і буковинсько
го Ізидора Воробкевича. Саме ці твори (ноти) надсилались до 
Канади і вони поповнювали репертуар мандолінових оркестрів, 

хорів, танцювальних гуртків. 

На Шостому крайовому з'їзді Товариства Український ро
бітничо-фармерський дім, який відбувався в днях 2б-28 січня 
1925 року, була схвалена резолюція Драматично-музичної ко
місії, в якій говорилось: 

"З'їзд доручає Центральному Виконавчому Комітетові, аби 

цей, в порозумінню з Центральним мистецьким комітетом, 

нав'язав тісні зв'язки з драматичними й музичними товарист
вами на Радянській Україні та подбав, щоб в майбутньому 

діставати від нього для нашої драматично-музичної бібліотеки 
"" . . . . . ,, 

наинов1ш1 драматичш 1 музичш твори . 

Далі в резолюції rоворююся, що Центральний Виконав

чий Комітет ТУРФДім зобов'язаний звернутися до всіх дра
маnrчно-співочих гуртків при відділах, щоб кожний з них 
виасигнував із своєї каси 5 доларів на цю ціль, бо тоді буде 
започаткований нотновидавничий фонд, з допомогою якого 
можна буде видавати музичні твори і створити місцеві музич
ні бібліотеки. 



Зд П'ЯТЬ РОКІВ 

У зв'язку з п'ятиріччям відкриття Українськоrо робітничо
го дому у Вінніпегу вийшов 23 лютоrо 1924 року спеціальний 
святковий номер rазети "Українські робітничі вісті". У ньо
му вміщена стаття, в якій розповідається про художню само

діяльність Стоваришення Український робітничий дім, що бу
ла проведена у Вінніпегу. 

За неповними підрахунками на сцені Українського робіт
ничоrо дому було поставлено за п'ять років 215 п'єс, з тоrо 
числа 137 мистецькими силами СУРД, а 78 - силами інших ук

раїнських драматичних rуртків міста. Пізніше, коли різні 

українські товариства спорудили або набули свої будинки з 

театральними залами, вони вже більше не посдуrовувалися 
сценою Українськоrо робітничоrо дому. 

За те п'ятиріччя було влаштовано 69 концертів. Вони, 
за виключенням двох концертів, були орrанізовані власними 

силами Стоваришення Український робітничий дім. Автор 
зазначає, що пісня і музика почали ширше рrовиватися тіль

ки з 1921 року і частіше відбувалися концерти. 
Театральний зал Українськоrо робітничоrо дому мав 1000 

крісел. Пересічно на вистави вчащало 750 осіб. Отже, за 
п'ять років на 215 виставах побувало 161,250 осіб. На концер
ти завжди приходило по 1000 С'сіб (часто з браку місця в залі 
чимало людей верталися додому). Отже, на 69 концертах бу
ло 69,000 осіб. Разом вистави і концерти відвідало 230,250 
осіб. 

Режисерами в Драматично-співочому rуртку були Матвій 
Попович, Анна Мойсюкова (Янішевська), Лев Никоряк, Ми

хайло Шевців, Степан Василина, Федір Гордієнко, Анна Васи

линова, Осип Демків. 

Хором дириrував до 1923 року Матвій Попович, пізніше 
- К. Кирстюк. Першим орrанізатором і дириrентом Дитячо

rо мандоліновоrо оркестру був Матвій Попович. Він також 
був дириrентом Молодіжноrо симфонічноrо оркестру. Зrодом 
деякий час диригував мандоліновими оркестрами Петро Уr
ришок. 
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Своєю грою у різних п'єсах на сцені Українського робіт
ничого дому у Вінніпегу завоювали у публіки широке визнан

ня, крім згаданих режисерів, аматори Г. Грабчук, Степан Xвa
JJiбora, Федір Хоміцький, Микола Матейчук, Маріян Змійов
ський, Марія Навізівська, Марія Лотоцька, Катерина Шатуль

ська, Андрій Хоркавий, Микола Липка, Денис Мойсюк, Пилип 
Лотоцький, Анастасія Сидорова, Марія Ярова (Виноградова), 

Іван Гунька. 

Тоді рідко публікувались рецензії. Але навіть з тих ску
пих оглядів, яю школи появлялись у газеті "Українські ро

бітничі вісті", бачимо, що згадані аматори гарно справлялись 
із своїми ролями у серйозних і досить складних п'єсах. Для 

прикладу слід зацитувати кілька рядків з нотатки "Два вечорі 
в УР Д", що була опублікована 24 грудня 1923 року. В ній 
читаємо. "Драматично-співС'ЧИЙ гурток при УРД у Вінніпегу 

виставив у суботу 22 грудня відому драму Івана Франка 
"Украдене щастя". Не можна пропустити цієї вистави мовчан
кою і не зайвим буде сказати декілька коротких слів про гру 

та постановку драми". 

Далі: 

"Вистава зробила незатерте вражіння на присутніх і в 

цьому перш усього заслуга робітничих акторів, що дбайливо 
і зі зрозумінням виконували свої ролі". 

Автор у своєму огляді зупинився на грі окремих аматорів, 

відзначуючи їх інтерпретацію дійових осіб. Зокрема похваль

но висловився про гру Г. Грабчук, "яка працює щиро над кож
ною ролею і глибоко розуміє значення театрального мисте

цтва". 

Свій огляд він закінчив так: "Одним словом помітно, 
Драмспівгурток при УРД у Вінніпегу поступає вперед і не 

треба дивуватися, що притягає своїми виставами так багато 

української робітничої публіки". 

За п' ять років мандоліновий оркестр з дитячого виріс у 

дівочий і став першсоо групою, бо скоро створилась друrа гру
па з молодших дівчат. Отже, в кінці першого п'ятиріччя ми
стецької діяльності в Українському робітничому домі у Вінні

пегу існували три мандолінові оркестри: два дівочі і один 

дитячий. Вони влаштовували на зміну, або разом, концерти. 

В першій групі відзначались не тільки грою на мандолінах, але 
також виконанням народних танців сестри Дора, Марія і Га-
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пя Харчини, декламуванням Маруся Равлюк, Маруся Ткачук, 

Геня Біла. 
Великий вклад тоді зробили у мистецьку діяльність 

солісти Ліза Попович, К. Кирстюк, Н. Колісникова. 
У тому ж періоді розгорнули живу діяльність драматич

но-співочі гуртки при філіалах, товариствах і відділах Стовари
шення Український робітничий дім у різних місцевостях. Пер
ший концерт у Венкувері був улаштований 30 грудня 1922 
року під керівництвом А. Гагалюка. Це був дитячий концерт. 
Діти грали на скрипках, мандолінах, виконували танці. При
сутні вітали дітей бурхливими оплесками. 

У кореспонденції до "Українських робітничих вістей" І. 

Юзва 13 січня 1923 року писав: "Концерт дав перший почин 

для утворення в Венкувері сталої школи для дітей українських 

робітників. Весь чистий доход з концерту призначено на 

фонд школи. Товариство "Наука" обрало спеціальний комі
тет, який має завідувати сею школою. Комітет взиває всіх 

родичів слати своїх дітей до школи, де вони зможуть учи

тися української мови, гри, співу. Школа має своїм завданням 

виховувати робітничих дітей якнайкраще". 
Петро Кулинич повідс.мляв, що в січні 1923 року в Іст 

Килдонан зорганізовано дитячий мандоліновий оркестр під 

керівництвом Петра Угринюка. У цій школі проявив свій ве· 

ликий талант танцюрист Михась Федірчук. Треба зазначити, 
що при УРД в цій місцевості був сильний драматичний гурток, 

який під час театрального сезону регулярно влаштовував ви

стави - майже кожної суботи. Інколи цей драматичний гур
ток ставив свої п'єси і на сцені УРД у Вінніпегу. Керівником 
драматичного гуртка був Іван Корчинський. 

Хоч не маючи власного приміщення, велику діяльність 

розгорнула Українська театральна дружина у Торонто, влаш

товуючи свої вистава у різних винаймлених залах. Третього 

лютого 1923 року вона поставила в Роял Темпл п'єсу Івана То
білевича "Суєта". 

Ще в 1919 році при Товаристві "Злука" у Вест Торонто 
за ініціативою Петра Качали було утворене Українське му
зичне товариство. Воно організувало духовий оркестр. Ним 

керував Максим Баш. 

В газеті "Українські робітничі вісті" у тих роках появ
лялись об'яви про те, що в такій-то місцевості такого-то дня 
"відбудеться представлення". Вони ставились у Трансконі, 
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Ошаві, Бінфейті, Летбриджі, Едмонтоні, Мошреалі, Форr 
Вильям, Вегревиллі, Саскатуні, Колмені і т. д. 

На Четвертому крайовому з'їзді Стоваршпення Українсь
кий робітничий дім на початку 1924 року було зроблено під
сумок діяльності за перше п'ятирічне існування. Делегати 
звітували, що в цілому ряді місцевостей існують мистецькі ко

лективи, які проводять хорошу роботу. У звітній доповіді Ек
зекутивного Комітету і резолюціях було вказано на потребу 
ще ширше розгорнуrn художню самодіяльність при відділах 

Стоваришення Український робітничий дім. 



ДІЯЛЬНІСТЬ МИРОСЛдВд ІРЧдНд 

Письменник Мирослав Ірчан познайомився з українським 

робітничо-фармерським рухом у Канаді у 1919 році з газети 
''Українські робітничі вісті", яку хтось з солдатів привіз на 
фронт. Пізніше, коли він оІПІшmся у Празі (Чехословаччина), 
зв'язався з тією газетою і посилав до неї свої художні твори 
і публіцистичні статті, які друкувались під різними псевдо
німами. Тоді ж друкувались його новели і вірші на сторінках 

канадсько-українських журналів ''Голос праці" і "Голос робіт
ниці". Підцержував він тісний зв'язок із українськими робіт
ничими організаціями у Сполучених Штатах Америки і, зокре

ма, з пролетарським поетом і громадсь1шм діячем Миколою 

Тарновським у Нью йорку. 
Мирослав Ірчан був видатним драматургом і своїми п'єса

ми зайняв важливе місце в українській пролетарській літера

турі. Свою першу п'єсу "Бунтар" написав влітку 1920 року 
під час боїв з польсько-панськими військами. Вона з великим 
успіхом ставилась театром Червоної Армії і, за словами авто· 
ра, своєю агітаційністю піднімала бійців на революційні под
виги. У Канаді "Бунтар" був уперше поставлений Драматич
но-співочим гуртком при У\РД у Вінніпегу 20 січня 1923 ре.ку. 

Одинадцятого листопада 1922 року в Чорткові (Східна Га
личина) польсько-панська влада розстріляла галицьких народ

них месників - Степана Мельничука і Петра Шеремету. Роз

стріляні герої були особистими друзями Мирослава Ірчана. 
Дізнавшись про їх трагічну смерть, він на протязі короткого 

часу наrm:сав п'єсу "Дванадцять". Рукопис негайно надіслав 
Робітничо-фармерському видавничому товариству у Вінніпегу, 

яке зразу надрукувало твір окремою книжкою (масовим тира
жем). П'єса широко розійшлася серед канадських україн

uів, бо її купували не тільки для постановок, але і для читан

ня. 

Драматично-співочий гурток у Вінніпегу включив п'єсу 
"Дванадцять" до свого репертуару. йому доводилось багато 
разів повторювати виставу і кожного разу вона проходила при 

переповненому залі. Швидко її ставили і інші драматичні 
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rуртки у Канаді. Вона довгі роки не схоДІШа зі сцени Укра 
їнських робітничих домів. 

(Треба зазначити, що з 1935 року п'єси Мирослава Ірчана 
не ставились на сценах Українських робітничих домів, бо він 
був в Радянському Союзі проголошений "ворогом народу" і 
репресований. В 1956 році після викриття "культу особи" 
Сталіна він разом з іншими незаконно репресованими радян

ськими письменниками був реабілітований, його твори зно
ву почали передруковуватись, п'єси ставитися в театрах. Від
новили їх також і драматичні гуртки Товариства об'єднаних 
українських канадців на своїх сценах). 

Цікаво, що рецен:іі.я на першу постановку "Дванадцять" у 

Вінніпегу була опублікована у львівській прогресивній газеті 
"Земля і воля" 8 ЛШІНЯ 1923 року. Вона була піДІШсана крип

тонімом М. Ш. (Матвієм Шатульським). Рецензент писав: 
"Дня 26 мая 1923 р. на сцені Українського робітничого одому у 
Вінніпегу була поставлена нова драма в 5-х діях М. Ірчана п. н. 
"Дванадцять". Драма написана дуже талановито, побільшій 
часті досить реалістичними моментами, схожими з життєвою 

правдою. 

Незважаючи на велику спеку надворі, зал Українського 

робітничого дому був переповнений українським робітництвом 
по береги. Погасили світло, і почалася в темноті інтродукція 

драми. На сцені і в залі була така тривожна тишина, що 
навіть публіка стримувалась від віддиху. Публіка хвилинами 

забувалася, що вона в театрі, і все приймала з ентузіазмом. 
В другій дїї під час появи "дванадцятьох" публіка хвилювала
ся і засипала їх гарячими, бурхливими оплесками. Ми вже 
думали, що зал завалиться. Наш дім ще не пам'ятає таких 

оплесків. 
Остання дія була надто зворушаюча ... Ролі були прекрас

но виконані . . . Вся публіка ревно плакала . . . А жінки ри
дали на голос, так що декотрих мусили виводити із залу. 
Остання картина в привиді була ефективна: земна куля і дов
кола неї робітники і робітниці з прапорами, з тужною піснск; 
"Ви жертвою в бою ... " 

Драма зробила незатерте враження на українських ро

бітників у Вінніпегу". 
У повідомленні, що появилось було в "Українських робіт

ничих вістях" перед постановкою п'єси, говорилось, що Мирос
лав Ірчан написав її "спеціально для Драматичного кружка 
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у Вінніпегу" і вона "тільки що наспіла з ЄвроІПІ і ставиться 
перший раз на сцені". До речі, вона була поставлена у Він
ніпегу ще до того, як вийшла з друку окремою книжкою. 

Через вісім місяців (16 лютого 1924 року) газета повідом
JІЯЛ~, що драма "Дванадцять", яка "безперечно належить до 
найкращих пролетарських штук на американському континен

ті", ставилась уже три рази. Дев'ятого лютого 1924 року, 
коли знову ставилась ця п'єса, зал був заповнений глядача
ми і "сотки вернулись додому з браку місця". 

У тому ж періоді драматичні гуртки УРД ставили й інші 
його п'єси: "Нежданий гість" і "Безробітні". Восени 1923 
року він написав п'єсу "Родина щіткарів", яка примножила 
йому ще більшу славу талановитого драматурга. П'єса увій

nша міцно у фонд української драматургії і сьогодні високо 
ціниться і часто ставиться на сценах українських радянських 

театрів і театрів інших радянських республік. 

Отже, коли Мирослав Ірчан прибув до Канади у жовтні 

1923 року, то він уже був добре відомий не тільки як про
заїк і поет, але і як талановитий драматург. Він зразу став 

редактором журналу "Робітниця" і тісно зв'язався з діяль

ністю Драматично-співочого гуртка при УРД - став його 

душею. 

У Канаді Мирослав Ірчан пробув порівняно не довго -
лише п'ять з половиною років. Але це був, мабуть, найбільш 
ruюдотворний період його життя, бо крім редагування жур
налів "Робітниця" і "Світ молоді"', він написав багато худож
ніх творів ("В бур'янах", "Карпатська ніч", "Проти смерти", 
"Біла мавпа", "Бейбі", п'єсу "Підземна Галичина"). Правда, 

баrатС\ творів, над якими він працював, не побачили світу -
загинули під час його заслання. Він також переклав декілька 

п'єс з інших мов (німецької, російської, чеської, польської). Де

які українські драматичні твори пристосував до сцени Укра

їнсь1шх робітничих домів. 

Для драматичних гуртків при УРД написав практичний 

театра:rьний підручник "Сцена". Він сам деколи виконував 
ролі в різних виставах і режисерував ряд постановок: ''Гай

дамаr<и", "Король бавиться", "Батальйон мертвих", "Дванад· 
цять", "Підземна Галичина", "Родина щіткарів" і інші. 

Треба сказати, що Драматичний гурток Українського ро
бітничого дому у Вінніпегу мав сильний склад талановитих 

аматорів, які вже мали за собою багаторічний досвід праці 
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на сцені. І Мирослав Ірчан побачив, що при кращій творчій 
дисципліні, при знайомстві з теорією драматичного мистецтва 
і історією української драматургії колектив може домопися 
ще кращих успіхів, грати на професійному рівні. Отже, він 
разом з Матвієм Шатульським, з ентузіастом-театралом і mо
бителем сценічного мистецтва, вирішив створити Театральну 
робітничу студію. 

Навіть після того, як Мирослав Ірчан виїхав у травні 1929 
року на Радянську Україну, він піддержував організаційний 

зв'язок з українськими робітничо-фармерськими організація
ми у Канаді. Часто надсилав до "Українських робітничих 
вістей" статті, в яких інформував про різні аспекти життя 
на Україні, бо це був' бурхливий період соціалістичного будів-
1-пщтва - відбувався процес індустріалізації і колективізації 
сільського господарства, розвиток національної культури. Зок

рема він цікавився діяльністю мистецьких колективів Товари
ства Український робітничо-фармерський дім, для розвитку 
і зміцнення яких він зробив дуже багато під час свого пере
бування у Канаді своїми п'єсами, статтями, керуванням Теат
ральною робітничою студією. 

На Україні Мирослав Ірчан знайомив широкі кола гро
мадськості з життям, працею і культурно-освітньою діяльністю 

прогресивних канадських українців. Зокрема він знайомив їх 

з рооотою колективів художньої самодіяльності ТУРФДім. 

Наприклад, негайно після прибуття до Харкова, Мирослав 
Ірчан дав інтерв'ю журналові "Сільський театр" (№ 8, сер

пень 1929 р.), в якому, між іншим, поінформував читачів про 
художню самодіяльність Товариства Український робітничо
фармерський дім. Він говорив: "Це Товариство має свої філії 
по цілій Канаді . . . Драматичних і хорових гуртків Товарист

во має 60, а в них 1650 членів. Окрім цього існує ще 80 ор
J<естрів, переважно мандолінових, в яких є 1080 членів. Ман

долінові оркестри цікаві тим, що виконують хорові пісні, од

ночасно граючи. Багато філій ТУРФДім мають гарні власні 
будинки, а в них театральні зали з усім устаткуванням (сцена, 
декс.рації) ... Дуже активно працюють робітничі й фармер
ські драматичНІ и хорові rуртю1. В минулому році 68 філій 
дали 856 театральних вистав і 563 концерти . . . Деякі драм
гуртки в своїй праці мають вже великі досягнення. А· тре· 

ба знати, що всі члени драмгуртків, це робітники і робітшщі, 
або фармери і фармерки, які після цілоденної тяжкої праці 
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приходять в свій будинок і працюють там найчастіше аж поза 
північ, звичайно, зовсім безплатно. І треба визнати, що теат
ральна робота цих робітничих і фармерських драмгуртків 
немала й має надзвичайно корисний вплив на umpoкi трудові 
українські маси". 

Від робітничих і фармерських драматичних гуртків Ка
нади Мирослав Ірчан передав найгарячіше вітання робітни
чим і селянським драмгурткам України. Він підкреслив, що 

у Канаді дуже уважно слідкують за театральною працею на 

Україні. 

Мирослав Ірчан, живучи на Україні, листувався з своїми 

1юлегами з драматичного гуртка у Вінніпегу - цікавився їх

ньою працею, надсилав їм свої нові твори з теплими автогр<t· 

фами, просив надсилати йому матеріали про життя трудящих 
у Канаді, бо планував написати про них п'єсу "Тіло". 
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Вперше появилось повідомлення про зорганізування Теат

ральної робітничої студії у Вінніпегу в rазеті "Українські ро
бітничі вісті" 11 "Вересня 1924 року. В ньому говорилось: 
"Драмаrnчні і співацькі сили при Українському робітничому 
домі у Вінніпегу після літньої передишки беруться до праці. 

Беручи під увагу-це, що робітничі аматори й аматорки не 
мають звичайно теоретичної підготовки і грають на сцені тіль

ки з любові до неї, через що до.водиться їм переходити чималі 
труднощі - необхідно дати їм потрібну підютовку. З цею 
метою в неділю 7 вересня 1924 року зійшовся Співочо-дра
матичний гурток при відділі УРД у Вінніпегу і після обміни 
думок одноголосно вирішив, що театральна студія необхідна. 
На цих зборах засновано Театральну робіпшчу студію, неза
лежно від Драматичного гурпса. Члени студії є рівночасно 

членами і Драмгуртка і навпаки. Досі вписалося 46 членів 
і членкинь і студійна праця проводитиметься в назначені два 

дні в тижні, а студійні теоретичні лекції в неділю пооолудні. 

Намічаються такі лекції: 

Мистецтво і його розуміння. - Історія театру, зокрема 

украінського. - Теорія драматичного мистецтва. - Наука про 

рухи. - Наука про голос. - Декламація. - Характеризація. 

Доступ до студії має кожний робітник і робітниця, які 
бажають вивчити театральне мистецтво і одержати хоч би 

перші початкові поняття про нього. Однак кожний студист 

і студистка обов'язуються пильнувати лекцій, дійсно вчитися 
• •u • •11 
i повинуватися товарисьюи дисциплш1 . 

Далі в повідомленні говорилося, що в рубриці "Теа"І·р і 
музика", що відкрилася в "Українських робітничих вістях", 

час від часу будуть подаватися повідомлення про хід праці 
в першій Театральній робітничій студії. 

Перша лекція студії відбулася через тиждень - 14 верес
ня. М. Ш. (Матвій Шатульський) подав короткий виклад лек

ції, яка проходила під назвою "Активність". У ній підкресто
валось, що аматор (чи аматорка) повинен обов'язково уважно 
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прочитати цілу п'єсу, поrім добре вглибитися в зміст своєї 
ролі, Приходити регулярно й точно на проби. 

На другій лекції було прийнято Регламент і обрано Ке
руючу раду з трьох членів: голови, секретаря, радного. Впи

салось 12 нових членів. Усіх присутніх на другій лекції було 

89. 
З кожною новою лекцією збільшувалось число члені.в сту

дії і її закінчило 125 учасників. 
Через кілька місяців на сторінках "Українських робітни

чих вістей" друкувалися виклади лекцій Театральної рс>бітни
чої студії. 

В "Українських робітничих вістях" 9 жовтня 1924 року 
була опублікована стаття "Відкриття театрального сезону", в 
якій говорилось, що на сцені УРД глядачі побачать "чимало 
новин". Там чшаємо: "Вже поминаючи це, що буде чимало 
нових декорацій, але ж головніше, що в самій грі робітничих 
аматорів і аматорок зайшли поважні зміни. Цього року 

взялися вони до mшьнішого вивчення театрального мистецтва 

і робітнича публіка матиме змогу побачити на нашій сцені 
кращі драматичні твори. Драматичний гурток постарається 

в цьому сезоні познайомити робітничі маси Вінніпеrу з таки

ми драматичними творами, які найбільш корисні для працю
ючих, найбільш зрозумілі для них. Будуть це твори переваж

но з класовим підкладом". 
Далі в статті говорилось, що члени Драматичного гуртка 

УРД, учасники лекцій Театральної робітничої студії, багато 
скористали для поліпшення своєї праці. 

Для практичних занять Театральна робітнича студія взя
ла дві п'єси - "Казку старого млина" Спиридона Черкасенка 

і "Родину щіткарі.в" Мирослава Ірчана. П'єси, над якими 
працювали члени студії, пройшли з великим успіхом під час 

Шостого крайового з'їзду ТУРФДім. Журнал "Робітниця" 
(№ 4, 15 лютого 1925) писав, що "цими виставами робітничі 
театростудійці показали, як треба грати, щоб гра була ми
стецькою". Далі підкреслювалось, що гра театростудшц1в 

"вже далеко не аматорська". Свій успіх студія завдячувала, 
перш усього, товариській творчій дисципліні, точному вико

нуванню обов'язків її членами. 

Сьомого березня в "Українських робітничих вістях" по
.иsилась стаття "Дещо про мистецькі сили ТУРФДім у Вінні
пегу'", автором якої був Ів. Л-к. Він ІШсав: "Не можу про-
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мовчати; щоб не висловИПІ своіх поrлядів відносно -мистець
ких сил, що саме тепер існують при ТУРФДім в Вінніпеrу. Ці 
мистецькі сили rуртуютtоея при Робітничій театральній студії, 
які тут успішно розвиваються та на мистецькому полі дося:
rають вершин. 

Щоби не бути rолословним відносно моїх поглядів в зв'яз
ку з роботою Театростудії, вистачкrь згадати лшпе про вис
таву двох драм: "Родина щіткарів" М. Ірчана, "Казка староrо 
млина" і ряд концертів, устроєних в УРД у Вінніпеrу. 

Ці підприємства відбулися під час з'їзду і безперечно всі 
товариші делегати і делегатки, що були присутні на тих під
приємствах, мали нагоду бачити гарні культурні й просвітні 

здобутки, як нагороду -своєї невсипущої праці. В обох виста
вах брали участь дійсні актори і природні рухи на сцені то
варишів, що брали участь в цих представленнях, належmь 
завдячити завзятій праці лекторів і режисерів Робітничоі теат
ральної студії, які дуже уміло ведуть роботу в цьому напрям
ку. 

Сам автор драми "Родина щіткарів" брав участь в цьому 
представленні 'Fa своєю талановитою грою в ролі одинокоrо 
видющого сина в родині щіткарів - усіх сліпців - викли
н:ав надзвичайно велике зворушення у присутніх". 

Далі: 

"Слід згадати ще й про друге представлення, яке було 
виконане тими силами при чудово розкішних декораціях, яких 

вимагала сама штука". 
Ролі у тих двох п'єсах, поставлених Театральною робітни

чою студією, виконували: Осип Демків, Соня Янішевська, Ми

хайло Кащак, Андрій Хоркавий, Мирослав Ірчан, Анна Мой

сюкова, Степан Хвалібога, Емілія Грабчак, Анна Василинова, 

Григорій Кузик, Федір Гордієнко. 

Треба зазначити, що журнали на Радянській Україні пш

роко писали про працю Театральної робітничої студії у Він
ніпегу. Наприклад, у журналі "Червоний шлях" (№ 11-12, 
1924 р). говорилось, що студія "має намір стати мистецьким 
ядром серед української робітничо-фармерської колонії в Ка
наді". Про Театральну робітничу студію написав широку 
статтю у харківському журналі "Нове мистецтво" (№ 5, 1925 
р.) І. Віктор (І. Кулик). У статті "Робітниче театральне мис
тецтво за океаном" говорилось: "Осінню 1924 року за ініціа
тивою Заокеанської філії "Гарту" в Канаді, особливо старан-
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нями тт. М. Ірчана і М. Волшщя зорганізовано при Укр. роб. 
фарм. домі у Вінніпегу Театральну робітничу студію, яка на
лічує сьогодні більше НЮ чоловік. Всі вони робітники і ро
біТНІО..{і, які цілий день працюють на фабриках. Лекції читав 
переважно т. М. Ірчан і час від часу тт. М. Волинець і М. 
Попович. Режисером студії від початку по сьогодні є т. М. Ір

чан. 

Роботу студії було поставлено дуже серйозно і дякуючи 
товариській дисципліні, студійна праця найшла широкий від

гук не тільки у Вінніпегу, але й по цілій Канаді. Театральні 

робітничі гуртки, беручи приклад з Театростудії, та користу
ючись її лекціями, розворушились та почали вибиватись з то
го примітивізму, в якому киснули цілими роками". 

Журнал "Сільський театр" (№ З, 1928 р.) у статті М. Ле
бідя "Український театр за океаном" відзначував, що "роботу 
студії поставлено дуже серйозно", що більшість драматичних 
гуртків за її прикладом "вибиваються з лабетів побутовщшш". 
Там же зазначувалось, що в 1926 році над Театральною робіт-
1шчою студією взяв культурне шефство Державний театр ім. 
Заньковецької". 
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На шостому крайовому з'їзді ТУРФДім (26---28 січня 1925 
року) було схвалено таку резолюцію: "Взявши до уваги до
магання відділів ТУРФДім, щоб в часі шкільних вакацій в 
ліrі вислати діточу мандолінову оркестру при Українському 

робітничому домі у Вінніпегу на концертову поїздку по схід
ЮІХ і західних провінціях Канади, з'їзд доручає Центрально

му Виконавчому Комітетові, щоб він доклав старань, аби таку 
поїздку вінніпегської мандолінової оркестри устроїти цего ро

ку, якщо тільки це виявиться можливим". 

Але того задуму не вдалось здійснити в 1925 році. Лише 
через рік Дівочий мандоліновий оркестр виїхав у свою пер

шу велику мандрівку по Західній Канаді. До речі, той рік дав 

можливість оркестру ще краще підготовитися, удосконалИ"П:І

ся технічно, ліпше координувати гру, спів і танці, збагатити 

свій репертуар новими творами - музикою, піснями, танцями. 

Треба зазначити, що Дівочий мандоліновий оркестр, ра· 
зом з двома молодшими оркестрами, регулярно виступав на 

концертах в Українському робітничому домі у Вінніпегу під 
час осінньо-зимового сезону (1925-1926 рр.). Як зазначалось у 
річному звіті з діяльності відділу ТУРФДім, що був опублі
кований 12 січня 1925 року у газеті "Українські робітничі 
вісті", "молоді товаришки (членкині мандолінових оркестр) 

здобули собі широку симпаrію серед українського робітни
цтва". 

Крім: мандолін о вих оркестрів у Вінніпегу, такі ж були при 
відділах ТУРФДім в інших місцевостях країни. Наприклад. 

Дитячий мандоліновий оркестр при відділі ТУРФДім у Сас· 

катуні здійснив концертну поїздку по місцевостях провінції 
Саскечеван: Прудгом, Вакав, Канара, Кемсек і Донвер. В 
"Українських робітничих вістях" 1 вересня 1925 року була 
вміщена кореспонденція "Подорож мандолінового оркестру в 

Свскечевані". Дописувач свій С\ГЛЯд закінчив словами: "Наша 
діточа мандолінова оркестра під проводом Т. ТимЧИІІШНа зро
била гарну моральну роботу в тих місцевостях, де вони дава

ли к01щерти", всюди її публіка вітала грімкими оплесками. 
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Гарну роботу провоДІШ Дитяtmй мандоліновий оркестр у 

Торонто під керівництвом Якова Манчурака. В кореспонден
цИ "Два концерти в Торонто", яка була вміщена в газеті 
"УРВ" 27 травня 1926 року, Р. Р. навоДІШ уривок з рецензії 
видатного музичного критика Августа Брайдла про концерти 

тоrо оркестру. В кореспонденції Р. Р. говорилось, що різні 

1шm, особливо клерикали, робили всякі перешкоди, щоб зір
вати концерти. Дехто навіть телефонував до Августа Брайдла, 
заявляючи, що "музика і пісні, які виконувались на концерті, 

мали підривний характер". Критик гостро висміяв авторів 
тих підлих доносів у своєму огляді, опублікованому в газеті 
"Торонто Дейлі Стар". Про концерт він висловився, як про 
"першорядне високе мистецьке досягнення". 

І нарешті настав час на мандрівку Дівочого мандоліново

го оркестру (ДМО) у Вінніпегу у Західну Канаду влітку 1926 
року. 

Треба підкреслити, що це був дуже серйозний крок з боку 
Центрального Виконавчою Комітету Товариства Український 

робітничо-фармерський дім у тому часі. ТУРФДім увійшов 
лише у восьмий рік свого існування. Ще не було міцно за
кріпленої організаційної основи, Товариство не розпоряджа

лось потрібними матеріальними засобами, не було ще досвіду 
в цій справі. Але той захід повніспо себе виправдав як з 
морального, так і фінансового боку. То був новий період у 
розвитку художньої самодіяльності українського робітничо
фармерського руху у Канаді. 

"Українські робітничі вісті" опублікували 3 липня 1926 
року статтю Матвія Шатульського "Вінніпегський мандолін0· 
вий оркестр ві.п.цілу Товариства Укр. роб-фарм. дім" (З нагоди 
виїзду в Західну Канаду). Він ШІсав, що п'ять років при Ди
тячій школі Українського робітничого дому був заснований 
маленький мандоліновий оркестр з 8-9-річних дівчат. Тепер 

Дівочий мандоліновий оркестр є великим здобутком україн
ських трудящих Канади. Хоч оркестр був невеликий, бо на
числяв 17 дівчат, але добре зібраним мистецьким колективом, 
який п' ять років плекав серед робітників і фар мерів любов до 
музики і пісні, роблячи їх сильним організаційним ЧИННИ· 
ком. 

Він вказував, що в 1926 році майже в кожній більшій міс
цевості, де був відділ ТУРФДім, був дитячий мандоліновий 
оркестр. Тоді вже існували десятки таких оркестрів. Але 
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мапр ю всіх їх, підкреслював Матвій Шатульський, був вінні
пегс~кий мандоліновий оркестр. Делегати, які приїжджали на 
крайс.ві з'їзди і бачили гарні концерти мандолінового оркест

ру у Вінніпегу, повернувшись додому, організовували такі у 

своїх місцевостях. Правда, в деяких місцевостях того не мож

на бу:ю здійснити не через те, що не було з кого зорганізувати 

оркестр, але через брак диригентів, які могли б керувати 
ними. 

Говорячи про репертуар, він вказував, що оркестр посту

пово від української народної пісні переходив до творів укра

їнських композиторів-класиків - Миколи Лисенка, Ізидора 

Воробкевича, Остапа Нижанківськоrо, Миколи Леонтовича, до 
сучасних українських, композиторів - Пилипа Козицького, 

Михайла Вериківськоrо, Філарета Колесси. Але оркестр не 

обмежувався українською музикою. Він включив у свій ре

пертуар твори світових класиків - композиторів Верді, Шу

берта, Россіні, Мендельсона, Дворжака, Бетховена. 

Оркестр складався не з професійних музикантів. То були 
учні середніх шкіл, які у вільні хвилини займалися музикою. 

То були діти українських робітників - їхні родичі важкою 
фізичною працею заробляли на прожиток сім'ї. 

Для оркестру було заплановано 45-50 концертів - пере
важно у більших центрах і шахтарських околицях. Загально 

оркестр мав покрити 2500 миль дороги. 
Свою статтю Матвій Шатульський закінчив словами: "По

дорож_ нашого 1\tандолінового оркестру на захід Канади є 

l:!еш1кою культурною подією в житті українських трудових 

мзс цієї країни. 

Наш оркестр понесе :-.1іж населення Західної Канади пре

красну пісню, а одночасно задемонструє, що організовані ук

раїнські робітники і фармери в своєму культурному розвитку 
дійшли вже до творів великих творців міжнародної класич

ної музики". 
Газета 11 липня опублікувала перший відгук на концерт 

ДМО. Дописувач з Брендова повідомляв, що концерт відбув

ся у Ситі Галл. "Публіка, підкреслював він, дуже уважно слід
кувала за кожною піснею і нагороджувала оркестр гучними 

оплесками". На концерті були українці різних поглядів, як 
також ангшиц1, німці, євреї. Автор допису звернув увагу на 

рецензію в газеті "Брендон Дейлі Сон" (7 липня), в якій під
креслювалось, що оркестр прекрасно грав класичні твори, що 
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в програмі ЗОІ!Сім не було джазу. Особливо рецензешові спо
добались українські народні пісні, які публіка дуже любила, 
бо засrавляла своїми гучними оплесками оркестр повторювати 

ті твори. 

· Доr.шс1.:·вач закінчив свою ко9еспонденцію так: "Коли на
віть для англійців цей концерт був такий гарний, то що вже 
казати ~тро нас, українських робітників". 

Дуже тепло відозвалася газета "Ріджайна Лідер" (8 липня) 
на концерт в місцевост\. В()на писала: "Молоді співаки й му
зиканти nу;ш одушеnпсно прийняті чисельною публікою, яка 
була у R~:::є.;юму настрою, слvхаючи старі знайомі народні піо 

ні, пригадуючи картини із своїх МСІлодечих літ". У рецензії 
підкреслювалось, що організація, захGдом якої оркестр здійс

шовав подорож по Західній Канаді, існувала для того, щоб 

"поширювати освітню і мистецьку діяльність між українцями 
в Канаді". 

У Мус Джо концерт відбувся з великим успіхом, що від
значувала у своєму звіті (9 липня) місцева газета "Таймс". 

У Медиснн Гет концерт відбувся в Емпаєр театрі. Газета 
''Медисин Гет Ньюс" (12 липня) дала високу оцінку концерту. 
Автор рецензії хвалив окремі твори і їх виконавців. Давши 

велике признання за гарну програму диригентові Петрові Уг

ринюку, рецензент свій огляд заповнив такими епітетами: 

"прекрасна техніка", "найбільш приємна частина",. "унікальне 
виконання". Виділинши солістку Катерину Палюк, він писав, 

що молода артистка мала прекрасний акцент, широкий діапа

зон голосу, що вона, без вагання можна сказати, піде далека 
у музичному світі". Він також відзначив, що Соня КапуснЯІ' 
зробила не менше вражіння на публіку, бо "її голос було ви· 
разно чути у всіх кутках театру". Прекрасно виконували ман
;~:олінове тріо Марія Білінська, Ольга Бобовська і Соломія Тре

тяк. Він не поскупився і на щедру похвалу на адресу Анни 

Гнатів за виконання українського народного танцю. 

Дівочий мандоліновий оркестр виступав у Келгарі в Гренд 

театрі і газета "Албертан" (13 липня) гарно прокоментувала 

концерт. 

Після концерту в Келгарі оркестр виїхав у шахтарські око
лиці провінції Алберти. У спішно пройшли його виступи в 
Кенмор, Летбридж і Кровс Нест Пес. У місцевості Блейрмор 
на концерт прийшли люди переважно неукраїнського похо.п 
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ження. У fренд театрі в Колмен зал не вмістив багато людей 
і .Р.оаи розчаровані мусили вернутися додому. 

Григорій Кізема у своїй кореспонде~щії з Кенмора писав 
до газети (7 серпня), що концерт пройшов на високому рівні, 
що це було найкраще, яке доводилось шахтарам окошщі чуть 
у своєму житті. 

Кореспондент Е. С. М. зробив огляд концертів ДМО у Кол

мен, Блейрмор, Гилкрест, Белв'ю, Мішел, Ферні. 
Дописувач В. Н. у статті "Концерти вінніпегськоrо ДМО 

в долині Дромгеллер" (14 серпня) писав, що перший ко~щерт 
відбувся у Дромгелле:о у Ріджент театрі, другий у Ньюкестл 
в Українському робітничому домі, третій у місцевості Вейн 

Дописувач свій огляд закінчив так: "Словом, об'їздка вінніпег

ськоrо оркестру лишає по собі великі сліди гарного приміру 
і заохоти до щирої праці по організаціях, і то не лшnе між 

молоддю, але й між старшими і товаришками. Бажаним є, 

щоб така поїздка не була останньою, але щоб вона ще колись 
повторилась, бо вона підносить на дусі наше робітництво". 

Влаштувавши ряд успішних концертів серед шахтарів Ал

берти, Дівочий мандоліновий оркестр вируuшв у фармерсьЮ 
околиці цієї провінції. Свої концерти він влаштував у місце

востях: Смокі Лейк, Вегревилл, Ланюк, Мондейр. 

У статті "ДМО в Північній Алберті" М. Волинець писав, 
що у Смокі Лейк зібралась велика громада довколІШІНі.х фар
мерів, як також усе населення містечка, щоб послухати мищів 

з Вінніпегу. Але зал не міг усіх примістити. Виступ відбувся 

з великим у.::піхом і фармерська громада ентузіастично вітала 
мандоліністок, що прибули аж з далекого Вшніпегу, щоб по
радувати її ріднею піснею, музикою, танцем. 

Членкині ДМО прибули з Вегревилл до Мондейр після кон
церту і зразу поспішили до залу. Він уже був заповнений лю

,'J,ьми. Фармери прибули з далеких околиць. Для декого з них 
не було місця і вони були незадоволені. Понад 150 фармерів 
обступили будинок і так через відкриті вікна і двері слухали 
концерту. Присутнім концерт дуже подобався і вони своїми 
бурхливими тривалими оплесками завертали виконавців пов

торювати пісні і музику та танці. 

М. Волинець дослівно писав: "Кожний виконаний твір за
вертають, бо хочуть слухати, бо бояться, що черговий твір 

не буде вже такий гарний. Дівчата грають, співають, бо ба
чать, що ці вкриті зморшками від праці обличчя фармерів і 
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фармерок сміються і плачуть одночасно, почувши свою рідну 

пісню в такому виконанню, в якому вони її ще не чули. На 

павзі, як і у Вегревилл, так і тут, приходять за сцену старенькі 
фармери, хочуть придивитися ближче до наших дівчат, стис
нути їм руки. Вони їх вітають, усміхаються їм, якось так не

сміливо, просто, і сльози котяться їм з очей". 

Свою мандрівку по Алберті Дівочий м:андоліновий оркестр 

завершив концертами в столиці провінції - в місті Едмонтоні. 

Тут оркестр дав 8 концертів - 7 в Ріалто театрі і один в Ук
раїнському робітничому домі. З кожного концерту люди вер
талися додому з браку місця, без різниці, чи це був виступ 
вдень, чи вечером:. Ріалто театр мав 725 крісел. 

Про концерти в Едмонтоні вмістили схвальні рецензії га

зети "Алберта Лейбор Ньюс" і "Едмонтон Джонарл". 
Рецензент з "Едмонтон Джорнал" писав: "Весь концерт 

був надзвичайно гарний і трудно вибрати окремий твір для 

особливого відзначення''. Він тільки жалував, що управа Рі
алто театру не затримала оркестр довше, бо багато людей хо
тіли почути ще його концертів. Обидва рецензенти високо 

оцінили українські народні пісні. 

М. Волинець у згаданій статті "ДМО у Північній Алберті" 
підкреслював, що до того часу ні одне з більших міст не при

йняло так мандоліністок, як їх прийняв Едмонтон. 

В "Українських робітничих вістях" появилась стаття до
писувача з Вегревилла п. з. "Українські жайворонки". Ось що 
він писав: "Подібно, як ті жайворонки, що прилітають вес

ною із теплих полудневих країв в північні околиці і розносять 

з собою в природі веселі звуки, так теж несподівано з'явились 
до нас з чарівною музикою і піснею на устах група мандоліні

сток з Українського робітничою дому з Вінніпегу. 

Співаючи, прилетіли вони зі Сходу на Захід і зараз же 

з першого дня їх появи залунала мелодія рідної української 

народної пісні, пронеслися звуки чудової музики, творчості 

найкращих світових композиторів". 
Великою популярністю і успіхом користувався Дівочий 

:мандоліновий оркестр у провінції Саскечеван. Він влаштував 

один концерт для української публіки і двічі виступав по 
радіо у Саскатуні. Газета "Саскатун Дейлі Стар" 24 серпня 
відзначала: "Програма була надзвичайною і дуже приємною 
від початку до кінця". 

Газета "йорктон Ентерпрайс" (31 серпня) писала, що ДМО 
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"постачив музику найприємнішої якості", програма була на 
високому рівні, "кожен твір був виконаний майстерно". 

Концерти відбулися також у Веригін, Кемсак, Канарі. У 
Веригін прийшло стільки фармерlв, які не могли вміститися 
.в залі, тому треба було зробити провізорну сцену надворt 
і під голим небом влаштувати концерт. На концерт фармерn 
приїздили по 40 і 50 миль. 

Мандрівка по Західній Канаді закінчилася і Дівочий мав

доліновий оркестр повернувся до Вінніпегу 1 вересня. його 

ентузіастично нривітали на станції родичі мандоліністок і ба

J·ато друзів - членів Товариства Украінський робітничо-фар

мер.:ький дім. 1х прямо забрали до Українського робітничого 
дому і вгостили гаряЧІ-1м сніданком. На 4-го вересня був "а
плапованиі:'r дш; них звітний концерт. 

"Українські робітничі вісті" 11 вересня опублікували "По
дяку Центральноrо Виконавчого Комітету ТУРФДім", в якій 
шворилось, що ДМО здійснив об'їздку "з несподіваним мо· 

ральним і матеріальним: уснlхом". 

ДМО був у дорозі від 6 ЛШІНЯ до 1 вересня, відвідав 33 
мlсцевостї, в яких дав 50 концертів і двічі виступав по радіо 

у Саскатуні. 

У склад Д1вочого мандмінового оркестру, що здійснив цю 
історичну поїздку, входили: Сшюмія Третяк, Катерина Палюк, 

Соня К:апусня1~. І аля Салига, Розалія Салиrа, Анна Гнатів, 

Марія Харчина: Дора Харчина, Марія Данильченко, Марія 
Ьілінська, Ольга Бобовська, Соня Кучма, Павліна Злота, Анна 

Д1:rай, Марія llопі;;:ь, Анна Гупало, Ольга Орісько. Дириген

том ДМО був Петро Угринюк, керівником - Тома Кобзей, до

глядачкою - Катерина Шатульська, агентом - Анна Мойсю

кова. 

Підсумовуючи гастролі ДМО, М. Волинець (М. Шатуль

ський) у статті "Вінніпегський мандоліновий оркестр - вдо
ма" писав: "Так закінчилась історична подорож вінніпегсько

го мандолінового оркестру в Західній Канаді. У спіх його 

концертів є першою великою перемогою Товариства Україн

ський робітничо-фармерський дім на культурному полі. Хай 

ця перемога додасть цілій нашій організації ще більше заохоти 

й завзяття до праці на організаційному і культурному полі, 

хай послужить найкращим прикладом тим робітникам і фар
мерам, які стоять ще поза організацією, що їх місце в організа

ції, хай переконає родичів, що в дитячих школах Товариства 
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Український робітничо-фармерський дім виховуються на дійс
но свідомих і культурних членів робітничо-фармерської гро
мади". 

Д. Щур з Су Сейнт Мері в кореспонденції "Концерт торон
тонців" ("Українські робітничі вісті" 14 вересня) писав, що 
мешканці Східної Канади зараз не мають нагоди побачити 

і почути ДМО з Вінніпегу, але він не втрачає надії, що таку 

нагоду будуть мати в майбутньому. Правда, він писав, що 

"на Сході товариші не сидять із заложеними руками", бо їхній 
Дитячий оркестр в Торонто недавно відвідав місцевість і 

влаштув<~в гарні концерти. 

У той самий час, коли Дівочий мандоліновий оркестр з 

Вінніпегу подорожував по Західній Канаді, Дитячий мандолі

повий оркестр Торонто, який складався з 9 хлопців і 5 дівчат, 
у віці 8-16 років, і був під керівництвом Якова Манчурака, 

влаштував ряд концертів в Онтеріо: у Содборі, Коністон, Крей

тон, Су Сейнт Мері, Бейв'ю, Тиммінс, Шумейкер, Юрок.ва 
Фаллс, Киркленд Лейк. Він влаштував 13 концертів. У дея

ких місцевостях відбулось по два концерти. 

В "Українських робітничих вістях" 21 вересня був опуб
лікований звіт про поїздку Торонтонськоrо мандолінового ор

кестру. У ньому говорилось: "Старанням Торонтонського бу
дівельного комітету та Східного Провінціального Комітету 

ТУРФДім в другій половині місяця серпня вислано гурток 

торонтонських дітей в Північне Онтеріо з концертами, щоб в 

той спС'>сіб допомогти будові Українського робітничого дому 
в Торонто. Сама ця висилка була більш спробою, чим обраху
ванням на те, що поможе вона в цій справі. З огляду на 

далекі простори, які відділяють поодинокі місцевості та зв'я

зані з цим р<'зходи (хоч би тільки самі кошти подорожі), тяж
ко було наперед сказати, чи така поїздка зможе бодай по

крити ці розходи. Та от зараз можемо похвалитися не тільки, 

що наші побоювання були передчасні, але й великим успіхом, 
як під взrлядом моральним, так і матеріальним". 

Концертний репертуар був відповідно підібраний - різ
породний і важкий до виконання. Концерти складалися з двох 

частин: з музичних творів - "Інтернаціонал", "Поет і селя
нин", увертюри з "Севільського цирульника", "Ля Спаньола", 
"Марія Марі", "О, соло міо", "Світить місяць", "Разом това

риші"; з танців - "Постава", "Гопак колом", "Катерина", 
"Журавель", "Козачок подільський", "Буковинський народний 
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танець", "Запорожець", "Коломийка", "Верховина", "Аркан", 
"Гаївка", "Метелиця". 

Журнал "Робітниця", редагований Мирославом Ірчаном, 
опублікував у чотирьох числах (№ 15-18, 1926 р.) великий 
репортаж Т. К. під заголовком "З піснею по Західній Канаді". 
У ньому наводились приклади, як реагувала публіка на кон
церти Дівочого мандолін о во го оркестру, як їх оцінювала міс

цева англійська преса. 

Значення тієї першої мандрівки було величезне. Впер
ше оркестр поніс українську музику, пісню і танець в такі 

місцевості, де ніколи їх не чули і не бачили, ба навіть не мали 

про них найменшої у,я~и. Особливо це відносилось до людей 
інших національностей, особливо англійців. Отже, мандо.яі
ністки були піонерами-пропагандистами української націона
льної музичної культури в тих місцевостях. Своїми концер

тами вони спопуляризували Товариство Український робітни

чо-фармерський дім, як серед українців, так і людей інuшх 
національностей. В результаті поїздки ТУРФДім зріс новими 

членами. Утворювались в деяких місцевостях, особливо у фар
мерських, нові відділи ТУРФДім, а при них організувались 

:мандолінові оркестри. Взагалі оживилась художня самодіяль
ність у тих місцевостях, де виступав оркестр. 

Членкині Дівочого мандолінового оркестру були водночас 

акrnвістами Секції молоді Товариства Український робіпшчо
фармерський дім. Наприклад, Марія Білінська була членки

нею Центрального Комітету Секції молоді ТУРФ Дім. На кож
ному концерті у Західній Канаді вона і Соня Кучма виступали 

з промо.вами і закликали українську робітничу і фармерську 
молодь вступати до своєї організації. Подекуди вони відбува

ли засідання з зарядами відділів Секції молоді, виступали з 

промовами на зборах членів, проводили з ними фізичні впра

ви. 

У тому часі лідери українських націоналістичних органі

зацій і редактори їхніх газет вели брудну кампанію проти ук

раїнських робітничо-фармерських організацш, робили різні 
перешкоди концертам Дівочого мандолінового оркестру. Ус

пішна поїздка ДМО була найкращою і найсильнішою відпо

віддю тим недоброзичливцям. 
Ось такими, цілком вірними, словами закінчувався репор

таж "З піснею по Західній Канаді" про поїздку ДМО: "Чи при
несла вона яку користь? Скажемо коротко: величезну. Широкі 
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працюючі маси Західної Канади мали змогу переконатися хоч 

про частину чесної праці української робітничої організації, 
що вибилась в Канаді на перше місце. Вкінці про все най
краще свідчать кореспонденції з різних місцевостей, де тільки 

був наш оркестр. Дякуючи оркестру, про нас і нашу працю 
uшрше довідались так свої, як і чужі. А щирі, рідні прийнят

тя оркестру нашими товаришами й товаришками Західної 

Канади доказали наскільки дозріли вже до братерською жит
тя наші організації. Ми гордимося Дівочим мандоліновим ор
кестром і гордість наша цілком оправдана". 

Треба сказати, що та мандрівка була важка і напружена. 
Кожного дня доводилося влаштовувати один або навіть і два 
концерти. Вночі, о 2 або й З годині, треба було подорожувати 
поїздом. Розуміється, оркестрантки не їхали в спальних ваго
нах, лише в звичайних пасажирських, тому навіть пару годин 

довелось сидячи дрімати на твердих лавках. 

На фармах концерти починалися о 9 або 10 годині ночі 
і затягались до 2 попівночі. Тоді не було добрих доріг, ні ви
гідних автомобілів, доводилось вибоїнами їхати на фармер
ських возах. Спали в приватних хатах або подекуди таки на 
підлозі в Українських фармерських домах чи школах. 

Але треба підкреслити, що всюди оркестрантки відчували 
теплоту, щедрість і батьківсько-материнське піклування з бо

ку членів ТУРФДім. Хх не тільки ентузіастично вітали за ви

конання концертних програм, але зустрічали на станціях кві
тами, відпроваджували їх у такий же самий спосіб у дальшу 
дорогу. Оркестрантки здобули серед широких кіл української 

громадськості у Західній Канаді велику любов і пошану. 
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Виступаючи із звітною доповіддю на Восьмому крайовому 

з'їзді Товариства Український робітничий дім, який проходив 
у Вінніпегу у днях 17-19 січня 1927 року, секретар Централь
ною Виконавчого Комітету Матвій Шатульський багато уваги 
присвятив мандоліновим оркестрам. Він відзначив, що 

у багатьох місцевостях вони зміцніли і стали гарними музич
ними колективами, відомими не тільки серед українською, а 
й серед загального населення. 

Доповідач назвав великою подією поїздку Дівочою ман
долінооого оркестру ТУРФДім 1926 року по Західній Канаді. 
Вона мала великий моральний і матеріальний успіх. ЦВК 

ТУРФдім, висилаючи оркестр, не розчисляв, що фінансово во

на оплатиться, але готовий був асигнувати кілька сот доларів, 
на покриття дефіциту. Але матеріальний успіх був такий ве
ликий, що оркестр привіз $1,065.95 чистого доходу, який при
значено на будову друкарні Робітничо-фармерського видавни
чого товариства і Української дитячої школи. Треба завважи

ти, що тоді $1,065.95 була поважна сума. 
Матвій Шатульський вказав і на гарний розвиток ман

долінових оркестрів у Торонто і Едмонтоні, які здійснили об
межені поїздки з концертами у своїх провінціях - в Онтеріо 

і Алберті. 

Восьмий крайовий з'їзд ТУРФДім прийняв резолюцію про 
висилку ДМО тим разом у Східну Канаду того ж таки 1927 
року. 

У резолюції говорнлось: "З'їзд стверджує на основі дос
віду минулого року, що по'іздка Дівочого мандолінового орке

стру вінніпегського відділу ТУРФДім в Західну Канаду зро

била велику культурно-освітню та організаційну працю, знач

но піднесла нашу організацію не тільки серед українського 

робітництва й фармерства, але й серед працюючих мас вза-
. " гаш .. 
І далі рекомендувалось: 

"Взявши все це на увагу, а зокрема домагання віддш1в 
Східної Канади, щоб вінніпегський Дівочий мандоліновий ор-
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кестр вислати на Схід - з'їзд поручає ЦВК, щоб в часі шкіль
них вакацій він вислав вінніпегський Дівочий мандоліновий 

оркестр n 1927 році в об'їздку у Східну Канаду". 
В газеті "Українські робітничі вісті" від 28 червня 1927 

року було вміщено фото і під ним такий текст: "Дівочий м~н
доліповий оркестр під пропадом тов. Н. Гоцуляка з Вінніпегу 

виїде в середу 6 липня в двомісячну подорож по Східній Ка
наді і вже тепер має замовлень на 60 концертів. Дорога, яку 

зре>~бить оркестр, виноситиме п'ять тисяч сто миль. Перед 

від'їздом оркестр дасть в понеділок 4 липня вечером прощаль
ний кшщерт в Укр. роб. домі у Вінніпегу". 

Так почалась друга історична поїздка Дівочого мандоліно

вого оркестру з Вінніпегу - тим разом по Східній Канаді. По

чинаючи з 21 липня, "Українські робітничі вісті" майже в 
кожному числі звітували про мандрівку ДМО. Перший коп· 

церт відбувся 6 липня у Форт Вильям. Зал Українського ро

бітничого дому був заповнений людьми. Другого дня концерт 
відбувся у театрі. На обох виступах оркестру було багато 
присутніх - людей різних національностей. 

У Форт Вильям і Порт Артур влаштовано шість концер

тів. Публіка була переважно англомовна. 11 ЛШІНЯ газета 
"Таймс Джорнал" вмістила на своїх сторінках розгорнуту ре

цензію, в якій говорилось, що "дівчата оркестру дали чарів
ний концерт, програма якого була високої якості", а сами 
оркестрантки були одіті в свої яскраві укра'інські строї. 

Далі в рецензії автор робив оцінку окремих номерів, під
креслюючи, що вони були виконані "з великою глибиною від
чуття і висловлення", що "приємний тон їхніх інструментів 
був перемішаний з перфектним ритмом під вмілим керівни
цтвом їхнього диригента Н. Гоцуляка". 

Зокрема автор рецензії вказав на прекрасно виконані хо· 

рові творн, які збагатн:п1 програму. Він зазначував, що ті, які 
заповнили Каліджіет Аудиторіум, не були розчаровані, навпа-
1.::и, нагороджені рідкісним подарунком - добіркою музики 

і пісень. 

Кожний рецензент відзначував, що Дівочий мандоліновий 

оркестр є власністю ТУРФДім, організації, яка сформована 
дпя того, щоб поширювати освітню і культурну діяльність 
між українськими робітниками й фармерами. 

"Українські робітничі вісті" 23 липня опублікували допис 
й. Петельки з Порт Артур, який писав: "На концерті був ре-
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портер місцевої англійської газети "Ньюс Кро:никл" і на дру
гий день в цій газеті була поміщена рецензія, яка дуже хва
лила цей концерт, кажучи, що він був найкращий в цім році 
у Порт Артур, що програма була зложена з творів найславні
ших світових композиторів, дуже тяжких до виконання, а про
"е були вони виконані артистично". 

Дописувач з Су Сейнт Мері Д. Ш. повідомляв 2 серпня, 
що оркестр влаштував два концерти "через воду" - у Су Сейнт 
Мері (США) в Темпл театрі. Обидва концерти "вШІали напри
чуд гарно". Про них американська газета "Івнінг Ньюс" (18 
липня) вмістила рецензію, в якій ІШсала, що яскраві кольори 

костюмів, прекрасна музика, пісні і танці українок створили 

найкращий спектакль з часу відкриття того театру". В ка
надському Су Сейнт Мері оркестр дав чотири концерти - в 

Орфіум театрі і Фінляндському робітничому домі. 
Захоплюючі кореспонденції появились про концерти ДМО 

в Содборі, Гемилтоні, Велланд. В околІЩі Содборі оркестр 
виступав дев'ять разів. Про концерти у Велланд місцева га
зета "Велланд Трибюн і Телеграф" писала із захопленням, 
підкресливши, що оркестр складався з талановших музикан

ток, які грали з ентузіазмом. Весь концерт назвала "надзви
чайним успіхом". Схвальну рецензію вмістила "Ніагара Фаллс 
Газетт". 

Анастасія Перейма з Коністон (учениця школи) писала до 
"Українських робітничих вістей", що "щасливі ті родичі, що 
мають таких гарних дітей", як мандоліністки з Вінні:n:егу, "але 
ще щасливіші ті діти, про яких їхні родичі дбають, їх вихову
ють, їх навчають і до організації загрівають". 

У Торонто концерт відбувся в Маргарет Ітон Галл 30 шm
ня. Весь зал (800 крісел) був заповнений. Оркестр також 
виступав по радіо по станції СКСЛ і його слухали десятки 

тисяч людей у своїх домах. Про той концерт у журналі "Робіт
ниця" (№ 17, 1927 р.) писалось: "Точно в сьомій годині поко
тилася украіінська пісня по широкому Онтеріо і Сполучених 

Штатах. Грали і співали ось що: "Огні горять", "Угорський 
танець", "Вулиця", "Вечорниці", увертюру "Легка кіннота". 
К. Палюк у супроводі цілого оркестру відспівала "Там за 
тихим, за Дунаєм". 

Цілу годину десятки тисяч людей слухали українських 

пісень. Програму проголошував менеджер радіостанції Мр. 
Гавеле, який на початку пояснив в радіо, що це за оркестр. 
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Після концерту почали телефонічно наспівати з різних кінців 
. " велик~ похвали . 

Зал у Петрішіа театрі у Тороод не вмістив усіх прибулих, 

коли в ньому виступали митці ДМО з Вінніпегу. 

Гарні рецензії опублікували про концерти rазети в Ошаві 

і Монтреалі. "Ошава Дейлі Таймс" 18 серпня писала, що вже 
перші твори, виконані мандоліністками, впевнили публіку, яка 
заповнила Нью Мартин театр, що оркестр дасть прекрасний 

концерт. Наприклад, твір "Поет і селянин" фон Суппе був 
виконаний так rармонійно і чітко, що важко було подумати, 
що це можливе здійснити оркестром таких інструментів -
мандолін. Зокрема автор статті звертав уваrу на прекрасно 

виконаний уривок (хор ковалів) з опери "Іль Траваторе". 
"Монтреал Дейлі Стар" 20 серпня буквально ІШсала: "Ве

:шкоrо успіху заrально важко сподіватися з концерту в сере

~ні будинку в середині серпня. Але мандоліновий оркестр 
українських дівчат з Вінніпегу на своєму концерті в п'ятни
цю в Стенлі Галл зібрав аудиторію, яка більше, ніж заповнила 
кожне крісло в ньому, людей, які повністю розуміли і насоло

джувались музикою. 

Мр. Н. Гоцуляк, дириrент, витренував свій оркестр все

ціло, що оркестрантки завжди подивляючо були спаяні, їхній 
ритм і нюанси були надзвичайно хороші. 

Танці, сольні і rрупові, були такі прекрасні, як все інше 
на проrрамі". 

У Монтреалі Дівочий мандоліновий оркестр виступав на 

чотирьох концертах. У Пелес театрі було понад 4000 присут
ніх. На всіх концертах було приблизно 10,500 осіб. 

Рецензенти rазети "Оттава Джорнал" і "Ді Ситизен" опуб
;~ікували професійні оrляди концерту, який був влаштований 
в Орендж Галл 22 серпня. Зал був заповнений людьми. 

Не менш захоплюючі рецензії опублікували raзern в Тим
мінс ("Ді Ситизен" і "Ді Поркюпайн Едвенс"). Вони наділяли 

мандоліністок прекрасними епітетами. Також rарний відгук 

вмістила rазета в місцевості Енсонвилл. Мандоліновий ор-

1<:естр дав ряд концертів в Північному Онтеріо - в Тиммінс, 

Савт Поркюпайн, Енсонвилл, Киркленд Лейк, Кобалт. Всюди 
в тих місцевостях, де виступали мандоліністки, їх сердечно ві
тали не тільки українські rірники, але й робітники інших 
національностей, особливо фінляндської і французької. 

Оркестр мандрував від одної до іншої околиці. Він влаш-
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тував ряд концертів ще у таких місцевостях в Онтеріо: Лон
дон, Еспанола, Кичинер, Ватерлю, Брентфорд, Виндзор, Форц 
Ситі. 

Перебуваючи у Виндзор, оркестр загости:з до Детройт 
(США). Члени Просвітнього товариства (відділу Союз У1сра
їнськнх робітничих організацій) влаштували для мандолініс
ток товариську вечірку. Другого дня, 9 серпня, відбувся в 

Інтернаціональному робітничому домі величавий концерт. Про

сторий зал був заповнений присутніми. Вони влаштовували 
митцям ентузіастичні овації. 

Всюди, як і попереднього року в Західній Канаді, люди 

під час мандрівки оркестру в Східній Канаді дуже щиро і 

щедро відносились до· оркестранток. Вони не тільки їх наго
роджували рясними оплесками, але також і грішми. Ось 

один з прикладів того теплого відношення українських ро

бітників до оркестранток. Під час концерту в Тиммінс на 

сцену вийшов Н. Скрипник і передав мандоліністкам в дару

нок 50 доларів зі сльозами в очах. Він сказав: "Прийміть, 
товаришки, цей дарунок від мене. Я не мільйонер, а май

нер, і коли почув вашу пісню і побачив ваше спільне това
риське життя, я пригадав свої молоді літа, які я змарнував 

і тепер жалую за ними. Ви, молоденькі товаришки, здивува

ли мене своєю точністю і своїм приємним поведенням. Вчіть

ся далі і співати для слави робітництва". 

Під час подорожі на концертах виступала з промовами 

секретарка Центрального Комітету Секції молоді ТУРФДім 

Марія Білінська. Вона закликала молодь вступати до органі

зації. В багатьох місцевостях вона разом з Галею Салигою від
бувала збори з членами СМ ТУРФДім. 

Треба підкреслити, що поїздки оркестру на Заході і Сході 
Канади були великим стимулом у діяльності відділів Секції 

молоді ТУРФДім. 

Музкор, який покривав поїздку Дівочого мандолінового 

оркестру по Східній Канаді влітку 1927 року, у журналі "Ро
бітниця" (№ 19) писав: "Слід зазначити, що в своєму виконан
ні пісень і мелодій оркестр за цих два місяці дійшов до вели

ких досягнень. Це вже дійсно мистецька група, що з нею смі

ло можна виступати перед найвибагливішою публікою. Слу
хаєш їхньої гри і хочеш, щоб вона не переставала ніколи". 

Повернувшись додому, Дівочий мандоліновий оркестр ви-
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ступив 5 вересня в Українському робітничому домі з своїм 

звітним: концертом. 

Газета "Українські робітничі вісті" 29 вересня опуошку
вала інтерв'ю з диригентом ДМО Н. Гоцуляком. Він сказав, 

що оркестр влаштував за час подорожі 80 концертів, що аб
солютно забагато, бо "не було коли і де оглянутися", потрібно 
було з поїзду спішити на концерт, з концерту - на поїзд. Не 

всюди була добра акустика. Але він підкреслив, що поїздка 
була успішна, що з неї він особисто і членкині ДМО дуже за

доволені. 

У 1927 році Мавдоліновий оркестр при відділі ТУРФДім в 
Саскатуні під керівництвом Степана Юрійчука здійснив по

їздку в провінціях Саскечеван і Манітоба. Концерти пройшли 
з успіхом. Про них також прихильно відгукувалась місцева 

преса. Наприклад, Саскатунський мандоліновий оркестр 

ТУРФДім влаштував ряд концертів у Ді Пес в Українському 

робітничому домі, для робітників у Фінгервилл у місцевому 
Лирік театрі. Рецензент 1·азети "Ді Пес Гералд" 12 серпня пи
сав, що концерт у Лирік театрі був "справжнім відкриттям для 
мешканців міста". Аудиторія була у великому захопленні від 
концерту. Диригент Степан Юрійчук під час концертів гово

рив, що при відділах ТУРФДім було 50 мандолінових оркестрів, 
5 з них були в поїздках. 

У Вакав, писав Д. Угрин до "Українських робітничих віс
тей", зал був переповнений, багато людей вернулось додому 

з браку місця, коли там давав Саскатунський мандоліновий 
оркестр концерт. Рецензент газети "Ді Вакав Рекорд" 12 лип
ня писав, що всі твори присутні сприймали дуже щиро, що 

найбільш яскравими були, на його думку, українські народні 
танці. 

Мат.вій Шатульський, виступаючи з доповідю на Дев'ято

му крайовому з'їзді ТУРФДім 23 січня 1928 року, відзначив, 
що поїздку Дівочого мандолінового оркестру 1927 року "тре
ба вважати великим організаційним чинником". Він відзна

чив, що вона увінчалась успіхом, бо "дала значну матеріальну 
підтримку ЦВК"'. Цим разом оркестр привіз $1,618.70. Допо

відач відзначив, що за звітний період відчувалось оживлення 
дитячих мандолінових оркестрів і що "велику агітацію зроби

ли в цьому напрямі концертні поїздки центрального (вінніпег
сь1<:оrо) і деяких місцевих оркестрів". 
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Дев'ятий з'їзд ТУРФДім прийняв резолюцію Культурно
мистецької комісії, в якій говорилось, що мандолінові орке

стри ТУРФДім здобули неабияку популярність серед населен
ня країни, однак не всюди вони добре організовані, тому по
трібно, щоб вони були укомплектовані необхідними інструмен

тами. 

Дівочий мандоліновий оркестр складався з тих же самих 

дівчат, що й в минулому році, але під керівництвом нового 

молодого талановитого диригента Н. Гоцуляка, який керував 

близько 15 років мистецьким колективом в Українському ро
бітничому домі у Вінніпегу, Доглядачкою справ мандолініс

ток була Катерина Шатульська, агентом Анна Мойсюкова, ад
міністратором Тома Кобзей. 
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Народні танці вперше почали появлятись на сцені Укра

їнських робітничих домів у Канаді у 1926 році. Як ми вже 
знаємо, Дівочий мандоліновий оркестр у своїй програмі, яку 

виконував на концертах, особливо під час першої своєї манд
рівки по Західній Канаді, мав і танці: сольні і групові. Вико

нували їх сами мандоліністки - частина з них переодягалася у 

парубоцькі одяги (козацькі чи гуцульські). Анна Гнатів соль
ними танцями викликала у публіки велике захоплення, яка 
багато разів викликала танцюристку повторювати їх. 

У своєму репертуарі мали народні танці й інші мандолі

нові оркестри, зокрема Торонтонський дитячий мандоліновий 

оркестр, який подорожував у тому самому часі по провінції 

Онтеріо. Правда, в його складі були хлопці, тому дівчатам 
не потрібно було переодягатися в чоловічі одяги. 

Але у 1926 році у різних місцевостях створювались окремі 
танцювальні гуртки при відділах ТУРФДім. Треба відмітити, 
що танцювальна справа набрала ще більшого стимулу, коли 
до Канади з Європи прибув хореограф Василь Авраменко і 
зорганізував у Торонто Школу українських народних танців 

для усіх тих, які хотіли вивчати цю галузь народної творчості. 

На курс поступило декілька членів ТУРФДім, серед них і 

Іван Грекул, який швидко опанував науку і виявився талано

витим інструктором. Закінчивши навчання, він організував 

в Торонто курс танців при відділі ТУРФДім, швидко підготу

вав танцювальний гурток, який часто виступав або сам, або з 
мандоліновим оркестром перед робітничою публікою. Танці 
людям подобались і вони ними захоплювались. 

Центральний Виконавчий Комітет Товариства Український 

робітничо-фармерський дім вирішив влаштувати декілька кур
сів українських народних танців у Канаді під керівництвом 
Івана Грекула. Такий курс відбувся у Вінніпегу в кінці 1926 
року. 

Газета "Українські робітничі вісті" 21 жовтня 1926 року 
m1сала: "На цьому місці ділимося вісткою з українськими 

робітниками й робітницями Вінніпегу, Іст Килдонан і Транско-
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на, що за старанням відділів ТУРФДім у цих місцевостях 
приїздить з Торонто т. І. Грекул, інструктор українських. на

родних танців в їх мистецькій формі, й розпічне у вище зга
даних трьох місцевостях школу народних танців". 

У повідомленні говорилося, що на курс могли вписуватися 

від 6 років життя. Але, зазначувалось, що курс призначений 

не ті."'Іьки для дітей, на нього могли поступати і молодь, і до

рослі, всі ті, що "любили мистецтво і працю на сцені". 

Далі повідомлялось: "Плекаючи українську пісню й му

зику, ми до цього часу не мали змоги плекати в наІІШх орга

нізаціях український танець, бо не мали для цього відповідно

ю інструктора. З прJ:ІJЗдом т. І. Грекула ми набудемо такого 
інструктора і заповнимо цю прогалину в нашій організації". 

Школа українських народних танців при відділі ТУРФДім 

у Вінніпегу виробила свій власний статут з 9 параграфів. В 
статуті зазначувалось, що "до школи приймаються всі без 
різниці національної приналежності або політичних погля

дів". 

Особливо важливим параграфом був 5, в якому зазначу
валось: "найголовніша справа, від якої зависить добрий хід 
науки - це точність. Коли говориться, що наука починається 

о 6-ій або 7-ій годині, так треба точно прийти в означеній 

годині. В противному разі ученик відпадає зі школи, а притім 

втрачає науку і гроші". 

В "Українських робітничих вістях" . від 8 січня 1927 року 
був опублікований допис, в якому говорилось про "Вечір ук
раїнських народних танців" в Українському робітничому домі 

у Вінніпегу. На ньому виступали учні курсу. Програма скла

далася з 20 танців. На концерті промовляв Матвій Шатуль

ський, який пояснив історію народних танців і представив учи

теля курсу Івана Греку ла, "якого публіка нагородила бурею 
оплесків за його так успішну працю". 

На концерті були виконані такі танці.: "Гопак колом", "Ка
терина", "Журавель", "Козачок подільський", "Чумак", "Вер

ховинка", "Запорожець", "Коломийка", "Буковинський танець" 

і ряд іНІІШХ. rx виконували дорослі і діти. Сам інструктор 
Іван Грекул виконав "Танець сільського парубка". Концерт 
був влаштований після двомісячного навчання. Курс тривав 

три місяці. 

Автор допису про концерт відмічував: "Можна прямо по-
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дшшяти, що на протязі двох місяців наша школа танців могла 
зробити такі величезні поступи". 

В 1927 році школи українських народних танців відбу
:шсь при відділах ТУРФДім у різних місцевостях. В Едмон

тоні курс почався 1 березня. Керував ним Степан Михайлюк, 
учень Івана Грекула. Курс тривав три місяці. На закін

чення навчання учні влаштували концерт в Емпаєр театрі. 

Зал мав 1700 крісел і всі вони були заповнені і багато людей 
з браку місця вернулися додому. Публіка не могла налюбу~ 
ватися українськими танцями. На концерт прибули люди різ

них національностей. 

Третього вересня того )К року відбувся перший масовий 
виступ учнів курсу українських народних танців в Україн

ському робітничому домі в Келгарі під керівництвом Івана Юр

кова. 

Десятого вересня у Принс Артур Галл в Монтреалі був 
влаштований Вечір українських народних танців учнями шко

ли ТУРФДім під проводом інструктора Стенлі Вивюрського. 

Одинадцятого вересня Школа українських народних тан

ців при відділі ТУРФДім у Савт Поркюпайн влаштувала пер

ший масовий виступ у Фінляндському робітничому домі під 

проводом Івана Грекула. 

Двадцять четвертого вересня група українських танцюри

стів (дорослих і дітей) при відділі ТУРФДім під проводом інс

труктора Павла Федоркова виступала у Тавн Галл у Ватерлю. 

Двадцять п'ятого вересня в залі Українського робітничого 
дому у Форт Френсес був улаштований виступ школи учнів 
українських народних танців під проводом інструктора Ми

коли Матейчука. 

Дев'ятнадцятого листопада учасники школи українських 

народних танців при відділі ТУРФДім у Дромгеллер зробили 

свій перший виступ. 

Тридцять першого січня 1928 року в "Українських рuбіт
ничих вістях" був опублікований звіт з діяльності відділу 
ТУРФДім в Оттаві. В ньому, Мі)К інlІШм, було сказано: "Зараз 

у нас відбуваються народні танці і молодь робить досить 

добрий поступ. Надіємося, що курс цих танців скінчиться з 
добрим успіхом у місяці березні. На танці вчащає 40 дорослих 
і 30 дітей". 

Танцювальним гурткам, які тоді швидко зростали при від

ділах ТУРФДім, потрібна була відповідно підібрана музика. 
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Центральний Виконавчий Комітет видав комплект такої .му

зики - ноти для піаніно (мелодії до 24 творів). Видав їх у чо
тирьох збірниках. Аранжували їх для піаніно Марія Кеки
щівна, а для скрипки, кларнету і корнету - Петро Уrришок. 

З того часу український народний танець міцно зайняв 

своє місце у художній самодіяльності українських проrресив-

1шх товариств. Сьогодні танцювальне мистецтво при відділах 

Товариства об'єднаних українських канадців стоїть на високо

му рівні.· 
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Період від 1924 до 1929 року був дуже важливим у роз
витку Товариства Український робітничо-фармерський дім. В 
країні, як і в цілому капіталістичому світі, існувала відносна 

стабілізація. Робітники працювали. Фармери мали сякий-та

кий ринок для збуту своїх продуктів. Щороку до Канади при
бували десятки тисяч емігрантів, серед них значне число ста
новили люди із Галичини, Буковини, Волині. Чимало з них 

вступали до Товарства Український робітничо-фармерський 
дім і Робітничого запомогового товариства. Деякі з них брали 
участь у драматичних гуртках чи хорах при читальнях "Про
світа" у своіх селах чи містечках. Вони любили працю на 
сцені і тому зразу включились в діяльність драматично-співо
чих гуртків різних товариств. Зокрема ті, що ще в "старому 
краю" були під впливом соціалістичних ідей, приєднувались 

до художньої самодіяльності в Українських робітничих до
мах. 

Той процес у діяльності ТУРФДім був відображений у 
доповіді секретаря Центрального Виконавчого Комітету Ма1·

вія Шатульського, у співдоповідях, у дискусії делегатів Деся

того крайового з'їзду, який відбувався в днях 4-6 лютого 1929 
року. 

Вперше на крайовому з'їзді ТУРФДім була окрема допо
відь про культуру і мистецтво. Зробив її редактор журналу 
"Робітниця" Мирослав Ірчан, який багато доклав зусиль за 
останніх п'ять років для розвит1<у і зміцнення театрального 
мистецтва у відділах ТУРФДім. 

його доповідь - синтезована історія художньої самодіяль
ності 

0

у1<раїнських поселенців у Канаді від самих її початків 
аж до 1929 року. Він говорив, що театральне й музичне мис

rецтво народилось у багатьох випадках серед українських 
робітників і фармерів скоріше, ніж їхня організація. Театраль
ні вистави й концерти влаштовувались уже давно у Канаді. І 
хоч вони були примітивні, то все одно їх любили глядачі і 

слухачі, бо в них було щось, що прmягало їх увагу. 
Доповідач відзначував, що навіть примітивні постановки 
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і концерти були одними з перших важливих чинників, що 
гуртували робітництво до організації. Так представлення і 
концерти відіграли важливу роль у пробудженні українських 
трударів у Канаді. 

Правда, велика частина людей тоді вважали театральні 
вистави й концерти просто розривкою, своєрідною забавкою. 

Але свідоміші робітники й фармери розуміли велике значен
ня і організуючу силу сцени і тому наполегливо працювали 

для того, щоб при допомозі театральних вистав і концертів 
1уртувати людей до організації і відповідно їх виховувати в 

класовому дусі. 

Мирослав Ірчан uровів таку періодизацію художньої само

діяльності українських поселенців: 

Перший період - це привезення традицій з "старого 
краю". Представлення й концерти були в більшості розрив

кою і забавкою. Ставили на сцені п'єси ті, які попадали під 
руку, які "легше було вивчити і поставити", не потрібно було 
багато аматорів. 

Другий період - це вже більш планований підхід до мис
тецької праці, кращого розуміння значення мистецтва, як ви

ховника і організатора трудящих. У тому періоді :мистецька 

праця з кожним роком все більше і краще розвивалася, ви

кристалізовувалася, викликала велике зацікавлення як серед 

глядачів, так і серед виконавців. То були часи розбудови 
Товариства Українсью1й робітничо-фармерський дім. Одну 

з .важливих ролей в тому будівництві відіграла і мистецька 

праця. 

Третій період - це широкий розвиток мистецької праці 

серед українських робітників і фармерів. 
Мирослав Ірчан звернув увагу делегатів на те, що згідно 

з звітами при ТУРФДім було тоді 56 драматично-співочих 
гуртків (в них 1622 члени), мандолінових і інших оркестрів 
76 (в них 1073 члени). За 1928 рік драмгуртки відіграли 834 
представлень і влаштували 558 1<0нцертів. Все це, підкреслю" 

вав доповідач, великий успіх, коли взяти всі ці цифри разом. 

Все-таки, останнім часом був помітний занепад мистецької 
праці, не кількісно, але якісно. У багатьох випадках драма
тичні гуртки ганялися, щоб "якнайбільше" відігр·ати пред
ставлень і улаштувати концертів. Звичайно, якщо драматич

ний гурток влаштовує щосуботи виставу, то аматори 

не можуть її належно підготовити, не встигають вивчити свої 
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ролі, грають абияк. Теперішня публіка вже не та, яка була 
колись, вона вимагає добре поставлених вистав, тому щораз 
менше приходить на погано підготовлені представлення. 

У деяких місцевостях театральні вистави вважали лише, 

як чинник здобуття грошей на покриття податку, асекурації, 
1,оштів опалення і догляду Українського робітничого дому, 
не звертали уваги на їх виховавче і мобілізуюче значення. 

Доповідач продовжував: "Недбало виведене представлен
ня, не опрацьоване як слід, рішуче не має того впливу на 

глядачів та слухачів, що повинно мати. Вистогнане, повторене 

за суфлером представлення, не тільки не має в собі нічого мис
тецького, але знеохочує теж глядачів до дальших вистав". 

Справа з концертами була поставлена дещо краще, бо в 

них брали участь діти і молодь. Але часті концерти також 
не давали можливості вивчити нові твори і вдосконалювати 

техніку гри на інструментах. Погана підготовка програми по

мічається слухачами і це відбивається на їх учащання на під
приємства. 

Хоч тоді не було ще багато хорів при ТУРФДім, але й ті, 

які існували при більших відділах, підупадали, бо хористи 

знеохочува,-ш:сь частими виставами, або були зайняті іншими 

організаційними обов'язками і не приходили на проби. 

Зробивши критичний огляд діяльності мистецьких колек-

1 ивів ТУРФДім, Мирослав Ірчан закликав драматичні гуртки 

підбирати відповідний репертуар, солідніше підготовляти ви

стави, рідкіше, але краще їх ставити. Концерти також необ

хідно старанно і планово підготовляти, як можна з кращим 
підбором програми, не надто довгої. 

Мирослав Ірчан продовжував свою доповідь: "Досі я біль

ше говорив про негативний бік нашої мистецької праці, про 

наші недостачі. Одначе ми не можемо не згадати і про наші 

досягнення. А вони є - і то значні. З української іммігра

ції на американській землі мистецька справа стоїть без сум

ніву найкраще в Канаді, в організації ТУРФДім. Наші драм" 

гуртки рішуче стоять вище хоч би своїм репертуаром від драм

гуртків навіть у Сполучених Штатах. Наш репертуар прочи

щено. Беруться у нас за тяжкі постановки. Дбають про ідео
логічні витримані п'єси. Те саме із концертами. З другого 

боку, маємо ми вже поважне число дуже здібних аматорів і 
аматорок". 
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До Десятого крайового з'їзду ТУРФДім заряди відділів 
приготовили річні звіти своої діяльності. 

Наприклад, з Торонто повідомляли, що драматичний гур

ток відіграв 32 представлення, два мандолінові оркестри і хор 
влаштували 33 концерти. На концерти пересічно вчащало по 
600 осіб. 

Драматичний гурток у Вінніпегу налічував 150 членів. Вла
штував 26 вистав. Відбулося 30 концертів. При відділі було 
три мандолінові оркестри - перший начисляв 16 членів, дру
rий 23, третій 41. Поза оркестрами ще 13 дітей навчалися rри 
на .мандолінах. Симфонічний оркестр налічував 20 осіб. 

У Саскатуні драматичний гурток начисляв 45 членів і 

поставив 27 представлень. Два мандолінові оркестри, які на

числяли 24 члени, разом з хором влаштували 18 концертів. 
Драматично-співочий гурток в Едмонтоні начисляв 40 чле

нів, два дитячі мандолінові оркестри разом мали 35 членів. 

Відіграно 35 представлень і влаштовано 29 концертів. 
За рік драматичний гурток, що начисляв 49 членів, влаш

тував у Венкувері 9 вистав, а мандоліновий оркестр - 7 кон
ц~ртів. 

Драматично-співочий гурток у Монтреалі начисляв 30 
членів і улаштував 10 представлень і 22 концерти. Три мандо
лінові оркестри начисляли 68 членів, смичковий оркестр -
15 членів. 

Наведені приклади лише з більших :місцевостей - про

вінціальних центрів. 

Треба підкреслити, що на Десятому крайовому з'їзді 
ТУРФДім була прийнята резолюція про висилку Дівочого ман
долінового оркестру з Вінніпегу на Радянську Україну. В 

резолюції говорилось: "Тому що вінніпегський Дівочий ман
доліновий оркестр ТУРФДім у своїй надзвичайно успішній 

обіздці по Західній і Східній Канаді здобув собі і цілій нашій 
організації славу серед української працюючої імміграції, як 

і серед канадського заrалу, за наші культурно-мистецькі до

сягнення, Десятий з'їзд доручає ЦВК порозумітися в біжучому 
році з Комісаріатом ocвirn, з культурно-мистецькими інсти

·rуціями на Радянській Україні в справі можливостей висилки 

ДМО на концертну об'їздку по Радянській Украіні, щоб там, 
перед масами робітників та селян, продемонструвати ці до

с.яrnення нашої культурно-освітньої організації, а тим самим 
закріпити тісні зв'язки з Рад. Україною". 
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У 1924--1929-х роках досить широко висвітлюв·алась ху
дожня самодіяльність відділів ТУРФДім на сторінках "Укра
їнських робітничих вістей", "Фармерськоrо життя", "Робітни-
." Ц1 • 

У Монтреалі за 1924--1925 театральний сезон було влаш
товано 25 представлень. У статті "На закінчення сезону", яка 
була опублікована в "УРВ" 11 червня 1925 року, подані всі 
назви п'єс, які були поставлені драматичним гуртком. Автор 

статті далі писав: "Вищі назви rоворять, скільки треба було 
докласти праці, щоб ці штуки виставити. Були деякі пере
пони, але аматори усували їх з дороrи і працювали солідар

чо". 
У тому ж періоді мистецький колектив при Українсько

му робітничому домі у Вінніпеrу здійснив кілька великих по
становок, серед них п'єсу "Майська ніч" (за повістю М. Го-
1оля) і "Гайдамаки" (інсценізація Леся Курбаса поеми Та
раса Шевченка). 

Бі-бі (Мирослав Ірчан) на постановку "Майська ніч" на
tшсав рецензію, яку опублікував в "Українських робітничих ві
стях" 7 січня 1922 року. Він писав, що ця п'єса була поставле
на вперше на американському континенті. Він відзначував, 

що це в дійсності не п'єса, а просто музика, вона збудована 

на красі природи. "Серед тихої української ночі сходить на 
землю Казка і вводить нас в дійсні та фантастичні таємниці 
українського села на квітучій Полтавщині", - писав рецен
зент. 

Далі він rоворив: "Драматичний rурток доложив чимало 

старань до тоrо аби відтворити на сцені цю красу, але й ста

рання йоrо не пішли марне. З декоративного боку п'єса ви
йшла дуже добре. Цілий час ми бачили на сцені красу укра
їнської ночі з блідолицим місяцем, з сріблястим сяйвом, а на
віть розкішним тьохканням солов'їв. І серед всього цьоrо 
співи сільської молоді, що ніби перекликуються з солов'я-

" ми. 

Рецензент відзначив хорошу rpy аматорів Федора Горді
снка, Степана Василини, Михайла Кащака, Марії Навізівської, 

Зоні Капусняк, Степана Хвалібоrn, Андрія Хоркавоrо, ОсШІа 

Демкова. Дав велике признання за працю режисерові поста

новки Матвієві Шатульському. 

Виставу мистецький колектив поставив декілька разів в 

Українському робітничому домі. 
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Другою великою постановкою в тому часі була інсценіза
ція "Гайдамаків" 20 листопада 1926 року. В "Українських ро

бітничих вістях" 23 листопада була опубліJ<:ована рецензія на 
виставку. В ній говорилось: "Поема "Гайдамаки" пристусова

на до сцени Лесем Курбасом, пройшла в суботу 20 листо
пада з великим успіхом у Вінніпегу. Великий зал Українсько

го робітничого дому був переповнений по береги. Багато 
прибуло людей навіть з подальпшх околиць - з Брендона, 

Комарна, Селкирк, Риверса, Гонора і інших". 

Автор рецензії писав, що "Гайдамаки" були поставлені 
вперше на американській землі, що її дотепер ставили лише 

державні театри на Р,адянській Україні. П'єса тяжка до поста
новки, однак на сцені вінніпегського Українського робітничо
го дому пройшла несподівано успішно. Він завважува~: "На
віть люди, що розуміються добре на театральному мистецтві, 
заявляли опісля, що вони забували, що бачать пере;~ собою 
робітників-аматорів". 

Треба було дивуватися, що аматори за короткий час опа
нували п'єсу і дали таку виставу, що викликала велике захоп
лення публіки. Постановка поеми "Гайдамаки" була таким 

великим видатним явищем в історії художньої самодіяльності 

прогресивних українців Канади, що заслуговує, щоб навести 
довші уривки з цієї рецензії. 

Автор рецензії продовжував: "Побачити "Гайдамаки" на 

американській землі, це, без сумніву, велика рідкість. До тоrо 
слід додати, що вінніпегський Драмспівгурток при відц1ш 

ТУРФДім ставив "Гайдамаки" по зразку театру "Березіль" 
на Радянській Україні, по вказівках тих товаришів, що ба

чили цю п'єсу на київській сцені. Тому й не дивниця, що су

ботнішня вистава зроби:та па численну робітничу публіку та
ке велике враження. 

Вражала не тільки гарна гра аматорів, не тільки світляні 
ефекти, нові костюми і декорації, але й моментальне зміню
вання сценічної обстановки та доповнювання змісту музикою. 

Була це наскрізь нова постановка, далека від тих, які ми при

викли бачити". 
Приблизно 400 людей вернулося додому з браку місця в 

залі. Через тиждень вистава була повторена. І на другу ПО· 

становку була опублікована рецензія в газеті 4 грудня 1926 
року. Автором рецензії був Гр. Лелик (М. Ірчан). Він писав: 
"Для тих, що не бачили на сцені "Гайдамаків", дуже тяжко 
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уявити собі красу і силу цієї наскрізь оригінальної п'єси, що 
цілком різниться від усіх сценічних постановок, які ми при

викли бачити чи то на вінніпегській робітничій сцені, чи де
будь на провінції. Хорові декламації, німа гра цілих гуртків 
(пантоміма), часті зміни світла і декорації, а в кінці доповню
нання гри аматорів на сцені спеціально дібраною музикою -
все те, включно з поділом сцени на дві частини - велика но

вина для всіх нас. 

Ми не помилимося, коли скажемо, що дуже сумнівно, чи 

хтобудь на американській землі візьметься до постановки "Гай
дамаків", хоч ми думаємо про належну постановку, а не пар
тачення. І нас ані трохи не здивувало, що ті товарІШІі, якj 
працювали у Вінніпегу над "Гайдамаками", після вистави ска
~-\али: "Надто багато здоров'я коштує ця постановка". 

Писати рецензію на "Гайдамаки" не легка річ. Така ма-
са вражінь, що не знаєш про що саме писати. Загально 

можна сказати, що ця постановка майже не мала слідів ама

торства, що так любить кидатися нам увічі. І без сумніву 
постановкою "Гайдамаків" на канадсько-українській робітни
чій сцені ми зробили ще один крок вперед. І то не малий 
крок. Хай що після цієї п'єси ми примушені повертатися до 
старого способу сценічної гри, але ж постановка ''Гайдама

ків" в нових формах залишається документом раз назавжди. 

Хоч цією п'.sсою ми проломили старий репертуар і дали 
змогу тисячнШ робітничій публіці бодай приблизно позна

йомитись з новими досягненнями українського революційно
го театру. В театральному житті української працюючої іммі

грації Канади постановка "Гайдамаків" це перший сміливий 

крок до нових досягнень пролетарської культури. По нашій 
думці "Гайдамаки" слід в недалекому часі ще раз повторити. 

Не багато в пас п'сс, що за:шшають по собі таку силу вражень, 

як "Гайдамаки". 

Через рік - 15 листопада 1927 року - Мистецький ко

лс1пив при Українському робітничому домі здійснив поста
новку п'єси "Батальйон мертвих" Якова Мамонтова. Газета 

"Українські робітничі вісті" писала, що перед розпочаттям ВИС· 
тави Мирослав Ірчан коротко і ясно для всіх розповів зміст 

п'єси. 

В "Українських робітничих вістях" 20 травня була вміще
па кореспонденція, в якій багато місця було відведено мисте
цькш.1у колективу ТVРФДім у Торонто. Дописувач П. П. пи-
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сав, що мистецький колекrnв, який складався з драмгуртка, 
хору, мандолінових оркестрів і танцювального гуртка, жваво 

розгортав свою діяльність. 

Під час провінціального з'їзду ТУРФДім 17 квітня 1926 
року драматичний гурток поставив п'єсу "97" Миколи Куліша 
у Стендарт театрі з добрим успіхом. Другого дня відбувся 
прекрасний концерт. Він виявив поступ усіх мистецьких сил 

в околиці. Дописувач відзначував, що щораз краще грають 

()ркестри, краще співав хор, прекрасно пописувались танцю

ристи. Справжнім святом був концерт 6 травня, на якому 
виступала з піснями Ліза Попович. "Публіки, - писав П. П., 
- прибуло стільки на цей концерт, як ще ніколи цього не 
було на жодному українському концерті в нашому місті. Бу
ло чимало англійців, що цікавляться українським співом і му

зикою". 

"Урочисте закінчення театрального сезону" - під таким 
заголовком вмістив кореспонденцію Іван Унrурян в "Україн
ських робітничих вістях" 23 червня 1928 року. 

У кореспонденції повідомлялось: "Коли говорити про пра
цю нашого відділу (ТУРФДім) на мистецькому полі, то сміло 

можна сказати, що Торонто зробилось мистецьким центром 

для українського робіпшцтва на Сході... Від утворення 

УРД в Торонто відбувалися в нім концерти кожнісінької не

ділі. Часом більшу частину програми виконував хор, а ін
шим разом програму заповняв мандоліновий оркестр. Були 
концерти, які складалися з сольних і дуетних партій та тан

ців. Були концерти, в яких брали участь всі сили мистець

кого колективу. 

Треба сказати, що за минулих кілька місяців зроблено 
стільки, як за всі попередні роки разом взяті. Відіграно 24 
представлення і 20 концертів. 

Серед вистав відіграно поважні п'єси "Гайдамаки", "Ба
тальйон мертвих" і інші. Цими виставами ми здобули собі 
велику симпатію і популярність між українським робіт1ш
цтвом. Про нашу культурно-освпню працю також довідались 

люди інших національностей. Мандоліновий оркестр дав 

один концерт по радіо, що дуже спопуляризувало нашу органі

зацію. Різні газети подали гарні рецензії про наш радіокон

церт. Чимало запрошень дістали, щоб наш оркестр ще ко

ш1сь заграв в радіо". 

Треба завважити, що мистецька діяльність у 'Горе>нто 
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швидко розвивалась у театральному сезоні 1927-1928 року, 
бо вона вже проводилась у новозбудованому Українському 
робітничому домі. До того вона проходила у винаймлених 

невигідних приміщеннях. 

Гарно проходила художня самодіяльність у Саскатуні у 

тому часі. "Українські робітничі вісті" 18 квітня 1929 року 
вмістили доrшс з Саскатуну "Працюємо повною силою". В 
дorrncy говорилось, що мистецький колектив, який складався 

з 80 членів, проводив хорошу роботу. Старанням того колек
тиву щонеділі відбувалися концерти, на які приходило стіль
ки людей, що не можна було всіх вмістити в залі. Драмrур
rок відіграв кілька п' єс. Всі представлення були добре підіб
рані до робітничої сцени і "відіграні досить добре". 

П~о.ходила мистецька праця і в інших менІШІХ місцевос
тях - в робітничих містечках і фармерських околицях. 
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В історії художньої самодіяльності українськнх прогре 

сивних організацій період між 1929-1935 роками був дуже 
важливий, бо то були часи великої економічної кризи, яка 
сильно відбилась на канадських трудящих, особливо на еміr
рантах, які прибули до Канади після першої світової війни 
і не мали постійної праці, робили сезоново на "екстра генках", 
або в лісах. Баrато З' них, не маючи постійної роботи, скита

лись з місцевості до місцевості, сподіваючись знайти там для 

себе працю. То були в переважній більшості самітні люди. 
Така міграція самітних українських безробітних відбива

лась і на діяльності драматичних гуртків і хорів, бо їхній 

склад, особливо в невеликих містах, часто мінявся, що пору
шувало їх нормальну роботу. Правда, в таких великих містах, 
як Вінніпеr, Торонто, Едмонтон, Венкувер, знаходились ми

стецькі колективи з міцним постійним складом. Але на

віть і у великих містах зменшилось число театральних вистав. 
Головною причиною було те, що в Українських робітничих до

мах були встановлені кіноустановки, які висвітлювали філь
ми. Треба підкреслити, що то був час, коли на екранах поя

вились озвучені фільми, які тоді користувались великою по
пулярністю у людей. В 1929-1935-х роках дуже часто в Ук

раїнських робітничих домах у Вінніпеrу і Торонто висвітлю

вались різні rолливудські фільми. Тоді ж одержано з Ра
дянської України декілька фільмів: "Тарас Шевченко", "Тарас 
Трясило", "Микола Джеря'', "Сміх крізь сльози". Хоч вони 
були німі, то все-таки притягали багато глядачів, бо ж це 
були перші кіноластівки з Радянської України. 

Якщо драматичні гуртки тоді дещо обмежили свою діяль
ність, то струнні оркестри і хори не сповільняли темпів свосї 

роботи, вони й далі регулярно влаштовували щонеділі кон

церти в Українських робітничих домах, як також влаштовува
ли поїздки по провінціях. 

В "Українських робітничих. вістях" 8 червня 1929 року 
була вміщена стаття "Дівочий мандоліновий оркестр закінчив 

свій сезон". В статті говорилось, що в Українському робітня-
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чому домі відбувалось багато прекрасних концертів, проІ"рамн 
яких виконували хор, три мандолінові оркестри і духо

вий оркестр відділу Робітничого Запомогового Тооариства. 
Автор статті писав, що Дівочий мандоліновий оркестр був 

найстарuшм в Канаді, відомий у країні із своїх успішних 

поїздок у 1926 і 1927 роках. Останніми роками оркестр пра

цював на місці, влаштовуючи концерти у Вінніпегу, Транс

коні, Іст Килдонан й Іст Селкирк. За сезон (1928-1929) він 
влаштував 12 самостійних концертів, з них 5 в театрах для 
загальної публіки. Крім того, оркестр брав участь в мішаних 
концертах, тобто в таких, в яких виступали і інші оркестри, 
хор і танцювальна група. 

Далі буквально говорилось: "За останні пару років праці 

на місці під проводом т. Н. Гоцуляка, доброго диригента й 
прекрасного скрипача, ДМО виріс на цілу голову. · Завдяки 
вмінню й доброму ознайомленню свого диригента з класич
ною музикою, ДМО збагатив свій репертуар і прекрасно ви
конував деякі досить трудні, головно для мандолін, класичні 

твори". 
Дівочий мандоліновий оркестр включив у свій репертуар 

уривки музики з опер "Аїда", "Лучія ді Ла.ммермур", "Іль 
Траваторе", "Пікова дама", "Легка кавалерія", менует з "Мі
сячної сонати" Бетховена, "Пісню Індії" Римського-Корсакова, 

"Угорський танець" Брамса, музику Рубінштейна, Моцарта, 
Гріга, Мендельсона, Падеревського, Россіні, Оффенбаха і інІШ:Іх. 
Оркестр також добре виконував цикл негритянських пісень. 

На жаль, Дівочий мандоліновий оркестр мав обмежену 
кількість української народної музики, яка ще не була при

стосована до мандолінового (неаполітанського) складу. Тоді 
ще :....1ало доходило такої музики з Радянської України. Пізні· 

ше стан з українською народною музикою значно покращав і 

вона зайняла велике місце в репертуарах мандолінових орке

стрів у Канаді. 

Автор статті підкреслював заслуги диригента, який ба

~-ато зробив, щоб вирвати ДМО з примітивізму, аматорства, по

ліІШІити його технічне виконання. Оркестр багато завдячував 
піаністці Марії Баранюк, яка працювала з ним, коли він влаш

товував гастролі по Східній Канаді в 1927 році. Вона ба
гато років акомпанувала йому в Українському робітничому 

домі у Вінніпегу. Також виступала з сольними творами. 

Швидко ріс, розвивався і міцнів молодший Дівочий ман· 
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доліновий оркестр (друrа група) під керівництвом Владиспа
ва Патека. В лШІні 1929 року той оркестр відбув поїздку по 
фармерських околицях Північної Манітоби. Він влаштував 
концерти в 10 місцевостях. Всюди, де приїздив оркестр, фар
мери вітали оркестрантів, вrощували їх. То була літня пора 

і фармери приходили на концерти о 10-ій rодині вечора. Кон

церти закінчувались о 2-ій rодині попівночі. 

В допису про концерт в Морвіна повідомлялось: "Нас 
прямо здивувало те, що товариші і товаришки, які так тяжко 

працюють від ранку до ночі, сиділи до такої пізньої пори і не 

хотіли розходитися. Вони rоворили, що слухали б концерт 
до самоrо ранку, бо це перший раз у житті мали наrоду щось 

подібноrо почути". 

Мандоліністкам часто доводилось таки в залах Україн

ських фармерських домів заночувати. Фармерки привозили 
з дому подушки і накривала. Фармери приrотовляли ліжка з 

сіна. Також привозили дівчатам сніданок і лонч. 

У 1930 році Дівочий мандоліновий оркестр влаштував по
їздку в іншій частині Манітоби і в деяких місцевостях Саске
чевану. На концертах виступали з солоспівами Анна Мицак, 

з соло на скрипці Анна Поморянська, танцюристки Галя Хар

чина і Параня Уrрин, діти-танцюристи Сесілія Кусяк і Михай

лик Федірчук. Незважаючи, що в країні було масове безро
біття, на концерти приходило баrато людей. 

У тих же роках здійснював концертну поїздку по Алберті 
Едмонтонський мандоліновий оркестр. В 1929 році така по
їздка відбулась під керівництвом Дем'яна Вихрестова. В 1930 
році той же оркестр влаштував концерти у 23-х місцевостях 

провінції. 

Проходила жива діяльність драматичних rуртків, оркестрів 

і хорів в інших місцевостях. У Форт Вильям драмrурток 

дав в сезоні (1928-1929) п'ятнадцять вистав. Він був манд
рівним, бо свої представлення влаштовував, крім Форт Виль

ям, також у Вест Форт Вильям і Порт Артур. Драмrурток 

налічував 50 членів. Мандолінові оркестри мали 37 членів і 

дали 13 концертів. 
Тоді ще були дуже популярними на сцені Українських 

робітничих домів п'єси Мирослава Ірчана, особливо "Дванад
цять", "Підземна Галичина", "Родина щіткарів". П'єсу "Два
надцять" традиційно ставили у багатьох місцевостях у листо-
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УКРАІНСЬКЕ МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО "ЗЛУКА" У ВЕСТ 

ТОРОНТО. 1919 РІК. 

ДРАМАТИЧНИМ rYPTOK У МОНТРЕАЛІ. 1910 РІК. 
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ДРАМАТИЧНИМ rYPTOK У ТИММІНС. 1910-ТІ РОКИ. 

ДРАМАТИЧНИА rYPTOK У ІЕЛЛАНД. 1910-ТІ РОКИ· 



АМАТОРИ ДРАМГУРТКА У ВІННІПЕГУ ПІСЛІІ ІИСТАІН 

"ЦИГАНКА дЗд". f915 РІК. 

РО&ІТННЧА ТРУПА "МЕЛОДІІІ" В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІІННЦТІОМ 

ДЕМ'ІІНд ІНХРНСТОІА. f91• РІК. 



ПЕРWИЯ ДИТSІЧИЯ МАНДОЛІНОІИА ОРКЕСТР У ТОРОНТО ПІД КЕРІІННЦ ТІОМ 

SІКОІА МАНЧУРАКА. 1913 РІК. 

ДРАМАТИЧНИМ rУРТОК У МОНТРЕАЛІ. 1910-ТІ РОКИ. 



МАНДОЛІНОВИИ ОРКЕСТР У РІДЖАИНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВАСИЛЯ ЧУПРИНИ. 1913 РІК · 

МАНДОЛІНОВИЯ ОРКЕСТР У ТИММІНС ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

ІВАНА ФІВЧУКА 1918 РІК. 



МдНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР В ТОРОНТО. t914 РІК · 

СТРУНННА ОРКЕСТР У ІЕНКУВЕРІ ПІД КЕРІІННЦТІОМ РОМАНА 

НАЗАРКЕІНЧА. t91S РІК. 



Груп11 режнсері• 

Анн11 МоіісІОко•11. 

др11мrуртк11 ТУРФДім у Вінніпеrу • 1920-х рок11х. Снд•т" 3nl•11 н11пр11•0: Степ11н 811сніінна і 

Сто•т" 3ПІ•іІ н11пра•о: Аоснп Демків, Федір ГордІснко, Мнросnа• Ірч11н, Андрій Хорка•ніі, 
Мнх11ііnо К11щ11к (суфnер), М11т•ііі W11туn"с"кніі. 









СЦЕНА З П'ЄСИ "ЗЛИВА" ("СЕАДІ ТОМПСОН"! У ПОСТАНОВЦІ 

ДРАМГУРТКА У ВІННІПЕГУ. 1919 РІК · 

Андрій Хоркавий у ролі 

Хоми з n'сси "Ой не ходн. 

Грицю". 1914 рІк. 



МдНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР В НЬЮ КИJВ, дЛІіЕРТд, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

СТЕПдНд КИТЦд. 1915 РІК. 

ДІВОЧИА МдНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР З ВІННІПЕГУ ПІСЛІ КОНЦЕРТУ 

В КОЛМЕН, дЛІіЕРТд, В 1916 РОЦІ. 



ХОР у КРОВПЕНД ПІД КЕРІВННЦТІОМ rPHrOPІ• СМУКА. t9]6 РІК. 

МАНДОПІНОВНА ОРКЕСТР У ПАНЮК, АП&ЕРТА, ПІД КЕРІІННЦТІОМ 

МНКОПН ННКНФОРУКА. t9]6 РІК. 



МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У РІДЖААНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
МИКИТИ КРЕЧМАРОВСЬКОГО. 1915 РІК· 

МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У РІДЖААНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВАСИЛЯ ГОЛОВАЧА. 1917 РІК. 



rостювдННІІ ДІВОЧОГО МдНДОЛІНОІоrо ОРКЕСТРУ з ІІННІПЕГУ 

У КЕЛГдРдХ У СЕРПНІ f926 РОКУ. 

ГруnіІ ТіІНЦІОрНСТОК Діво• 

чоrо МіІндоnІновоrо орне· 

стру у ВіннІnеrу. 1916 рік. 



МдНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР В ДРОМГЕЛЛЕР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВдСНЛЯ ННКНФОРУКд. 1916 РІК. 

МдНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР У ВЕГРЕВНЛЛ ПІД КЕРІННЦТІОМ 

МНКОЛН ДдВНДЮКд. 1917 РІК. 
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МІШАНИМ ХОР У ТОРОНТО ПІД КЕРІ8НИЦТІОМ МИКОЛИ ДІДУХА. t917 РІК. 

МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР В ОТТАВІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

СЕМЕНА КАЛИНЮКА. 1917 РІК. 





МдНДОЛІНОВНН ОРКЕСТР У ТОРОЛД. 1917 РІК. 

ТАНЦЮВдЛЬННН rYPTOK І ПОРТ АРТУР ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 
ФЕДОРА МАТІНЧУКА. 1917 РІК. 





Сон11 Яннwевська, заслужена актнвістк:.~ 

драмгуртка ТУРФДім у Вінніпеrу 

1910-30 роки. 

йосип Демків, активіст драмгуртка 

ТУРФДім - ТОУК у Вінніпеrу. 

1910-30-ті роки . 

ДРАМАТНЧННй ГУРТОК У ТОРОНТО. 1918 РІК. 



ХОР У ВЕНКУВЕРІ ПІ)( КЕРІІНИЦТІОМ РОМАНА НАЗАРКЕІИЧА. 1917 РІК. 

МдНДОЛІНОІИЯ ОРКЕСТР У ЛЕЯК &ЕЛВ'Ю, АЛ&ЕРТА, ПІД КЕ'8ІНИЦТІОМ 

МИКОЛИ &УКА. 1918 РІК, 



МАНДОЛІНОВНІІІ ОРКЕСТР З САСКАТУНА ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ 

З КОНЦЕРТАМИ ПО ПРОВІНЦІІ САСКЕЧЕВАН. 1919 РІК. 

МАНДОЛІНОВНй ОРКЕСТР З ЕДМОНТОНУ ПІД ЧАС ПОІЗДКН 

В МНРНАМ 19 ЧЕРВНЯ 1919 РОКУ. 
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МдНДОЛІНОВНй ОРКЕСТР ТУРФДІМ В МОНТРЕАЛІ. 1919 РІК. 

ХОР І МдНДОЛІНОВНй ОРКЕСТР ТУРФДІМ В МОНТРЕАЛІ· 



rУРТОК ТАНЦЮРИСТІВ У ІЕСТ ТОРОНТО ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

ПАІПА ФЕДОРКОІА. 1910-ТІ РОКИ. 

СТРУННИА ОРКЕСТР у ТИММІНС ПІД КЕРІІННЦТІОМ rPИrOPll ТКАЧУКА. 1911 ,ІК. 



СТРУННИН ОРКЕСТР У РІДЖАННІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ГРИГОРІЯ ТКАЧУКА. 1919 РІК. 

АМАТОРИ ДРАМГУРТКА У САСКАТУНІ ПІСЛЯ ВИСТАВИ П'ЄСИ 

"ГАНДАМАКИ" В 1918 РОЦІ. 



СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ "КАЗКА СТАРОГО МЛИНА", 

ЗДІЯСНЕНОІ ДРАМГУРТКОМ ТУРФДІМ У ВІННІПЕГУ. 1920-ТІ РОКИ. 

ФРОНТОВА ЗАВІСА СЦЕНИ УКРАІНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО ДОМУ У ВІННІПЕГУ· 



ЧnенкинІ Дівочоrо мандоnіновоrо оркестру ТУРФДім у Вінніпеrу виконують 

українськніі народниіі танець під час поїздки в Західнііі Канаді 1916 року. 

ЧОЛОВІЧИЙ ХОР ТУРФДІМ У ТОРОЛД. 1910-ТІ РОКИ . 





Петро Уrрннюн Матвін Поповнч 

Янів Манчуран Іван Навізівсьннн 

Дем'ян Внхрнстов Матвін Шатупьсьннн 



Ммкоnа rоцуnяк Крнстофор Дафев Оnександр Вовчнна 

Марія Костанюк Петро Лаnчук Грмrорііf Ткачук 

Іван Москаnмк Воnоднммр &anaif Іван Косе 



Антін Лежанський Васиnь Никифорук Михаііnо Маnанчук 

Федір Петруrа Васиnь дnександрук Васиnь Гоnовач 

Євrен Доnьний Kapn Ко6иnянськиіі Мирон Шатуnьськиіі 



Степан ЮрІіічук Снn~.вІя КучмІіі Віктор Ланоа 

Костянтнн Костанюк Марія Паwка-Кузнк Іван дмброз 

Іван Романов ДжІн Дерііі-СаІтнк Мнкнта Кречмароаскніі 



НАША СЦЕНА 

паді, в місяці, в якому були розстріляні польсько~панською 
владою народні месники - Степан Мельничук і Петро Шере

мета (головні персонажі п'єси). 

Необхідно зазначити, що у тому часі п'єси з революцій

ною тематикою витискали твори українських драматургів-кла

сиків. Диктувалось це декількома факторами. Це був час еко
номічноі кризи, масового безробіття, запеклої класової бороть
би і потрібно було поговорити зі сцени до присутніх на залі 

такою мовою, яка їх мобілізувала до прямої боротьби за свої 
негайні життєві інтереси, гартувала їх, зміцнювала їх бойовий 

дух, вселяла віру, що лише організованою боротьбою не ті.т.

ки можна поправити своє економічне становище, але й виз

волитися з соціальної неволі. То був час, коли йшов наступ 
капіталістичної реакції на робітничий рух, на його радикальні 
організацн. То був час, коли імперіалісти готували світову 

війну, підштовхували італійський фашизм до мілітаристичних 

авантюр, пособляли всіляко німецьким нацистам захопити на
сильно владу. 

Але й треба зазначити, що тоді були допущені серйозні 
помилки, які згодом необхідно було виправляти, повертати 

твори Івана Тобілевича, Марка Кроmшницького, Михайла Ста

рицьково, Любові Яновської, Бориса Грінченка, Івана Того

бочного на сцени Українських робітничих домів. 

У днях 11-15 лютого 1930 року відбувався Одинадцятий 
крайовий з'їзд Товариства Український робітничо-фармер

ський дім. На ньому була окрема доповідь про мистецьку 
діяльність. Зробив її М. Гнатюк (Г. Ткачук). Він говорив, що 

за 11 років діяльності ТУРФДім багато уваги було присвяче
но мистецькій праці, щоб з допомогою її можна було набли

зитись до українських трударів, приєднати їх до боротьби за 

свої щоденні інтереси разом з трудящими інших національ

ностей. Він підкреслив, що з допомогою мистецької праці ви

ручались фонди на різні справи: на сплату боргів на Україн

ських робітничих домах, їх вдержування (догляд, асекурація, 

податок), на допомогу жертвам повені на Західній Україні 

в кінці 1920-х років, українській прогресивній пресі, вдержан

ня дитячих шкіл, на допомогу страйкарям. 

М. Гнатюк звертав увагу на те, що подекуди художня 
• • 11 • • • 

д~яльшсть не проводилась на належному щеолопчному р1в-

ні". В доповіді проходила нотка лівацького підходу до мис-

tot 
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тецької праці, б" у боротьбі проm "халтури" і "побутовщи
ни" називались твори українських драматургів-класиків. 

Доповідач пропонував влаштовувати підприємства рідкі

ше, але краще, до мистецької праці приєднувати ширші кола 

молоді, вирозуміло підходити до репертуару драмгуртків і ор

кестрів, nлаштовуnати для аматорів популярні лекції про ми

стецтво. 

На доповідь М. Гнатюка була схвалена резолюція, в якій 

були такі вказівки: 

Доручити Центральному Виконавчому Комітеті ТУРФДім 

;~готовити список наявних у відділах нот для оркестрів. 

Видати інстру1щії для аматорів і публіки. 

В інструкціях для публіки говорилось: Заховуватись спо
кійно під час театральних вистав і концертів; висловлювати 

своє схвалення оплесками, а не тупанням ногами; не вихо

дити із залу під час rри, співу чи промови; не дозволяти дітям 

бігати по залу під час підприємства. 

В інструкціях для хористів: приходити на проби співу на 

час; не розмовляти під час лекції; не вириватися наперед у 

співі; не старатися перекричати всіх. 

В інструкціях для аматорів: не перебирати ролями, але 

нриймати ті, які вручає режисер; приходити на проби регуляр

но і на час; на пробах заховуватися спокійно; не сперичатися 

з режисером; виконувати всі вказівки режисера; гримуватися 

так, як вимагає роль; пильнувати, коли виходити, щоб режи

серу не доводилось шукати за аматором; під час перерви в 

жодному разі не виходити загримованим на зал перед пуб 
,-1іку. 

Ті інструкції сьогодні можуть здаватися наївними, однак 

тоді вони були потрібні, бо ж рівень як публіки, так і амато
рів не був високий, їх потрібно було виховувати. 

У же тоді в резолюції зверталось увагу на потребу прид

бання п'єс англійською мовою для молоді. 

На з'їзді тим разом делегати не здавали звітів з діяльності 
відді:~ів ТУРФДім. Вони були надіслані до ЦВК ТУРФДім 

напередодні з 1зду. Вперше у тих звітах згадується про існу

вання драматичного гуртка у Сидні (Нова Скошія), який на

числяв 17 членів і влаштував одну виставу. Смичковий ор

кестр в місцевості начисляв 5 членів. 
Звіти виявили, що в 1929 році художня самодіяльність 
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була ще досить живучою. Наприклад, драматичний гурток у 

Гемилтоні, який майже ніколи не оголошував в пресі своіх 

підприємств, у 1929 році влаштував 28 вистав і 17 концертів, 
в Іст Виндзор - 23 вистави і 18 концертів, в Тиммінс - 33, 
в Содборі - 31, в Енсонвилл - 18, в Руан - 17. 

У Вінніпегу відбувся деякий спад - за рік було постав
лено лише 7 вистав. 

В Українському робітничо-фармерському русі почався пе
ріод так званого "звороту". Пішла перебудова всієї організа
ційної діяльності Товариства Український робітничо-фармер

ський дім і Робітничого запомогового товариства. Хоч обі 
організації були робітничо-фармерські, в усій своїй діяльності 
- культурно-освітній, мистецькій і громадській - стояли на 

класових позиціях, то робилось натиск, щоб ще щільніше на
близитись до трудових мас народу, повернутись обличчям до 
фабрик і заводів, активніше включатися в класову боротьбу 

канадських трудящих. 

В такому дусі проходив Дванадцятий крайовий з'їзд ТУРФ

Дім 15-20 липня 1931 року. У звітній доповіді ЦВК ТУРФДім 
був розділ "Культурно-освітня та мистецька діяльність". Вона 
відзначувала: "З нашої робітничо-фармерської сцени треба ви 

кинути усе буржуазно-міщанське сміття - як в драмі, так і 

в пісні. Всі драматичні гуртки треба оздоровити, заосмотри

ти їх добрим проводом, попровадити між ними освідомляючу 

працю про завдання драматичного та музичного мистецтва. 

Драматичні твори, як також пісню та музику треба підби

рати з класовим змістом". В доповіді був кинутий клич: "Геть 

" халтуру . 
Про· завдання керівників мистецьких колективів говори

лось: "Керівники - режисери, диригенти та мистецькі ко

мітети повинні бути не тільки "спеціалістами від мистецтва", 

але правильними активістами - ударниками в запроваджу
ванні на наших сценах мистецтва пролетарського". 

Розуміється, що після такої настанови ЦВК ТУРФДім по

чалася основна перебудова роботи мистецьких колективів на 
місцях, під час якої було зроблено багато серйозних поми
лок, які пізніше шкідливо відбились на театральних виставах 
і концертах. На сценах ставились одна за одною п'єси з ре
волюційним змістом - особливо з громадянської війни на 
Україні і в Росії. Зникали зі сцени п'єси українських драма-
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турrів-класиків. Деякі з них, особливо комедії, зараховувались 
до "халтури". Правда, п'єси Мирослава Ірчана тоді ще корис

тувались великою популярністю, бо вони мали rлибокий со
ціальний зміст. Треба сказати, що крім агітаційних п'єс дру-
1·орядних драматургів, ставились і серйозні драми та комедії 

видатних радянських драматургів - Миколи Куліша, Якова 

Мамонтова, Леоніда ПервС>Майськоrо, Івана К.очерrи, Івана Ми
китенка. 

Диригенти старалися, щоб в проrрамах концертів було по
більше революційних пісень. Вони заповнялись маршовими 

піснями і музикою. Вони витискали з проrрам народну піс

ню і музику. Про те, який тоді превалював репертуар на 

сценах Українськ~іх" робітничих домів, свідчать 10 кореспон
денцій, які були опубліковані з різних місцевостей в "Україн

ських робітничих вістях" 18 квітня 1931 року. В них повідом
лялось: Велланд відіграв п'єсу "Горить Галичина", Прес
стон-Галт - "Родина щіткарів", Вінніпег - "Марійка", Киче
нер - "Куркулячі мрії", Роздейл - "Сількорія", Саскатун -
"Бредлайн", Кенмор - "Батраки" і т. д. Жодної п'єси україн
ської класичної драматургії! 

Але всі ті п~єси скоро "переїлись", бо своїм змістом були 
дуже подібні, тому щораз менше і менше приходило на них 

шядачів. З усіх усюдів почали надходити до Центрального 

мистецького комітету листи, в яких говорилось, що "всі ті 

п'єси сухі", що люди "хочуть щось живучого", "щось ціка
вішого". Що такі нарікання надходили до ЦВК ТУРФДім, ви
знав Матвій Шатульський у статті "Театральне мистецтво на 

службі пролетаріату" ("УРВ" 23 червня 1931 р.). Але автор, 

n світлі вказівок ЦВК ТУРФДім ("УРВ" 27 січня 1931 р.) пи
сав, що треба "рішуче виправити свсю лінію у художній 
самодіяльності", настоював, щоб драматичні гуртки, оркесгри 
свою роботу перетворили у засіб "пропаганди класової бо

ротьби". 

Підхопивши ті вказівки, деякі керівники мистецьких ко

лективів на місцях пішли ще далі - вони навіть такі народні 

пісні як "Дівка в сінях стояла" і "У сусіда хата біла" на
:::~ивали "халтурою" і пропонували "виrнати зі сцени" Україн
ських робітничих домів". Деякі "критики" обвинувачували 
драматичні гуртки ТУРФДім, що вони "плекають буржуазне 

баrно". Треба сказати, що з тими заmнами і перегинами в 
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боротьбі проти "халтури", зроблено чимало потрібноrо і ко
рисноrо. В ряді місцевостей диригенти перелицьовували ка

баретну музику чи пісні російської царської армії на "україн
ський лад" і всю ту беззмістовну дешеву мішанину (з ефек
тами) витягати на сцену Українських робітничих домів. Вони 
виправдовувались тим, що часто влаштовувались концерти 

(щонеділі), що "народні пісні уже навкучились людям". Дея
кі оркестри, з другого боку, хапались за класику, але не здібні 
були її вивчити, тому на концертах її калічили. 

Центральний мистецький комітет вимагав, щоб диригенти 
підносили свою музичну освіту, вивчали твори класиків, про

никали в їх зміст, добре сами приготовлялися, поки запропо

нують їх оркестрові. 

Тоді, коли зменшилась кількість глядачів на виставах че

рез згадані вище причини, то на концертах завжди було ба

гато людей, зали Українських робітничих домів були перепов

нені. У Вінніпегу, наприклад, зал УРД, що мав 1000 крісел, не 
міr вмістити всіх присутніх на один концерт, тому доводилось 
одного вечора влаштовувати два концерти: від 7 до 9 і від 

9 до 11 години. Для тих, що не було місця на першому кон

церті, пою1 вони ждали, влаштовувались у шкільному залі лек

ції на різні теми. І концерти, і лекції були дуже популярні то

ді, їх відвідувало велике число самітних безробітних, які в 

пошуках праці, подорожуючи з міста до міста, з Сходу на За

хід, чи навпаки, зупинялись у Вінніпегу і в Українському Ро

бітничому Домі знаходили для себе притулок - часто навіть 
нічліг і горнятко гарячої кави. Вступ на ті концерти був за 

доброві,ГJ:ьними датками. Дехто кидав в посудину 5 або 10 
центів. Хто не мав грошей - заходив безплатно. 

V 1932 році діяльність мистецьких колективів мало вис
вітлювалась на сторінках української робітничо-фармерської 
преси. Треба сказати, що вс.на тоді дещо недоцінювалась, вва
жалась чимось другорядним. То був результат того хвиле

вого перегину, який був зроблений попередніми роками. І 
це, до речі, визнав Тринадцятий крайовий з'їзд ТУРФДім, 

який відбувався 11-12 липня 1932 року. У схваленій резолю
Іtії на звітну доповідь говорилось: "Найбільшою недостачою в 
нашій культурно-мистецькій праці в минулому році було те, 
що через відтягнення передових сил на фронт класової бо

ротьби робота драматичних гуртків відійшла на друrий план". 
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Далі в ній говорилось, що не сміє бути недооцінки праці мис
тецьких колективів, не слід ставитись до неї, як до чогось 

другорядного, або дивитися на неї, як тільки на засіб здобуття 
фондів. 

Все ж подекуди, особливо в фармерських околицях, роз

горталась художня самодіяльність, хоч дуже часто у невигід
них умовах. Наприклад, в "Українських робітничих вістях" 21 
квітня 1932 року була вміщена така об'ява: "Елстов, Саск. Ста
ранням драмгуртка ТУРФДім відіграється в понеділок 2 
травня в шпихлірі на фармі т. Дмитра Грищука дуже сильну 
й до сліз зворушаючу драму М. Ірчана "Родина щіткарів". 

Аматори не зражуюп,ся тим, що не маємо свого власного при

міщення, а школи не хочуть дати, але беруться завзято до 
праці й запевняють, що виставою цієї драми задоволять усіх. 

Фармери та робітники Елстов і околиці, приходіть чисельно 

побачити цю драму, яка представляє життя бідної сліпої ро
дини щіткарів. По представленню з а б а в а з танцями. 
Вступ 25 центів для дорослих, а для дітей поверх 10 років 15 
центів. Чистий прихід піде на будову Українського фармер
L:ького дому в Елстов". 

Як це наrадує діяльність драматичних гуртків у Східній 

Галичині, коли їм доводилось ставити представлення у сіль

ських стодолах. В оо'яві ГОВОрИТЬСЯ, ЩО "школи не хочуть 
дати", в якій драматичний гурток хотів поставити п'єсу "Ро
дина щіткарів". Адже тоді на фармах дуже часто драматичні 

гуртки ТУРФДім в місцевостях, де не було Українських фар

мерськнх домів, ставили представлення або концерти в шко

лах. Розуміється, в місцевостях, де адміністрація школи зна

ходилась у руках реакціонерів, часто українських націон~

лістів, не дозволялось драматичним гурткам ТУРФДім ста

вити свої п'сси в шкільних аудиторіях. Так сталось і в Ел
стов. 

Доводилось драматичним гурткам ТУРФДім переборюватп 

і інші труднощі у своїй діяльності. У Монтреалі шеф поліції 

цензурував п'єси, які ставились на робітничій сцені. Виста
чило було йому довідатись, що драматичний гурток ТУРФДім 
буде ставити п'єсу в Принс Артур Галл, щоб покласти на неї 
заборону. Про це повідомляв дописувач з Монтреалу до га
зети "Українські робітничі вісті". 

У Веrревиллі, коли влаштовувався в Укра'інському робіт-
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ничому домі концерт, на нього напали п'яні хулігани (леrіоне
ри і українські націоналісти) і здемолювали приміщення, зір
вали підприємство. 

На особливу увагу заслуговує стаття Матвія Шатульсько

го в "Українських робітничих вістях" 18 березня 1933 року 
"Театрально-музичне мистецтво на службі трудящим масам". 
V ній він робив п'ятнадцятирічний огляд художньої самодіяль
ності Товариства Український робітничо-фармерський дім. Він 
писав, що художня самодіяльність проходила всі ті щаблі сво

го розвитку, який проходила ціла організація. На початку іс

нування Стоваришення Український робітничий дім грали 

сяк-так різні представлення, лише, щоб у них не було "кра

моли". Часто грали все, що тільки попало під руки, або "щоб 
було з чого посміятись". Драмгуртки в більших місцевостях 
починали свою діяльність з п'єс Івана Тобілевича, Марка Кро

пивницького, Михайла Старицького. Але з самих початків ор
ганізація звернула увагу на якість і п'єс, і якість гри. У 

Вінніпегу мистецький колектив добре підготовлявся до вистап. 

За ним старався іти Едмонтон. Інші місцевості також брали 

нід них приклад. Драмгуртки старалися ставити все кра

ще, що тільки можна було роздобути в українській мові. За 

творами Івана Тобілевича, Марка Кропивницького і Михайла 

Старицького пішли п'єси Івана Франка, Бориса Грінченка, Лю

бові Яновської. Тоді ж стали дуже популярними п'єси Воло
;шмира Винниченка. З кожним: роком репертуар драматичних 

гуртків розширювався - до нього включались п'єси Шолома 

Аша, Я. Гордона, Є. Чірікова. Дещо пізніше завоювали собі 

місце на сцені УРД п'єси пролетарських драматургів - голов

но радянських. Все ж тоді ще не було подостатІ<:ом п'єс з 

сильним пролетарським змістом. 

У перших роках існування СУРД (згодом ТУРФДім) рід

ко влаштовувались концерти. Спершу це були виступи співаків. 
Переважала укр·аїнська народна пісня. Мало тоді було ро
бітничих пісень. Музика була великою рідкістю - не було ні 
нот, ні диригентів. Започаткував мандоліновий оркестр у 
Канаді Матвій Попович. Будучи вчитилем Дитячої школи 

при УРД у Вінніпегу 1920 року, він зорганізував Дитячий ман
доліновий оркестр, який дав свій перший концерт під час 
Другого крайового з'їзду СУРД і з того почалась його історія. 
З усіх усюдів надходили домагання надіслати їм учителя, щоб 
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також міr керувати хором і, головно, мандоліновим оркестром, 

бо у різних місцевостях вони організувались за прикладом 

Вінніпегу. Але де було їх взяти? СУРД опинився перед проб
лемою і вирішив її розв'язати влаштуванням курсу вчителів 

і диригентів. На курс приймали таких, які або мали вже 
початкові знання музики, або мали нахил до неї. За 15 років 
існування було влаштовано три таких курси і вони дали 

декілька десятків вчителів і диригентів. Частково було задо

волено потреби. Але організація зросла, утворювались у різ

них місцевостях нові відділи, організувались при них оркест

ри й хори. Тоді ж на сценах появились малозмістовні і друго

рядні п'єси, сентиментальні і мелодраматичні "представлен

ня" на зразок "Жидівки-вихрестки", "Вихреста", "Нещасного 

кохання" тощо. 

Зразу після Великої Жовтневої соціалістичної революції в 

Росії 1917 року появилось чимало "революційних" п'єс, пере
важно зліnлених "драматургами" у Нью йорку, які досить міц
но вкорінились на сценах Українських робітничих домів і втри

мались на них довший час, незважаючи, що їх критикували 

і вимагали зняти з репертуарів через їхню мистецьку бездар

ність і беззмістовність. 

У 1933 році дуже мало друкувалось рецензій на вистав
лені п'єси в УРД. Лише в ряди-годи появився доrшс, що в такій-
10 місцевості вщ1грано представлення. Крім подання назви 

вистави, нічого не згадувалось, як п'єса була поставлена, як 

~правились аматори з своїми ролями, як реагувала публіка на 

зміст п'єси і гру. 

Чималою подією у діяльності мистецького колективу при 

ТУРФДім у Торонто була вистава п'єси Мирослава Ірчана 

"Плацдарм" в травні 1933 року. Це була його останйя п'єса 

(вона одержала премію ім. М. Скрипника на Радянській Ук
раїні). "Плацдарм" - велика вистава на 4 дії і 20 відслон. У 
пій брало участь понад 100 дійових осіб. Через її масnпаб
нkть п'єсу довелось ставити двома частинами через два вечо

ри. У п'єсі змальовувалась боротьба робітників і селян всіх 

І<раїн за засоби життя, проти імперіалістичн<:'ї війни, проти 
підготовлюваного нападу на Радянський Союз. У ній показано 

зрив революційного робітництва і селянства проти польсько

панської влади на Західній Україні, "пацифікацію" українсько

го населення польськими військами. У "Плацдармі" показано 
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діяльність Комуністичної партії Західної України серед трудя

щого населення і солдатів. Це був одинокий раз і лшпе в 
одній місцевості, що ставилась ця п'єса на сцені в Канаді. 

Як побачимо далі, п'єси Мирослава Ірчана були незаслужено 
зняті з репертуару, коли він був незаконно репресований на 

Радянській Україні під час горезвісного "культу особи". 

31 червня і 1 липня 1933 року відбувався Чотирнадцятий 
крайовий з'їзд Товариства Український робітничо-фармер
ський дім. Прийнята резолюція по мистецькому питанню зно

ву вказувала, що "трапляється багато випадків недоцінювання 

культурно-мистецької праці, відпихання її на задній план, то

варишів і товаришок, які беруть у ній участь та віддають цій 

праці багато часу ... , вважається як таких, що не хочуть брати 
на себе організаційних обов'язків''. 

Розуміється, що повідомлення в українській радянській 

пресі про "викриття" Мирослава Ірчана, як "ворога народу", 

сколихнуло українською прогресивною громадськістю у Ка

наді, бо ж він був дуже популярний і люблений широкими 

колам робітників і фармерів за свої глибокrомістовні мисте
цькі твори. його знали, як редактора журналів "Робітниця" 
і "Світ молоді", його п'єси не сходили зі сцени Українських 
робітничих домів і користувались надзвичайним успіхом. Тим 
повідомленням канадські українці були введені у великий блуд 

і вони сприйняли його за "добру монету". Через багато років 

виявилось, що то був великий обман і брехня - Мирослав 

Ірчан впав невинною жертвою (як і багато інших) "культу осо7 

би" - жорстокостей сталінського періоду. На багато років 
твори Мирослава Ірчана були вилучені з бібліотек і його ім'я 
не згадувалось в історії української радянської літератури. В 

1965 році Мирослав Ірчан був посмертно реабілітований, його 
ім'я зараз у великій пошані в Радянському Союзі, його твори 
:шову перевидаються різними мовами і користуються великою 

популярністю. 

Великою шкодою для художньої самодіяльності україн

ських робітничо-фармерських організацій було вилучення п'єс 
драматурга з репертуару. Востаннє твір Мирослава Ірчана 
був поставлений у Вінніпегу на сцені Українського робітни

чого дому, в якому він провів п'ять років, 26 травня 1934 
року - п'єса "Радій". Ця п'єса напи~ана на тлі життя й 
умов праці американських робітників, які, працюючи у фаб-
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риці виготовлення годинників, отруювались радієм, вмирали 
серед страшних страждань і мук. 

П'єса пройшла з великим успіхом по цілому Радянсько
му Союзові. В одній лише Одесі вона ставилась 35 разів. 

Як і в попередніх, так і в 1934 році зникли рецензії на 
виставлені п'єси з української робітничо-фармерської преси. 
Газета "Українські робітничі вісті" писала (22 березня), що 

"класова боротьба витиснула дописи про мистецтво з нашої 
преси". 

На П'ятнадцятому з'їзді ТУРФДім, який відбувся 18 і 19 
березня 1935 року, в резолюції знову підкреслювалось, що 

"по відділах недоцінюється мистецтво, відтягається цю роботу 
на задній план, внаслідок чого постає занепад в мистецьюи 

праці по нanrnx організаціях". В шостому параграфі резолю
ції говорилось: "В нашій пресі писати побільше про значен· 

ня мистецтва для працюючих мас, висвітлювати в приступ

ний спосіб добре пролетарське мистецтво, та вказувати на 
халтурщину, яка ще має горожанство на наших сценах. Та

кими відповідними статтями ми зможемо позбутися халтури 

з наших сцен, а також виясниться нашим членам розрізняти 

халтуру від добрих штук та пісні і музики". 

Все одно, навіть після прийняття такої резолюції, справа 

не покращала, тому про неї заговорив на сторінках "Україн
ських робітничих вістей" Матвій Шатульський. Він писав: "Із 
сторінок "УРВ" зникли рецензії на представлення, концерrn 

та інші культурно-мистецькі вистави. Так зникли, що на

чебто їх нема у наших організаціях, що начебто вони хоч і 

бувають, непотрібні, некорисні, а тому не слід їх популяри

зувати, висвітлювати, критикувати, направляти і заставляти 

їх служити інтересам робітничого класу''. 

Виступаючи з того приводу в "Українських робітничих ві
стях" (26 жовтня 1935 р.), рецензент Ів. Лавр писав: "Треба 

визнати, що в нашій пресі мало пишеться про мистецтво, а 

вже коли пишеться, то лише короткими згадками, що в такій

то місцевості відіграно драмгуртком таку п'єсу. Про це, 
яку науку виніс глядач, як сприймали присутні гру аматорів, 

яке моральне враження справила постановка на публіку ~ 

майже зовсім не пишеться. А треба писати обов'язково, бо 
мистецька праця у наших організаціях є одним з важливих 

чинників у вихованні членства та мобілізацією нових сил в 

наші лави. 
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З наближенням театрального сезону в наших організаціях 
це mпання набирає ще більшої ваги і до нього треба поста
витися з усією серйозністю". 

Як і попередніми роками, так і в 1935 році виїжджали 

на гастролі мандолінові оркестри - Саскатунський у провін

ції Саскечеван, Вегревильський у Північній Алберті. Перший 

оркестр влаштував 18, а другий - 15 концертів. Не тільки 

гастролювали мандолінові оркестри по фармерських місце

востях, але також і драматичні гуртки, які робили поїздки з 
виставами. Наприклад, драматичний гурток відділу ТУРФДім 

у Шандро 1935 року .влаштував поїздку по фармах і в 9-х міс
цевостях поставив п'єсу М. Пільного "На гладкій дорозі". 

Хоч у 1936 році було дещо більше звернуто увагу на вис
вітлення діяльності мистецьких колективів ТУРФДім на сто

рінках робітничо-фармерської преси, то все одно стан в цій 

галузі був незадовільний. Рідко появлялись рецензії, дописи, 
навіть звичайні згадки про театральні вистави і концерти, хоч 

вони повсюдно влаштовувались. 

На увагу заслуговує стаття Матвія Шатульського в "УРВ" 

(26 березня 1936 р.) "Центральний Український робітничий 

дім". У розділі "Мистецька ділянка праці" говорилось: "При
смно, мабуть, кожному робітникові й робітниці в суботу при

йти на представлення посміятися чи посумувати, обурюватися, 
стиснувши кулаки й зуби, на суспільну несправедливість, по

казану в п'єсі, взнестися разом з визвольними змаганнями пе
реможців борців за волю ... 

Може ще приємніше прийти в неділю на концерт, послу

хати гарної музики в доброму виконанні. 

Але чи багато слухачів завдали собі труду поцікавитися, 

t.:кільки праці вкладено у все те виконавцями перед тим, як 

виступити з цією прогрююю перед публікою. 

Щоб можна було дати концерт в Українському робітни

чому домі кожної неділі, то є для цього чотири мандолінові 

оркестри, а п'ятий смичковий та мішаний хор Секції молоді 

ТУРФДім. Вже з цього бачимо, що концерт дає сама молодь, 
хіба час від часу виступить хтось як соліст або декламатор. 

Музична програма - це повністю молодь. 

Загально в хорі, мандолінових і смичковому оркестрах є 

f1іля 140 хлопців і дівчат. Коли додати танцюристів і солістів, 

декламаторів, то через цілий сезон бере участь в концертах 
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колектив з 155 учасників. Разом з драмгуртком буде біля 

200 учасників. Багато молоді бере участь в драмгуртку". 
З цієї статті бачимо, яким мистецьким колективом роз

поряджався відціл ТУРФДім у Вінніпегу. Автор також вказував 

на те, яких зусиль потрібно було для того, щоо проводити 
таку велику діяльність - влаштовувати щосуботи представ
лення і щонеділі концерти - під час театрального сезону. 

Таку ж велику діяльність проводили мистецькі колективи 

у всіх більших місцевостях: у Торонто, Едмонтоні, Саскатуні, 
Венкувері, Монтреалі. Особливо у Венкувері широко розгор
нув свою діяльність драматичний гурто1<. А. Плугатор ІПІсав 

в "УРВ", що драмгурток зробив добру підготовку до вистави 

п'єси - поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки". Хоч поста
новка тяжка, вона пройшла з успіхом, аматори вивчили ролі. 

Відзначились своєю грою Соня Демчук, С. Винник, Борецький. 

Гарна декорація і світлові ефекти причинились до успіху ви

стави. 4 і 5 грудня у Венкувері відбулося змагання шістьох 
аматорських гуртків. За кожну групу відповідав один режи

сер: Б. Сохацький, М. Майданик, А. Цитульський, М. Сохаць

кий, П. Павлюк, С. Винник. Перемогу здобув аматорський 
гурток під керівництвом М. Майданика за п'єсу "Ось як воно 
буває". Той же драматичний гурток поставив п'єсу "На біль
шовицькому фронті", написану місцевим товаршпем П. Жда
нюком. 

А. Плугатор писав, що "в п'єсі представляється боротьбу 

селян і робітників проти білогвардійців". Він зазначува'В, що 
"присутня публіка винесла гарне враження з змісту п'єси". 

Рецензентка Михайлина Лисець опублікувала схвальний 
огляд на постановку п'єси "Ганьба", поставлену драмгуртком 
з Вінніпегу 26 січня. Велике захоплення у глядачів викли

кала вистава п'єси Олександра Корнійчука "Загибель ескадри", 

яку підготували учасники Вищого освітнього курсу у Вінні

пегу. П'єсу було поставлено два рази. Про цю виставу Мат
вій Шатульський писав: "Якщо глядач 26 вересня пильно 

стежив за грою й розгортанням дій, зрозумів зміст п'єси, 
то це завдяки тому, що аматори сами зрозуміли зміст і ста

ралися його найкраще передати глядачеві. 

Як на аматорів-любителів, до того ж зібраних з цілої Ка
нади не як аматорів, а як курсантів ВОК - п'єсу наші мо
лоді товаршпі поставили, я сказав би, добре, дуже добре. 
Тим більше треба ім дати признання за те, що за винятком 
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деякої технічної допомоги на сцені, вони прt>.Вели п'єсу пов 
ністю власними силами - за режисерством Петра Криськова". 

Драматично-співацький гурток ТУРФДім у Торонто влаш

товував виставу "Запорожець за Дунаєм". У зв'язку з цією 
постановкою в "Українських робітничих вістях" 31 жовтня го
норилось, що Софія Романко, яка виконувала роль Оксани, 
є одною з кращих співачок і за свої виступи на сцені У кра

їнського робітничого дому в Торонто одержала велике "приз
нання від трудящих міста". Не менше признання здобула за 

свій солоспів Ольга Войтович. 
В 1936 році оживив свою працю мандоліновий оркестр при 

відділі ТУРФДім у Форт Вильям. 
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1937-й рік був поворотним роком у діяльності мистецьких 

колективів Товариства Український робітничо-фармерський 

дім. Від самого початку пішло велике зрушення у праці 

драматичних гуртків, оркестрів, хорів і танцювальних ансамб
лів по всій країні. 

Вся та діяльність знайшла широке відображення в укра
їнській прогресивній пресі. До значної міри Центральний ми

стецький комітет і мистецькі комітети на місцях дещо виліку

валися з лівосектанського підходу до своєї праці. Щораз 
частіше почали ставитись п'єси українських драматургів-кла

сиків. Розуміється, не ігнорувались і п'єси українських радян
ських драматургів Івана Кочерги, Івана Микитенка, Якова 

Мамонтова, Олександра Корнійчука. У більших містах ста

вились такі музично-співацькі вистави, як "Запорожець за Ду
наєм", "Наталка Полтавка", "Ой не ходи, Грицю", "Чорно

морці". 

Як ніколи перед тим, газета "Українські робітничі вісті" 
широко відкрила свої сторінки для вміщування рецензій на 

вистави, як також на публікування матеріалів на допомогу 
аматорам і режисерам, музикантам, співакам і диригентам. 

Багато статей було опубліковано про розвиток і розквіт націо
нального мистецтва на Радянській У країні. Велику увагу при

свячувала газета для висвітлення художньої самодіяльності у 

різних місцевостях. Питання праці мистецьких колективів все

бічно обговорювалось на провінціальних і окружних конферен
ціях ТУРФДім. 

Особливо багато уваги присвятив мистецькій діяльності 
Шістнадцятий крайовий з'їзд ТУРДім, який, до речі, був ос

таннім перед другою світовою війною і забороною урядом іс
нування організації. 

У Венкувері 26 грудня 1936 року була поставлена п'єса 
"Наталка Полтавка". Вона пройшла з великим успіхом, бо за
гального доходу вплинуло 95 доларів. Якщо зважити, що вступ 
для старших був 25 центів, для молоді 15 центів, то на виставі 
було біля 500 присутніх. Автор доІШсу про виставу говорив, 
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що вона була добре підготовлена, присутні дивились і слухали 

з великим спокоєм. Дописувач радив ставити менше п'єс, 
але їх добре підготовити, бо тоді буде кращий успіх, амато

рам не треба буде багато працювати і витрачувати зайво час, 
На виставу "Ой не ходи, Грицю", відіграну мистецьким 

колективом ТУРФДім у Вінніпегу, були вміщені критичні за

мітки в "УРВ"~22 січня 1937 року, які написав І. Л-р. У них 

uідзначувалось: "Від довшого часу на сцені УРД не стави
лись народні п'єси, які ніколи не втрачають своєї вартості. 

В цьому була серйозна хиба мистецького колективу не тільки 

у Вінніпегу, а по всіх майже наших організаціях у Канаді. 

Народна творчість - дорога спадщина народу. Вона по

казує гірке минуле нашого народу. Минуле нам дороге, бо 

на ньому ми вчимося будувати сучасне і майбутнє. В цьому 
заслуга народної творчості. Минуле нашого народу зібране 
в таких цінних мистецьких творах, як "Наталка Полтавка", 
"Хазяїн", "Мартин Боруля", "Ой не ходи, Грицю та й на вечер

ниці" і в багатьох інших творах Котляревського, Тобілевича, 
Кропивницького, Старицького". 

Автор заміток відзначував далі, що вже сам факт, що 

н'єсу "Ой не ходи, Грицю" будуть грати ще раз, говорить про 
її успіх. Аматори вивчили добре ролі, що в такій складній 

виставі є дуже важливим. В гуртових сценах і діалогах не 

Gуло безпотрібних павз, кожен вільно, природно говорив, як 

це буває у житті. Аматори передавали не механічно завчені 
l:лова. Рецензент розглянув гру С>кремих аматорів. Він нама-

1·ався вникнути і в мову поодиноких виконавців ролей, і по

uедінку, звернув увагу на жести, міміку, добір реквізиту і де

~.орацій. То була одна з тих рецензій, яка не хвалила огулом 
виставу, але в якій робилась серйозна спроба добачити і по
:штивні, і негативні моменти вистави, зробити належний: вис-
1ювок. Зокрема рецензент відзначив великі заслуги режисе

ра (Матвія Шатульського) і диригента (Н. Гоцуляка). І. Л-р 

писав: "Наймудрішою річчю з боку режисера було те, що 
11ін скомбінував гру, спів, гумор з акомпанементом симфоніч-
11ого оркестру. Хіба може бути щось приємніше, веселіше і 
в;~оволяюче, ніж хоровий спів, веселий гумор, добра гра і ме

:юдійна музика,''. 

Про постановку п'єси "Ой не ходи, Грицю" тепло вислови
.tась і місцева щоденна газета "Трибюн". 

Участь у постановці брали аматори: йосип Багрій, Павліна 
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Гунька, Марія Білецька, Михайло Волинський, Марія Коста
шок, Микола Елендюк, Іван Наконечний, Роза Пєтраш, Сте
пан Василина, Анна Мойсюк, Марія Виноградова, Зень На

візівський, Яків Царик,· Маргарет Семенюк, Б. Паньків. 

У кількох сусідніх місцевостях відбувалися змагання за 
найкраще виконання ролей. Переважно на змаганнях ста

вились одноактівки, або окремі дії з більших п'єс. 20 лютою 
відбулося окружне мистецьке змагання, в якаму брали участь 
драмгуртки з Вінніпегу, Іст Килдонан, Транскона, Сейнт Боні

ніфейс, Брукленд. 
У 1937 році частіше появлялись в українській прогресив

ній пресі об' яви і дописи про діяльність мистецького колекти
ву у Торонто. 26 і 27 березня колектив поставив "Ніч під Іва
на Купала". Ролі виконували: Ольга Войтович, Іван Амброз, 

С. Дяків, Параска Зрадовська, Анна Лотоцька, Л. Перегінська, 

Е. Держко, Михайло Кривичка, М. Бойчук, Е. Гриник, Ю. 

Вовчина, М. Перегінський, Г. Гой, Петрик. Виставу режисе

рував Павло Войтович. Диригував оркестром Олександр Вов

чина. 

Великою популярністю користувались концерти у Торон

то. В березні відбувся один з великих концертів в УРД. Ви
ступав хор з 70 співаків під диригуванням Івана Амброза. Со
ло виконувала Софія Романко. Акомпанувала на піаніно Гелен 
Пижук. В циганських танцях виступали Ю. Вовчина, Ю. 

Держ.ко, Л. Луців і О. Лясота. З солоспівами також висту
пали Ольга Войтович і Анна ЛС\тоцька. Музику приготовив 

Олександр Вовчина. За підбір сценічних декорацій і світлових 

ефектів відповідали Г. Гой і М. Дубов. Костюми приготовила 
Софія Руда. "Українські робітничі вісті" писали 20 березня, що 
"глядачі вийшли з концерту задоволені, якого не мали, мож

ливо, ще в своєму житті". 
Добре була поставлена в Торонто і шкоJІ'а танців під ке

рівництвом Івана Гоя, яка дала 13 лютого концерт, програму 
якого виконували 150 учнів. Школа танців при Українському 
робітничому домі у Торонто почала другий сезон навчання і за 

той час дістала велике признання від любителів цього мис

тецтва. 

Гарно розвивалась художня самодіяльність і в сусідньо
му відділі ТУРФДім у Вест Торонто. Драматичний гурток 10 
квітня відіграв п'єсу "Хмара". Ролі виконували: М. Мигай, А. 
Андрейко, А. Питльована, С. Батюк, М. Чичота, Т. Николшmш, 
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Г. Мороз, П. Федорків, А. Чичота, Н. Дідоха, Ф. Мазур, Ф. 
Спортун, О. Гомешок, Е. Галамай, К. Спортун, І. Берлинт. 

Мистецька діяльність при відділі ТУРФДім у Саскатуні 

вийшла поза стіни Українського робітничого дому і часто про 
неї говорила місцева щоденна газета "Саскатун Стар Фе_нікс". 
Місцевий мандоліновий оркестр брав участь у відкритті ви
ставки Космс.политан Ексебишин в Бесборо готелі. Про ви
ступ оркестру газета 17 березня писала: "Крім шотландців, 
українці були лише одинокою національною групою на вчо

рашнш виставці. В колоритних українських костюмах вони 

rанцювали, співали і грали. Бурхливими оплесками нагород

жено танець "Запорожець" у виконанні Петра Волошина, йо

сипа Сенона і Федька Гаврилкова. Мандоліновий оркестр з 

36 осіб під керівництвом Володимира Бончара відіграв захоп
люючі народні пісні". 

Згадана газета "Саскатун Стар Фенікс" опублікувала 8 
квітня широкий огляд про молоду вчительку дитячого орке

стру Марію Пашку. В огляді, між іншим, говорилось: "Через 

останні три роки Марія Пашка грала з оркестром Українсько

го робітничого дому. Вона керувала цілим оркестром. Тепер 

вона керує оркестром з 40 скрипалів, які працюють спільно 
з освітньою тутешньою громадою. 

Останніх два роки вона була першим скрипалем Ді Елвин 

Тінейдж оркестру, а цього сезону - Ківаніс Джуніор ор

кестру. Вона грала кілька соло з оркестровим супрово

дом". 

Газета відзначала, що гра Марії Пашки вільна і вправна, 
з прекрасним тоном, який насичений циганським натхненням. 

Сама скрипаля заявила, що найкраще виконує угорську, ро

сійську і українську музику, вкладаючи у ці твори ритм і жи

вучість, що є характерним для такої народної музики. 

Марія Пашка, закінчивши Вищий освітній курс ТУРФДім 

у 1938 році, до сьогодні активно працює в художній самоді
яльності Товариства об'єднаних українських канадців. 

Чималу активність проявляв тоді і драматичний гурток у 

Саскатуні. Він поставив ряд п'єс ("Хмара", "Безталанна", "Ой. 
не ходи, Грицю"). Ролі виконували у тих виставах: М. При
тула, М. Кріпка, А. Стефанюк, М. Площинський, П. Присташ, 

М. Антонів, В. Фостій, Д. Гойдич, В. Павлюк, С. Жельчик, Ф. 

Гаврилків, Б. Перегінський, Я. Коваль, Ф. Наконечний. 
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Саскатунський мандоліновий оркестр і танцювальний гур

ток часто на "вікенд" виїздили до різних місцевостей, в яких 
влаштовували концерти. Наприклад, на запрошення Україн

ського освітнього товариства ім. Т. Шевченка саскатунські 

митці прибули до Нарт Бетлфорд і влаштували 14, 15 і 16 трав
ня концерт в Ліджон Галл. На концерті виступали скрипалі

солісти Марія Пашка і Анна Наливайко. 

Школа танців при УРД під керівництвом Василя Пашки 

влаштувала концерт в Ріджент Галл. Газета "Саскатун Стар 

Фенікс" 20 травня так прокоментувала концерт: "Дві години 
гарної розваги було дано в Ріджент Галл членами новозорrані

зованої школи танців Українського робітничого дому, яка вла
штувала свій перший ·концерт. Дух і запальчивість україн

ських танців, притаманних тому героїчному народові, були 
яскраво продемонстровані молодими виконавцями. За корот-

1шй час школа зробила подивляючий поступ". 
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ТВОРЧА ДИСКУСІЯ 

Перед Шістнадцятим крайовим з'їздом ТУРФДім розгор

нулась дискусія на сторінках української прогресивної преси, 

в якій багато уваги присвячувалось обговоренню художнюі 
самодіяльності. Тон тій дискусії завдав Матвій Шатульський 

своїми статтями "За піднесення культурно-мистецької діяльно

сті у наших організаціях" і "Українська народна пісня, як 
могутній культурно-виховавчий засіб". Він відзначив, що куль
турно-мистецька праця в українських прогресивних організа.

ціях була однією з важливих галузей діяльності. Спочатку 

в деяких місцевостях вона була єдиною працею. В склад 
мистецького колективу входили: драматичні гуртки, мандолі

нові оркестри, хори, танцювальні групи, подекуди духові ор

кестри. Крім того, до нього ще входили індивідуальні митці: 

солісти-співаки, солісти-музиканти, солісти-танцюристи, декла

матори, Загальною діяльністю мистецьких колективів керу

вали заряди відділів через свої мистецькі комітети. Мисте

цька діяльність залежала від того, чи було кому нею прак

тично керувати, тобто ~ чи були диригенти, інструктори, ре

жисери. 

Автор статей ставив запитання: Яке призначення худож

ньої самодіяльності при ТУРФДім? На це запитання він дав 

таку відповідь: 1. Вона зміцнює організа.ційно відділи ТУРФ
Дім, бо притягає на підприємства людей, до яких є можливість 

поговорити і приєднати їх у свої ряди. 2. Підприємствами 

підноситься культурний рівень людей. 3. При допомозі під
приємств виручаються потрібні фонди на організаційну діяль

ність. 
Матвій Шатульський вказував, що на художню самодіяль· 

ність не було звернено належної уваm, не говорилося про 

неі на засіданнях зарядів і на зборах членів, вона була занед
бана. Далі він визнав, що під час кампанії проти халтур
щини було зроблено перегини, бо тоді, коли на Дванадцятому 
з'їзді ТУРФДім вирішено було зробити зворот на шлях кла
сової боротьби, то "мало що не викинули із сцени УРД" куль
турно-мистецьку працю. Далі він дослівно 1mсав: "І прийnшо-
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ся на 13-му з'їзді ухвалювати спеціальну резолюцію, витичиrи 
ліні10 по цьому питанні, щоб спишпи тих, які вважали пред
ставлення й концерти, якщо не шкідливою, то в кожному разі 

непотрібною, безкорисною роботою". А 1юли довелось виправ
ляти допущені помилки на цій ділянці, то не раз збочували, 
бо, по-перше, не було належних сил, щоб могли дати правиль

ний провід, по-друге, на художню самодіяльність ТУРФДім 

впливала напрямна праця в культурно-мистецькій діяльності 

на Радянській Україні". 

Але треба зазначити, що Матвій Шатульський, подаючи 
другу причину, яка доводила до збочення в художній само

діяльності ТУРФДім! _дав невірне насвітлення, бо повторив за 

тодішніми твердженнями, що, мовляв, на Радянській Україні 

націоналісти прибрали у свої руки мистецьке життя і багато 
там напакостили. Великі гріхи і шкоди пршшсувано Остапу 

Вишні і керівникові "Березоля" Лесю Курбасові. Але ж ми

нуло два десятки років і обидва культурні діячі були повністю 
реабілітовані, і їхня праця високо оцінена. Обидва вони, як 
і багато інших діячів у1<раїнської радянської культури, стали 

жертвами брудних наклепів і доносів у ті роки. І тверджен
ня, що "націоналісти прибрали у свої руки мистецьке життя'' 
на Радянській Україні було вигадкою, потрібне для того, щоб 
репресувати невинних і чесних діячів культури і літератури. 

Матвій Шатульський вказував, що тоді, якщо не зовсім 

відкинено, то в кожному разі відсунено на задній план п'єси 
драматургів-класиків, їх заступали "тільки революційними п'є
сами", дуже часто "драморобів", на зразок безвартісної писа

нини "За правду і волю народа". Водночас він тут допускав

ся невірного тлумачення деяких п'єс українських драматур
гів, як, наприклад, твору Івана Тогобочного "Жидівка-вихрест
ка", обвинувачуючи автора в пропагуванні расизму. Але ж 
ця п'єса була дуже популярною і від 1896 до 1933 року була 
поставлена 400 разів на Україні і інших республіках Радян
ського Союзу. В ній виступали такі корифеї українського 
театру, як Марія Заньковецька і Микола Садовський. Слід 

сказати, що хоч Іван ТС'~гобочний (Щоголів) не зараховується 
до першокласних українських драматургів, то все ж його тво

ри заторкували соціальні проблеми народу, викривали людські 
кривди, вказували на капіталістичне і релігійне середовище, 

яке заподіювало простим людям чималі шкоди. 
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Матвій Шатульський закликав писати рецензії до преси 

не для того, щоб хвалити чи гудити вистави, та їх виконавців, 

але щоб вказати на добрі і слабі сторони, щоб їх виправити. 
Він пропонував організувати ще один Вищий освітній курс, 

щоб на ньому також виховати керівників культурно-мистець
кої праці, які добре розбиралися б в цьому питанні, щоб 
могли дати належний провід драматичним гурткам. Він ви

магав добре поставити працю Центрального мистецькщо ко

мітету. До нього повинні були б входити не більш трьох осіб, 
але таких, що розумілися б на співі, музиці і театральній 

справі. 

У другій дискусійній статті Матвій Шатульський обгово
рював питання праці оркестрів, хорів, обов'язки диригентів. 
У вступній частині статті високо оцінив працю багатьох дири
гентів. Він писав: "Я бачив з яким захопленням деякі (дири

генти), почувши якийсь новий музичний твір, старалися його 
дістати, потім пересилали один одному, переписували, пере

робляли для мандолінових оркестрів. Сиділи днями і вечо

рами, якщо мали вільні вечори, над цими творами". Водночас 
він дорікав деяким диригентам, які говорили, що українська 

публіка не захшшюється народними творами, народною піс
нею і музикою, тому ганялися за "модерними творами" і ча
сто тягнули на сцену верескливий джаз. Автор далі вказував 

на хор Секції молоді ТУРФДім у Вінніпегу, концерти якого 

публіка дуже любила саме за те, що його репертуар в основ

ному складався з українських пісень. 

Включаючись у передз'їздову дискусію, Степан Юрійчук з 

Едмонтону, один з диригентів оркестру, опублікував в "Укра· 
їнських робітничих вістях" статтю "За умасовлення україн

ської народної пісні", в якій також пропонував давати пере

вагу на концертах в Українських робітничих домах народній 

пісні. Він писав, що в деяких місцевостях оркестри в свої ре

пертуари включали на 95% марші, увертюри, уривки з опер, 
революційну музику. Бувало, що на 5--8 таких творів вШІЗД
ково замішалась українська народна пісня. Він закликав рі

шучо виправити цей стан. 

У 1937 році відбувся XIV провінціальний з'їзд ТУРФДім в 
Алберті. На ньому була прийнята резолюція по мистецькому 
питанню. 

У резолюції говорилось: "Чотирнадцятий з'їзд постанов-
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ляє, щоб всі драматичні гуртки оздоровити, поорганізувати 
нові, де їх немає, забезпечити їх добрими керівниками і по
провадити так роботу, щоб вони стало існували". Резолю
ція звертала увагу на потребу залучити до художньої самоді
яльності молодь. Вона також вимагала, щоб мистецькі колек
тиви так поставили роботу, щоб постановки п' єс і влаштуван
ня концертів проходили на високому мистецькому рівні, щоб 

вони задоволяли і виховували глядача і слухача. 

Дуже багато уваги на художню самодіяльність звернув 

Шістнадцятий крайовий з'їзд ТУРФДім, який відбувся в 1937 
році, і як вже згаду~~лося, був останнім перед другою світо
вою війною. Він прийняв резолюцію по мистецькому питанні, 

у вступній частині якої говорилось: "В мистецько-театральній 
галузі український народ має цілу плеяду славних корифеїв 

українського театру, як драматургів, як організаторів, так і 

артистів, які в найтяжчих умовах царсько-поліцейського ре

жиму боролися за український театр, віддаючи йому усі свої 
сили. 

Проте тільки Велика Жовтнева революція, звільнивши ук

раїнський народ з економічної й політичної неволі, розбила 
ті кайдани, які кували його націонаJ1ьно, та відкрила перед 

ним широкий шлях культурного розвитку". 

Далі резолюція вказувала, що на західноукраїнських зем

лях під буржуазними окупантськими владами майже 10 міль
йонів українців не мали не тільки ані одного державного 

театру, але власті у Польщі і Румунії забораняли культурно
мистецькі товариства, забороняли невинного змісту представ
лення, українська драма, пісня, музика та інші галузі мисте

цтва знаходяться під гнітом. 

Далі в резолюції говорилось: "Тільки на Радянській Укра

їні виростають все нові й нові державні, робітничі та колгосп
ні театри, які грають п'єси усіх кращих українських і світових 
класиків, тільки там лунають українські опери й пісні старих 

і нових українських композиторів, тільки в країні соціалізму 

трудящі України відновили свої національні традиції, влашто

вують величезні фестивалі народної пісні, танців, кіновистав 

т. ін. 

У се це може й повинно служити прекрасним невичерmmм 

джерелом для культурно-мистецької праці наших організацій, 
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для їхніх драмгуртків, оркестрів, хорів, танцюристів, музикан

тів, співаків і співачок". 

Обговорюючи ситуацію в мистецьких колективах ТУРФ

Дім, резолюція вказувала, що, незважаючи на рішення і по

станови попередніх з'їздів, художня самодіяльність не підня
лася на потрібну висоту, тому необхідно сьогодні, більш як 
коли-будь передтим, звернути ува~у на усі стародавні й сучасні 
культурні надбання народу, дати канадським українцям його 
пісню, музику, танці, драму, літературу, такими, якими їх 

створив він та його кращі працівники. 

Резолюція пропонувала зробити такі конкретні заходи: 

Збільшити Центральний мистецький комітет ТУРФДім до 

5 осіб. Вони повинні давати інструкції місцевим мистецьким 

комітетам, режисерам, диригентам. Повинні писати в пресі 

статті на ці теми, видавати час від часу писані лекції й попу

ляризувати мистецтво поміж українцями в Канаді. 

Організувати драмгуртки, де їх немає, зміцнити ті, які іс

нують. 

Організувати режисерські гуртки не менше з трьох осіб, 
у більших місцевостях, де є сильніші драматичні гуртки, з біль

ше осіб. 

Центральний мистецький комітет повинен якнайшвидше 

зв'язатися з відповідними культурно-мистець1шми центрами, 

видавництвами та театральними і музичними колективами на 

Радянській Україні, щоб дістати від них чи через них нові 

й старі, відповідні для сцен Українських робітничих домів, 

драматичні твори в такій кількості, щоб можна хоч по одно

му підручнику вислати до всіх драмгуртків, або перевидати у 
Канаді для масового поширення. 

Центральний мистецький комітет повинен подбати, щоб 

із набутих театральних підручників з Радянської України ви

брати кс.жного сезону щонайменше дві п'єси, які надаються 

для сцен УіРД, і у визначений тиждень відіграти їх по всіх тих 
місцевостях. Ці п'єси наперед спопуляризувати в пресі, дanr 

цля них псі потрібні вказівки для режисерів, як їх ставиm. 

Після відіграння такої п'єси дати рецензію, наприклад, з Він
ніпегу, і точно вказати на хиби і добрі сторони постановки. 

Цю рецензію драмгуртки на місцях повинні добре простудію
вати і засвоїти добру науку. 

Для кращого плекання народних і нових радянських тан-
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ців Центральний мистецький комітет повинен придбати під· 

ручники до танців з Радянської УкраЇШІ, щоб відтак відціля 
ТУРФДім могли набувати їх для курсів танців на місцях і тим 
поставити цю ділянку праці на вшций рівень. 

Центральний мистецький ;ком~тет повинен постаратися 

спровадити також найновіші збірники українських народних 
пісень і пожовтневих, як також поробити заходи, щоб популяр

ніші збірники з музичної творчості, що є тепер при великих 
відділах ТУРФДім, видати, по можливості, невеликими збір

никами і продавати усім іншим відділам. 

Резолюція пропонувала відділам передплачувати для своїх 

мистецьких колективів- журнали з Радянської України - "Ра
дянська музика", "Театр", "Радянське кіно", з яких керівни

ки художньої самодіяльності могли б набиратися потрібного 
знання. 

Резолюція доручила Центральному мистецькому комітето

ві подбати, щоб в пресі подавалися час від часу біографії 
композиторів, видатних драматургів, артистів, щоб такі .мате

ріали з відповідними поясненнями допомагали підняти рівень 

мистецьких сил. 

Резолюція закінчу.валася словами: "Ми закликаємо всі 
наші організації, усі їхні культурно-мистецькі сили найшир

ше використати культурні надбання українського народу в 

Канаді в боротьбі за краще життя, проти фашизму й війни й 
за оборону наших братів на окупованих землях Західної Ук

раїни". 
З започаткуванням театрального сезону 1937-1938 рQку 

художня самодіяльність, виконуючи резолюцію Шістнадцятого 

крайового з'їзду ТУРФДім, значно оживилась і домоглась чи

малих успіхів. 

Треба сказати, що вже в 1937 році художня самодіяльність 
ТУРФДім почала виходити на ширше поле. В ряді місцевос

тей мандолінові оркестри відбували свої концерти по радіо -
у Торонто, Гемилтоні, Вінніпегу, Саскатуні, Ріджайні і, особ
ливо, в Едмонтоні. Степан Юрійчук в "Українських робітня· 

чих вістях" писав, що в Едмонтоні мандоліновий оркестр по· 

чав виступати по радіостанції СДЖСА два рази на місяць по 

півгодини. За час мандоліновий оркестр мусив сам платити. 

За перший виступ потрібно було заплатити із власної каси. 
Потім був великий відгук від слухачів Алберти і Саскечевану, 
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де було чути концерти, і вони надсилали пожертви, якими 
покривались витрати. 

Микола Давидюк надіслав допис до "Народної газети" (16 
листопада), в якому повідомляв, що Едмонтонський мандоліно

вий оркестр уже дев' ять місяців виступає з концертами по 

радіо. Вони були дуже популярні серед шахтарів Південної 

Алберти і серед фармерів Північної Алберти, там, де живуть 
українці, але немає мандолінових оркестрів. Люди, незважаю

чи на економічну кризу, надсилали свої пожертви і так по

кривали витрати передач. Автор допису надіслав до редакції 
800 імен таких жертводавців. 

Активно працював в Едмонтоні і драмгурток. Він в 1937 
році поставив п'єсу "Ніч під Івана Купала", ролі в якій ви
конували: П. Долинська, І. Репіха, І. Антонюк, А. Стечишин, 

Дж. Кіц, О. Лифенко, А. Гумен, т •. Головчак, А. Багнюк, 

С. Строїч, П. Жукевич, С. Скульська, Г. Павлишин, С. Білик, 
А. Мокрій. Режисерував постановку Т. Головчак. Диригував 

,..- В. Головач. 

Хоч у Гемилтоні були мистецькі сили при відділі ТУРФ

Дім від самого його започаткування, але вони не могли проя

вити належної рС\Згорнутої діяльності, бо не мали відповідного 
приміщення - сцени і залу. Якщо і робили щось, то принево

.'Іені були тиснутися у винаймлених залах, які були невигідні, 
за які потрібно було дорого платити. 

З спорудженням Українського робітничого дому швидко 
почала розгортатися мистецька діяльність. Драмгурток регу

лярно влаштовував вистави. Активну участь у діяльності драм

гуртка брали: Д. Левинський, О. Крамар, М. Стефанишин, О. 

Легкий, М. Милюк, С. Богонос, Ю. Лукасевич, А. Грицюк, Ю. 

Гнатів, М. Твардовський, П. Гаврилець, М. Титаренко, І. Сас, 

В. Юрчук, Л. Мазур. 

В місцевості було два мандолінові оркестри - старший 
і молодший. Разом вони налічували 53 музиканти. Старший 

оркестр був під керівництвом Джорджа Тенегена. Він влаш
товував концерти не тільки в Гемилтоні, але виїздив до Брент

форд і Торолд. 
Дописувач Л. Мазур у "Народній газеті" писав: "Ми за 15 

років не могли цього зробити, що ми зробили за останній 
рік, коли маємо власне приміщення - Український робітни· 

чий дім". 
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Значно розширилась художня самодіяльність Товариства 

Український робітничо-фармерський дім в 1938 році. 
В Едмонтоні 17 лютого відбувся Провінціальний з'їзд 

ТУРФДім, який схвалив організаційну резолюцію, в якій, між 

іншим, говорилось: 

"Виступи едмонтонських молодших і старших сил через 
радіо є корисні і їх треба продовжувати та докласти усіх ста

рань, щоб поліпшити їх програми якісно, щоб українська на

родна пісня й музика ще краще і голосніше лунала по Ал

берті й поза нею, як могутній чинник заклику до єдності ук

раїнського народу". 

Як і в 1937, так і в 1938 році у більших містах оркестри 
виступали по радіо - у Гемилтоні, Вінніпегу, Вест Торо1по, 

Саскатуні. 

На початку року з великим успіхом пройшла вистава 

п'єси "Циганка Аза" в Торонто - її ставили два рази. Понад 

1500 глядачів дивились гру аматорів. Багато людей приму

шені були вернутися додому з браку місця в залі. Того ж 
року мистецький колектив у Торwпо поставив "Наталку Пол
тавку" з участю Софії Романка, Анни Кривички, Михайла Кри

вички, Теодора Павлюка, Теодора Мотики, Степана Кавецько

го, Петра Лотоцькоrо. Диригентом постановки був Олександр 

Вовчина. 

Розгорнув свою діяльність мистецький колектив при від

ділі ТУРФДім у Келгарі. Стенлі Зенюк звідомляв у корес

понденції до "Народної газети", що до школи музики вчаща

ло 82 учні, було в місцевості чотири мандолінові оркестри. 
Старший оркестр лише в 1937 році влаштував 54 концерти, 
з того 36 в Українському робітничому домі, 16 на інпrnх сце
нах. Другий оркестр влаштував 5 концертів. На курсах тан
ців навчалось понад 80 хлопців і дівчат. Хор начисляв 30 спі
ваків. 

Едмонтонський драматичний гурток ставив великі теат

ральні постановки - переважно з музикою і співами. Він 
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того ж року поставив "Чорноморці". Ролі виконували: Т. Ча
бан, М. Пашка, А. Базюк, І. Репі.ха, М. Бей, В. Головач, П. 
Жукевич, І. Антонюк, Д. Мигович, С. Мокрій, К. Пучка. 

В шахтарській місцевості Джералдтон (Онт.) був зоргані
зований дитячий мандоліновий оркестр при відділі ТУРФДім. 

Оркестром і мішаним хором керував Денис Кучерявий. 30 жовт
ня був організований перший концерт. 

Гарну працю проводив мистецький колектив у Тиммінс. 

В місцевості були два мандолінові оркестри і духовий оркестр, 
в яких було 70 музикантів. Хор мав 30 співаків. Регулярно 

ставив п'єси драмгурток. 

Мистецький колектив у Вінніпегу продовжував свою діяль

ність без перебою. Драмгурток ставив ре1'улярно п'єси - вони 

користувались великою популярністю. Ролі виконували відо

м~ І заслужені аматори. До вистав постійно залучалась мо

лодь. Кульмінацією цієї діяльності 1938 року можна вважати 
виступ мистецьких сил у Вінніпеrському аудиторіумі. На цей 

виступ появилася рецензія Рича Слокома у "Народній газеті" 
від 12 грудня. Він писав: "Щодо краси - цей фестиваль був, 
правдоподібно, найкращим, що його це місто бачило. Ста

ранно підібрана програма захоплювала тритисячну публіку. 

Для багатьох присутніх це було прямо відкриттям, що робіт
нича молодь, розвиваючи свої культурні здібності, просто за

для її радості, спр~оглася виступити з програмою, що до

сягла такого високого рівня краси". 

Про диригента цього кс,нцерту він говорив: "Микола Го
цуляк, знамешпий диригент хору і оркестру, заслуговує на 

велике признання за прекрасне вишколення своїх хористів і му

зикантів. Лише безнастанні зусилля, сполучені з широким 

розумінням хоральної і оркестральної роботи, можуть дати та-. . .,, 
ку музичну васале.ду, яку мали слухач~ в аудитор1ум1 . 

Свою рецензію Рич Слоком закінчив так: "Цей величавий 
сценічний ·фестиваль є прикладом того, чого добилася молодь 

на полі культури, освіти, атлетики. Своїми зусиллями члени 

Федерації канадсько-української молоді і Універсального ат

.~етнчного клубу встановили новий високий рівень своїх ама

торських підприємств. Такі зусилля гідні признання - і це 

признання вони дістали від великого числа глядачів за ко

jІОрнтний фестиваль, який залишається в пам'яті на довгий 
" час . 
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Музично-співацьку програму виконувало 85 хористів і 45 
музикантів струнного оркестру. 

У тих часах талановиті музиканти і співаки мистецьких 

колективів ТУРФДім притягали увагу музично-співацьких кіл 

громадськості. Митців ТУРФДім запрошували виступати пе

ред широкою канадською публікою. На тих підприємствах вони 

завойовували перші місця і призи. "Народна газета" 5 жовтня 
1938 року повідомляла, що члени Федерації канадсько-україн
ської молоді, скрш~алі Анна Петльована, Джов Паш, Іван Мос

калик і піаністка Гелен Пижук, на Торонтонській національній 

виставці, з приводу її 60-річчя, завоювали перші місця і одер

жали золоті медалі. · Зростала тоді ж і популярність Анни Гу
лак-Грейсон у Виндзорі. Вона часто виступала з соло на 

музичних підприємствах міста. Грала і в інших місцевостях. 

Влітку 1938 року виступила з nеликим успіхом перед україн
ською громадськістю на пікніку у Киркленд Лейк. "Народна 

газета" 16 вересня писала, що "за вміле виконання музичних 
творів присутні нагородили її бурхливими оплесками". 

У березні 1938 року минало 20 років існування Товарист
ва Український робітничо-фармерський дім. "Народна газета" 
у зв'язку з цим ювілеєм друкувала багато матеріалів про 

діяльність віддш1в у різних місцевостях. Багато місця при

свячено було також художній самодіяльності в Українських 
робітничих домах. 

Для того, щоб виховати потрібних керівників для багато
гранної діяльності ТУРФДім (організаторів, диригентів, режи

серів, журналістів), Центральний Виконавчий Комітет час від 

часу влаштовував Вищий освітній курс, на який приймалися 

особи, які виявили до того вже певні здібності у цих галузях 
і бажали вчитися. Такі курси у значній мірі задоволяли 

потреби, бо в тих роках організація розросталася, утворюва

лись нові відділи, розгорталась їх діяльність. Найбільше та

ких працівників для організації дали два останні передвоєнні 

курси - 1936 і 1938-х років. На них особливу увагу звер
талось на виховання диритентів оркестрів і хорів. 

Курсант Іван Косе, який згодом відіграв важливу ропь у 
художній самодіяльності у Торонто, писав у "Народній га
зеті" 26 лш~ня: "Навчання музики є одною з найголовніпmх 
дисциплін, яку ми вивчаємо на Вищому освітньому курсі. Це 

тому, що в наших українських робітничо-фармерських органі-
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заціях є велика потреба учителів, які могли б не лшпе про
водити школу грамоти, але вчити і диригувати оркестрами 

та хорами. Знаючи цю потребу, ми стараємося використати 
цю нагоду, що її дала нам наша організація, з найбільшим 
успіхом". 

Починаючи з 10 жовтня 1938 року, "Народна газета" від
крила на своїх сторінках "Куток режисера, диригента, ама

тора, співака", щоб допомогти роз'ясненнями всіляких питань, 
з якими працівники сцени зустрічалися у своїй діяльності. 

Редакція висловила побажання, щоб режисери і диригенти 
взяли участь в цьому кутку і обмінялись своїми думками та 

досвідом праці. 

В 1938 році значно зміцніла художня самодіяльність від
ділів ТУРФДім у ТоронтС\ і Вест Торонто, після того, як від 

його керівництва був усун~ний Василь Босович з своєю клі
кою. Групка шкідників захопила монополь на сцені У кра

їнського робітничого дому і не допускала чесних людей до 

праці в драматичному гуртку. Р. Н. у статті "Розвиток мис
тецьких сил при відділі ТУРФДім у Торонто", опублікованій 
в "Народній газеті" 17 березня, писав: "Завдяки чуйності то
ронтонських членів ТУРФДім, шкідІШків викрито і вигнано. 

Від тоді в нас праця наладналась і зараз ми радіємо із її 

успіхів". 

При відділі ТУРФДім у Торонто був хор під проводом 
диригента Олександра Вовчини з багатим репертуаром. Ду
ховий оркестр, який складався з молодих музикантів, часто 

виступав в Українському робітничому домі і у великих за
лах, особливо під час робітничих мітингів і ювілеїв. Виїздив з 

концертами на провінцію і пригравав маршуючим мані

фестантам на Перше травня і т. д. Також був і молодший 
духовий оркестр. Оркестрами керував Олександр Вовчина. 

Іван Амброз, мандолініст-віртуоз, керував двома хорами 

- молодіжним і юнацьким. Молодіжний хор був чисельніший 

за хор старших. Він також керував четвертою групою ман

долінового оркестру. 

Під керівництвом Івана Гоя відбувалась школа україн

ських народних. танців. 

Драматичний гурток з допомогою музичних і співочих 

сил з успіхом поставив дві оперетки - "Циганка Аза" і "Пе
рехитрили". 
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При відділі ТУРФДім у Вест Торонто існував сильний маи
доліновий оркестр під керівшщтвом Христо Дафева. Цей 

оркестр дуже часто брав участь у спільних великих, особли
во ювілейних, концертах разом з митцями відді.лу ТУРФДім 

у Торонто. Обидва мистецькі колективи того року влаштували 
величавий концерт у Мессі Галл 27 березня. 

Влітку 1938 року відбувся Онтерійський провіІщіальний 
фестиваль з великим успіх.ом, який саме і став поштовхом 

для започаткування першого Всекрайовоrо фестивалю укра
їнськоі пісні, музики і ТЗІЩІО в Торонто 1939 року. 
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Центральний Виконавчий Комітет Товариства Український 

робітничо-фармерський дім уже у вересні 1938 року почав ро
бити перші заходи щодо можливості влаштування Всекрайо

вого фестивалю української народної пісні, музики і танцю. 

Поки було зроблене остаточне офіційне рішення, відбулося 
зібрання компетентних комітетів, на яких з усіх сторін об

rоворювано і обмірковувано можливість здійснити такий ве
ликий проект, за який ще ніхто з подібних організацій не 
брався у Канаді. 

Провіривши стан мистецьких колективів ТУРФДім, які ма

ли б взяти участь у такому підприємстві, і фінансову спромож
ність відділів оплатити кошти транспортації, ЦВК ТУРФДім 

зробив сміливе рішення: 15 і 16 липня 1939 року у місті То
ронто влаштувати Всекрайовий фестиваль української народ
ної пісні, музики і танцю. Всі відділи, окружні і провінціальні 

комітети і мистецькі колективи ТУРФДім були повідомлені 
про це рішення, яке вони схвалили з великим ентузіазмом. 

Негайно почалась активна підготовка до фестивалю. Для 
керування нею було утворено у Вінніпегу Центральний фес

тивальний комітет, а у Торонто - Діловий фестивальний ко
мітет, до якого увійшли: Іван Косе, Христа Дафев, Олександр 

Вовчина, Роман Назаркевич, Стенлі Вивюрський, Джиммі 

Кембел, Іван Гой. 

З огляду на географічну віддаль не можливо було при

бути більшим колективам з таких місцевостей Західної Ка-

11ади, як Едмонтон, Келгарі і Венкувер. З тих місцевостей 

до участі в програмі фестивалю були запрошені митці-солісти. 
Основну програму фестивалю мали виконувати митці колек-

1 ивів ТУРФДім Східної Канади. Із Західної КаН'ади, крім спі
наків, були запрошені на фестиваль мистецькі колективи з 
Вінніпегу, Саскатуну і Ріджайни. 

Заплановано було, що програму фестивалю мали викону-
1~аrn між 1500 і 2000 митців: хористів, музикантів і танцюри

стів. Треба підкреслити, що мистецькі сили не всюди були 
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на тому самому рівні: одні були сильні, ішnі слабші, ще ішпі 
- зовсім слабі. І їх потрібно було довести до якогось певного 
мистецького рівня, бо інакше можна було провалити цей 
благородний задум. 

І щоб привести до задовільного стану ті мистецькі сили, 
які мали виступити на фестивалі, Центральний фестивальний 
комітет вислав до різних місцевостей головного диригента, 

який мав проводити програмою, щоб він провірив їх здат
ності, підготовку і спроможності. Він відбував консультації 
з диригентами і переводив проби з хорами і оркестрами, щоб 
взнати, як вони вишколені, чим їм допомопи, щоб могли 

брати участь у фес.чшалі. Центральний фестивальний комі
тет мусив постачити всім хорам, оркестрам і танцювальним 

гурткам нотні матеріали. 

У зв'язку з фестивалем, крім підготовки митців до вико
нання програми, потрібно було зробити величезні заходи, щоб 
таку кількість людей примістити і прохарчувати. Ніхто тоді 

не думав про готелі, бо на такий "люксус" не було грошей 
ні в митців, ні в організацн. Найголовнішим потрібно було 
покр:и'ти кошти подорожі митців з різних місцевостей. Митців у 

Торонто приміщували по приватних хатах. У тодішніх часах не 

багато членів і прихильників ТУРФДім і РЗТ мали ще свої 

власні хати - дуже часто жили в однокімнатних винаймле

них квартирах. 

Започатковуючи популяризацію ідеї фестивалю в україн

ській прогресивній пресі, Центральний Виконавчий Комітет 

ТУРФДім опублікував заяву, в якій говорилось: 

"Буде це перший такий фестиваль не тільки в історії на
ших організацій, але й в історії українського народу в Канаді. 

Він матиме велике значення в історії культурного розпитку 

українського народу в Канаді, в історії культурного розвит

ку канадського народу. 

При наших організаціях виховались сотки прогресивних 

музикантів, співаків, танцюристів, диригентів. Сотки мандо

ліно:Еіих оркестрів та інших оркестрів, хорів, драмгуртків, які 

тепер переважно складаються з української молоді канадсько

го уродження, які грають, співають не тільки українські му

зичні народні та класичні твори, але твори англосаксонського 

світу і інших народів, які у своїх репертуарах мають кращі тво
ри світової класики. Багато молодих митців, членів наших 
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організацій, здобули високі нагороди та відзначення на му
зичних і співацьких контестах (змаганнях) в різних провінціях 
Канади. 

Завдяки добрим старанням і невтомній праці наІІШх орга
нізацій, завдяки тому, що наші організації провели вже кіль

І<а курсі.в, на яких виховували органіgа,тс.рів, учителів, дири

гентів - наші мистецькі сили виступають тепер у великих 

концертних аудиторіях різних міст Канади, українська пісня 

й музика лунає через багато канадських радіостанцій". 

Після того в "Народній газеті" появились статті '"За 
добру організованість і культурну якість народного фес·rи
валю", "Фестиваль в Торонто - подія великого всеканадсько

rо значення", "Посилити підготовку до фестивалю" Мат~ія 
Шатульського, "Чергові завдання підготовки до всекрайового 
фестивалю" Петра Криськова, "Перевірте підготовку" Івана 

Бойчука, "Наполегливо працювати в користь фестивалю" Пе

тра Прокопчака, "Участь канадсько-української молоді у фе
стивалі" Марії Костанюк. Повідомляли диригенти з місцевос

тей, які робляться заходи щодо участі їхніх колективів у фе

стивалі. 

У своїх статтях Матвій Шатульський пропагував, щоб ос

новою запланованого фестивалю були масові виступи мисте

цьких колективів - хорові пісні, музика, оркестр і гуртові 

танці. Він, однак, не заперечував проти сольних виступів 

співаків, музикантів і танцюристів. Автор перестерігав проти 

примітивізму, але не радив рватися на височину, бо все-таки 

це колективи аматорські, це художня самодіяльність. Фести

валь саме і повинен продемонструвати їхнє українське народ

не мистецтво. Він писав, що Всекрайовий фестиваль україн
ської народної пісні, музики і танцю у Торонто після висилки 

Дівочого мандолінового оркестру на гастролі по Канаді в 1926 
і 1927 роках є другою найбільшою подією в історії худож
ньої самодіяльності Товариства Український робітничо-фар

мерський Дім. Ось на що він звертав увагу як читачів, так 

і самих митців у своїй статті: "Як боротьба українського на

роду в Канаді за свої громадянські права, за те, щоб з "чу
жинецької імміграції" стати неподільною частиною канадсько

го народу, була затяжна, важка, вимагала великих зусиль і на

віть жертв з боку передових, прогресивних сил українського 

народу, так поруч з тим і культура українського народу зве-
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ликими труднощами, з затратою великих зусиль і енергії про

бива."1а і далі пробиває собі шлях в скарбницю загальної ка
надської культури". 

Володимир Горбатюк з Ріджайни повідомляв, що мандолі

новий оркестр наполегливо підготовлявся у далеку подорож 

до Торонто. Він під керівництвом Петра Лапчука і Анни Гніт 
влаштував у місті ряд концертів, щоб виручити гроші на 

покриття 1юштів далекої подорожі. Міські власті також .1,оз· 
nоли:ш оркестру перевести т. зв. "тег дей" (збірку грошей) на 

цю ціль. 

Митці ТУРФДім у Тиммінс замовили спеціальний поїзд, 

щоб прибути на фестиваль. З цієї місцевості у ньому брали 
участь Дівочий ма~іДоліповий оркестр під керівництвом Ва
силя Куньки і духовий оркестр під керівництвом А. ВеJШІа. 

Міська рада виасигнувала 150 доларів на допомогу покриття 
коштів подорожі. Також спеціальним поїздом планував при· 

uути мандсUІіновий оркестр і хор з Киркленд Лейк під прово

дом Якова Семенова. Перед тим митці виступили в цілому 

ряді місцевостей з концертами - в Лардер Лейк, Руан, Кирк

J1енд Лейк, і по радіо. 

Володимир Бончар писав, що незважаючи на далеку від

дш1ь і великі кошти, мандоліновий оркестр із Саскатуну та

кож візьме участь у фестивалі. 

Мистецькі сили ТУРФДім у Вінніпегу їхали на фестиваль 

через Сполучені Штати Америки власним автобусом. 

Дописи про підготовку паде.рожі до Торонто появились 

в "Народній газеті" з Монтреалу, Лашін, Ошави, Савт Поркю

пайн, Форт Ви:льям. Регулярно появлялися кореспонденції з 

Торонто, бо саме місцеві мистецькі сили мали становити осно

ву фестивалю. У самому місті, у Вест Торонто, Нью Торонто, 

Іст Торонто були тоді добре підготовлені митці. Дуже часто 

вони всі разом виступали на спільних концертах і добре виш· 

колились грати і співати як один колектив. 

До Всекрайового фестивалю української народної пісні, 
музики і танцю був виданий сувенірний буклет, який став іс

торичним документом. Він був надрукований англійською 
мовою. Обкладинка буклету мала привабливий вигляд. Вона 
була виконана майстерно в кількох кольорах. Це, по суті, був 

зменший розмір великої apфium, яка кр~сувалася .як в 
самому Торонто на видних міспях. так і в багатьох місuево· 
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стu Канади, особливо там, де були відділи Товариства Укра
їнський робітничо-фармерський дім. 

Відкривався буклет привітанням мера міста Торонто Р. С. 
Дея. У вступі буклету rоворилось: "З Наrоди Першоrо Все
крайовоrо українськоrо музичноrо фестивалю доречно корот
ко наrадати кілька важливих фактів, які довели до орrанізу
вання цієї історичної культурної події. Українці, які живуть у 

Канаді, довrо виношували мрію, щоб розвивати їхні найкра
щі культурно.освітні традиції - пісню, музику, театр, як свій 

внесок у rромадське, економічне і культурне життя канад

ськоrо народу". 

Далі в статті розповідалось про те, як з самоrо початку 

своrо поселення у Канаді українц.і робили свій ваrомий вклад 
у розбудову Канади, як утворювали свої орrанізації, плекали 
свою національну культуру, як розrортали свою освітшо і мис

тецьку діяльність. 

В статті вказувалось: "Хто в Канаді не чув про українські 
мандолінові оркестри? Хто не бачив чудові і колоритні одяrи, 
зроблені українськими жінками? Хто не знає українців через 

їх мистецьку талановитість, мелодійні народні пісні, музику і 

жваві танці? Так, канадці знають українців. Вони знають їх 

як частину Канади, як частину себе, бо українці люблять 
і шанують традицію і спадщину інших національностей". 

Також у статті розповідалось про роботу ТУРФДім, який 
орrанізувався 1918 року, проводив від самоrо своrо започат
кування художню самодіяльність і тепер разом з Федерацією 

канадсько-української молоді і при сприянню Робітничоrо за
rюмоrовоrо товариства орrанізував цей величавий фестиваль, 
перший в історії поселення українців у Канаді. 

Тодішній президент Промисловоrо і робітничоrо конrресу 
Канади П. М. Дрейпер у своєму привітанні виконавцям і учас-

ф "Д " 11икам естивалю rоворив: аючи притулок людям з ста-

рих країв", Канада не тільки дала їм щось, але й сама баrато 
скористала: Не найменше, що ми скористали, це культурні 
надбання кожної rрупи нашоrо народу, що були спроможні 
привести і проявити в спадщині будь-якоrо народу - це їхня 
музика". 

Він закінчив своє привітання словами: "Ми не намаrаємо
ся все відлити одною формою. Ми вітаємо різноманітність і 
тому ми хочемо, щоб наші rромадяни українськоrо походжен-
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ня не тільки зберіrали свою музику, але й дали всім нам 
нагоду вдоволятися її мелодійними якостями". 

У буклеті були вміщені статті про походження україн
ських народних пісень, музики і танців, короткі біографії вп

датних укра'їнських композиторів-класиків і українських ра

дянських композиторів. Всі ті статті були прикрашені фото
знімками діячів українського мистецтва - портретами компо

зиторів, драматургів, артистів. Були вміщені і фотознімки з 

Українського державного ансамблю бандуристів і ілюстрації 

із зразків української вишивки, різьби, гончарства. 

У сувенірному буклеті були вміщені фотознімки мистець
ких колективів з різних місцевостей, які брали участь у вико

нані проrрами фестивалю: з Вінніпегу під проводом Миколи 
Гоцуляка, з Саскатуну під проводом Володимира Бончара, з 

Тиммінс під проводом Василя Куньки, з Вест Торонто під про

водом Христо Дафева і Івана Косса, з Киченер під проводОJІ;; 

Томи Кошурби, з Торонто під проводом Олександра Вовчини, 
з Гемилтону під проводом Джорджа Тенегана, з РіджайІШ під 

проводом Петра Лапчука, з Форт Вильям під проводом Костя 

Костанюка, з Монтреалу під проводом Євгена Плавуцькоrо, з 

Киркленд Лейк під проводом Якова Семенова, з Іст Виндзоr 

під проводом Василя Штоrрина і Миколи Кандюка, з Лашін 

під проводом Стенлі Добровольського, з Ошави під проводом 

Івана Древняка, з Нью Торонто під проводом Джиммі Кем

бела. 

В буклеті були вміщені фотознімки - портрети митців· 

солістів на фестивалі: Софії Романка і Теодора Мотики з То
ронто, АнІШ Скульської і Катерини Вусик з Келгарі, Сесілії 

Кусяк і Марії Білецької з Вінніпегу, Гелен Пижук з Вест То

ронто. 
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ПЕРШИЙ УКРдІНСЬКИй ФЕСТИВАЛЬ 

І нарешті настав довгоочікуваний, з великим нетерпінням, 
для української прогресивної громадськості у Канаді день -
16 липня 1939 року. 

"Народна газета" 18 липня опублікувала на першій сто
рінці спеціальну телеграму з Торонто, в якій повідомлялось: 

"Влаштований українськими робітничо-фармерськими органі

заціями Перший український музичний фестиваль, що відбув

ся тут в суботу і неділю, увінчався великим успіхом і запи

сав нову яскраву сторінку в культурно-мистецькому житті ук

раїнського народу. Фестиваль не тільки задемонстрував висо

коякісну і вмілу та невтомну працю українського народу на 

культурно-мистецькому полі в Канаді, але одночасно він був 
великим і цінним вкладом для розвитку загальної канадської 

культури. Торонтонське громадянство визнало, що фестиваль 
був найбільшою мистецькою культурною подією, яку коли

будь влаштовано в Канаді". 

На фестиваль прибули люди з усіх частин провінції Он
теріо, гості із Західної Канади і Сполучених Штатів Америки. 
Просторий зал Мючуал Аріна Гарденс, де проходив фестиваль, 

був заповнений. Він вміщав майже 10,000 осіб. Програму ви
конувало 1500 митців: 38 струнних оркестрів, 32 хори, танцю
ристи і ряд солістів. Всі вони були одіті в прекрасні укра
їнські національні строї, які своєю колоритністю приваблюва

ли зір багатотисячних очей. Особливо з цього надзвичайно 
була захоплена англосаксонська публіка, бо багато вперше в 

житті бачили народну ношу українців. Великим збірним ко
лективом диригував Микола Гоцуляк з Вінніпегу. Голе.вою 

фестивальної програми був всекрайовий секретар Федерації ка-
11адсько-української молоді Михайло Король. З промовою до 

Gагатотисячної громади виступив член Центрального фести-
11ального комітету Матвій Шатульський. 

В суботу пополудні, перед фестивалем, митці в числі 1500 
осіб, одіті в національні строї, влаштували парад вулицями 
міста до Мючуал Аріна Гарденс. До параду придивлялись 
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десятки тисяч мешканців Торонто, які заповнили хідники ву

лиць. Це був мальовничий парад і він викликав у людей Вt:
лике захоплення. Глядачі оплесками вітали учасників па

раду. 

Перший Всекрайовий фестиваль української народної піс
ні, музики і танцю завершився у неділю 16 ЛШІНЯ величавим 
пікніком у Вудбридж біля Торонто. На пікнік прибуло понад 
15,000 осіб. До присутніх з промовами вистушши українські 
громадські діячі з Канади і Сполучених Штатів Америки -
управитель Робітничо-фармерськоrо видавничого товариства 
Іван Навізівський, секретар Центрального Виконавчого Комі

тету Товариства Український робітничо-фармерський дім Іван 
Бойчук, редактор "Українських щоденних вістей" в Нью йор
ку Михайло Настасівський. 

Такий короткий хронологічний звіт можна зробити з цієї 

велико~ ~сторичної подп. Але її резонанс був великий, як 
у самому Торонто, в провінції Онтеріо, так і серед української 

громадськості у цілій Канаді. Позитивно оцінила перlІШЙ Все

І<райовий український музичний фестиваль щоденна преса -
"Торонто Дейлі Стар" і "Глоб енд Мейл". 

"Торонто Дейлі Стар" 17 липня нагадувала, що в історії 
Торонто від 1886 року до 15 липня 1939 року відбулися три 
великі музичні події, але Всекрайовий фестиваль української 
пісні, музшш і танцю був найбільший щодо числа виконавців 

програми, як також щодо числа присутніх. Рецензент писав: 

"Ще не було такої чисельної публіки на тому історичному 

місці для прямого виявлення національної однозгідності, ніко

ли ще не виконано програми перед настільки ж зацікавленою, 

головно українською, публікою, яка слухала твори виконав

ців, ЩО прибули з таких далеких околиць, як Скелясті гори, 
на півночі - Саскатун і Тиммінс, на сході - Монтреал, і ш:1 

півдні - Великі озера. 

Автор огляду вказав, що фестиваль влаштувало Товари
ство Український робітничо-фармерський дім, яке нараховува

ло під ту пору 352 відділи, мало 87 будинків, 210 струнних 
оркестрів, 120 хорів і 170 драматичних гуртків. Зупиняючись 

на програмі, рецензент відмітив, що фестиваль почався о 8.30 
години вечора і закінчився попівночі. Митці виконали 28 
творів. Далі він писав: "У тригодинній прекрасній програмі 

величезний хор і оркестр виконали сім творів, з яких п'ять 
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були rармонізовані українські народні пісні, в яких ліричні 
сопранові rолоси були, звичайно, найкращі, тенори чист1 1 
сильні, баси милозвучні, хоч не все досить сильні проти ба
тальйону струнних оркестрантів і бубнів". Він вирізнив два не
українські твори, які були виконані на фестивалі: неrритян
ську народну мелодію з симфонії Антоніна Дворжака "Новий 
світ" (пісню "Going Ноте") і пісню "Drink to те only". Автор 

підкреслив, що у цьому залі "ще ніколи не відспівано з такою 

щирістю неrритянську народну мелодію з симфонії "Новий 
світ" і "мале'> анrлоканадських хорів відспівали коли-буль так 
;щбре пісню "Drink to те only". 

Велике признання рецензент дав Миколі Гоцуляку, на

:Jвавши йоrо знаменитим дириrентом, який передав своїм спі

uакам щире розуміння тоrо, що вони співали, а своїм оркест

рантам важливість прекрасноrо rармонізованоrо звуку, в яко

му сотки скрипок, сопрано, чело і басів-сопранів злилися з 

кобзами, бандурами, rітарами і мандолінами. Цей величезний 
ансамбль, який складався з народних струнних оркестрів з 

баrатьох частин Канади, становив життєву основу фестивалю. 
Таку ж роль відіrрав і хор. 

Духовий оркестр відділу ТУРФДім у Торонто під керів

ництвом Олександра Вовчини виконав чотири музичні твори. 

Він також приrравав танцюристам під час першої частини 

нроrрами. Понад 70 танцюристів під проводом Івана Гоя 

виконали кілька народних танців. 

Високу оцінку рецензент дав і солістам, які виступа:ш 

на проrрамі: Марії Білецькій, Анні Скульській, ТеодорС'.ві Мо

тиці, Софії Романко, Гелен Пижук, Іванові Москаликові 
(скрипкове соло). 

Закінчуючи оцінку виконаної програми фестивалю, автор 

1шсав: "Такі були rоловні твори на фестивалі, який, як пер
ший з ряду тих, що будуть влаштовані в майбутньому у різних 

центрах, є _хорошим прикладом тоrо, що українці в Канаді не 

~ільки зберігають свої власні народні традиції, але також 
r1чаться виражати в музиці життя нової країни". 

Газета "Глоб енд Мейл", між іншим, писала: "Струнний 
і духовий оркестри були розміщені на підлозі, а хор рядом 
розстановився в одному кінці арени, вище оркестру. Кар
·rина виглядала на прекрасний rород, в якому всі квіти були в 

11овному розцвіті на рівнині і схилах rip. 
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Але краса цього образу не стільки ж задоволила, як 
якість виконаної програми, яка переконала кожного присуr

нього, що український народ має талант і традицію, розробка 

і збереження яких є цінним вкладом у канадське життя. В 
координації сил, в згуртованості оркестру і хору, в якості і 

~с.нтролі як голосів, так і інструментів, у чуrтєвості і свобід

ності виконання було високе в кожному творі програми". 

Матвій Шатульський, один з ініціаторів і організаторів 

першого Всекрайового фестивалю української пісні, музики і 
танцю, зробив широкий огляд його у статті "Велика історична 
подія в житті українського народу в Канаді", опублікованій 

у "Народній газеті': ,22 липня 1939 року. Він підкреслював, 

що українці в Канаді дуже працьовиті, чесні, демократичні, 

музично талановиті, що дуже яскраво показав фестиваль у 

Торонто. Фестиваль показав англосаксонцям і людям інших 

національностей, який великий культурний вклад можуrь зро

бити українці у скарбницю загальної канадської культури, 
якщо будуть створені кращі можливості взаємного порозу

міння, ще міцнішого зближення між різними національними 
частинами - головно англосаксонською частиною канадсько

rо пароду. 

У той час, коли широкі кола канадської громадськості 

тепло віднеслись до самої ідеї влаштування Всекрайruюrо фес
тивалю української пісні, музики і танцю, щедро віднеслись ма

теріально на покриття коштів подорожі мистецьких колекти

вів з різних місцевостей до Торонто, то крайня украІнська 
націоналістична преса виступила проти фестивалю, закликала 

людей бойкотувати його. 

У цьому ж самому числі "Народної газети" від 22 ПИІПІЯ 
була вміщена стаття Петра Арсена (Петра Кравчука), в якій 
він JШсав: "Майбутній історик української імміграції в Канаді 

дасть належне місце в своїй праці українським робітничо-фар

мерським організаціям за пр('.роблену велику роботу на куль

турно-освітньому полі, а зокрема за збереження українського 
мистецтва в його чистій народній формі. 

Від самого свого існування українські робітничо-фармер
ські організації в Канаді плекають українську народну пісшо, 

музику, танці ... За ту працю наші організаціі одержували (і 
далі одержують) признання від англійських знавців мистецтва 

- усні подяки і широкі рецензії в англійській пресі . . . Коли 
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ж нашу працю оцішоють, шанують, заохочують до ширшоrо 

розгорнення люди різних національностей нашої країни, в пер

шу чергу анrлійці, і коли ми прик.Jіадемо максимум зусиль, 

щоо цю нашу народну пісню, музику і танець ще краще вико
нати, ще ліfШlе передати, то найшлися люди, які кидають 

на нашу корисну роботу болотом, закликають толочити її 
брудними ноrами''. 

Далі автор писав, що тоді, коли кілька тижнів перед Все
крайс>.вим українським фестивалем англійська преса містила 

звідомлення про його підготовку, заохочуючи українців до по

силенішої праці на мистецькому полі, то провідники україн

ських націоналістичних організацій і редактори газет висту

пили з гидкими наклепами проти українських робітничо-фар
мерських організацш. Наприклад, газета "Новий шлях", яка 

не скривала своїх симпатій до німецьких нацистів і їх фюрера 
Гітлера, закликала "заrородити шлях", щоб фестиваль не від
бувся. Вона теревенила, що фестиваль відбувається для тоrо, 
щоб підготовитись "до перевороту на зразок Іспанії", що То
ронто обрано не випадково, бо орrанізатори фестивалю йоrо 
"уважають стратегічІШМ на ВШІадок заворушення". 

Газета писала, що на фестивалі будуть "фальппmо" пред
ставлені українські пісні, музика і танці, що вони "будуть змі· 
шані з циrанськими, московськими і жидівськими творами". 
Вона закликала українську громадськість до загальноrо бой
коту фестивлю. 

Незважаючи на цю злісну кампанію націоналістичних лі
дерів, фестиваль відбувся з великим успіхом. Петро Кравчук 

у своїй статті на закінчення rоворив: " ... українське rромадян
t:тво Тс.ронто своєю масовою участю в першому історичному 

Всекрайовому музичному фестивалі дало належну і заслужену 
відправу українським фашистським козявкам, що хотіли сво
ею брудною роботою перешкодити в цьому великому народно-.. ,, 
му ДІЛІ • , 

t41 



ПІдrотовкд до ДPYroro ФЕСТИВАЛЮ 

Після успішного Всекрайового фестивалю української 
пісні, музики і танцю у Торонто мистецькі колективи ТУРФ

Дім посилили свою діяльність у 1940 році. У цілому ряді міс
цевостей були поставлені п'єси і влаштовані концерти. У 

Тиммінс, Ріджайні, Порт Артур, Киркленд Лейк були відіграні 
п'єси "Ой не ходи, ·fрицю"; у Венкувері "Назар Стодоли"; у 
Торонто, Келгарі, Киркленд Лейк - "Гайдамаки"; у Вінніпе

гу - "Суєта"; у Велланд - "Наталка Полтавка"; у Брендон -
"Скупар"; у Едмонтоні - "Родина щіткарів"; у Пойнт Сейнт 
Чарлс - "Батькова казка"; у Пойнт Доглес - "Лимерівна"; у 
Саскатуні - "Циганка Аза". Відіграно представлення у Транс
коні, Форт Вильям, Бінфейт, Стівстон, Педаквуд, Іст Килдо
нан, Колмен, Летбридж, Джералдтон, Гемилтоні, Іст Виндзор. 
У цих і в багатьох інших місцевостях були влаштовані кон
церти. Особливо успішно пройшли концерти на пошануван

ня пам'яті Тараса Шевченка в березні. 

Мистецькі колективи у 1940 році часто брали участь у 

музичних змаганнях, які відбувалися у більших містах Кана

ди. Наприклад, у Вінніпегу 6 квітня у музичному змаганні 
брав участь Мішаний хор відділу Федерації канадсько-україн

ської молоді. Він одержав високу оцінку жюрі (трьох авто

ритетів з Лондона). Про це місцева газета "Трибюн" писала: 

" ... виступи хору Федерації канадсько-української молоді в 
національному одязі були найкращими в першій половині і 

одержали схвальні коментарі". Друга місцева газета, "Фрі 
Пресс", завважила, що хор мав "гарний колоритний вигляд". 
Хор одержав 84 пункти за виконання українських народних 
пісень. 

Про ту діяльність мистецьких колективів відділів ТУРФ

Дім появились огляди в українській прогресивній пресі - в 

"Народній газеті" і "Фармерському житті". Майже ціла сто
рінка у "Народній газеті" за 25 січня 1940 року була присвя
чена мистецьким силам у Венкувері і мішаному хорові у Він

ніпегу. У допису з Венкувера переповідався огляд з газети 
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"Дейлі Провинс" (15 січня 1940 р.) про концерт мистецьких. 
сил ТУРФДім в Емпресс театрі. У цьому огляді говорилось: 

"В Емпресс театрі зібралось між одною-двома тисячами укра

їнців Венкувера і дооколШШІіх фармів, щоб відсвяткувати 
український новий рік і одночасно одинадцяті роковини від-

1,риття Українського робітничого дому фестивалем пісні і тан

цю. 

Народ України, оселившись в Канаді, плекає міцну любов 

;i,o своєї прибраної батьківщини, як також до своєї батьків
щини в Європі. його подвійна вірність була ясна, коли при

\.:утні врочисто відспівали "О Canada". Було ясно, що їхні об-

1шччя повні спогадів, коли вони слухали музику козаків, які 

були їхніми предками. 1хні очі жадібно впивались в костюми 

виконавців, в червоні спідниці, в гарні вишивані сорочки й 

фартухи жінок, в ясні селянські сорочки чолов1юв . Автор 

огляду відзначав, що в програмі концерту були вплетені 
11:.,асичні твори англійських і американських композиторів. Да

лі він продовжував: "Українці у своїх селах завжди співають. 

Вони своє життя - свій смуток, свою радість, свою неволю 

виявляли у своїх піснях, які вони співають на фестивалях, на 

вечорницях. 1хні пісні, мінорних тонів, співав в неділю (14 
січня) хор, одітий в національні костюми, під акомпанемент 

:шшдолінового оркестру". 

Особливо оглядач відзначив виконання колективом твору 

Тараса Шевченка "Гамалія", в якому відображена боротьба 
1:озаків з турками. 

Рецензент Ів. Лавр у статті "Гарні успіхи мішаного хору 

ТУРФДім у Вінніпегу" писав: "При відділі ТУРФДім у Вінні

' 1сгу є кілька струнних оркестрів, мішаний хор Федерації ка-
1 ~адсько-української молоді, а також мішаний хор, який за-

1·а:1ьно називають: хор старших. Цей хор існує вже кілька 

років і за цей час проробив гарну працю на сцені Українського 

робітничого дому у Вінніпегу і на сценах УРД в Пойнт 
Доглес та Іст Килдонан. Часто хор виступав у Польському 

робітничому домі і в приміщенні Російського робітничо-фар

мсрського клубу. Хор начисляв 43 співаки, з яких одна тре-
1я не були членами ТУРФДім, лише його прихильниками. Xo
JIOM керував Степан Юрійчук. 

Хор влаштовував власні концерти, виступав у супроводі 

мандолінового оркестру, брав участь у гуртових сценах різ-
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них театральних вистав. Репертуар його в основному скла

дався з народних пісень, творів композиторів Лисенка, Леон

товича, Ревуцького, Вериківського". 
На цій же сторінці "Народної газети" була вміщена нотат

ка про планований концерт мішаного хору молоді. Там пові

домлялось: "Мішаний хор молоді, який досить активно працю
вав з осені, і дещо звільнився через свята, знову активно взяв

ся за роботу, поповнюючи свій репертуар та готуючись до цик

лю нових концертів". 

Треба завважити, що мистецькі сили у Вінніпегу тоді ж 
почали робити пошуки за "чимось новим",І щоб замінити 

звичайні концерти: новою, різноманітною програмою. Одним 

з таких "експериментів" був концерт 28 січня в Українському 
робітничому домі. Організатори його відійшли від тради

ційності і склали програму так, що це вийшов концерт-вара

єте. Вистава, незважаючи на деякі недостачі, пройшла успіш

но. Рецензент "Народної газети" свій короткий огляд закін

чив словами: "Мимо кількох недостач технічного порядку, 

концерт був дуже гарний і про нього добре висловлювались 

ті, що його бачили". 

"Народна газета" відкрила свої просторі сторінки для 

популяризації підготовки другого Всекрайового фестивалю ук
раїнської пісні, музики і танцю. Вона 28 березня писала: "Фе
стивалі народної пісні, музики, танцю позначаються двома 

важливими прикметами: кількістю учасників і якістю вико

нання фестивальної програми. 

Перший Всекрайовий фестиваль української пісні, музики 
і танцю втримав обидві ці прикмети на високому рівні: було 
велике число учасників і добре було виконано програму. 

Було б дуже нефортунно, якби у цьогорічному фестивалі 

ми пішли на пониження, а не на повищення. Хоч теперішні 

умови важчі за минулорічні, хоч Едмонтон не є таким великим 

центром, як Торонто, то проте ми повинні докласти усіх ста

рань, щоб Едмонтонський фестиваль і числом своїх учасників, 

і виконанням програми не уступав торонтонському фестива

лю". 
І дійсно, щоб другий фестиваль пройшов ще на вищому 

рівні, завчасно почалась посилена підготовка. Особливо вона 
йшла в Онтеріо, бо ж там були важливі мистецькі сили, без 
участі яких важко було б здійснити програму. В Онтеріо були 
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сильні хори, мандоліноnі оркестри, таІЩЮвальні гуртки і со

лісти. Не тільки мистецькі колективи провінції вишколюва
лись до виступу на фестивалі, напружували всі свої зусилля 

заряди відділів ТУРФДім, бо ж потрібно було зібрати поваж
ну суму rрошей, щоб покрити витрати такої далекої подорожі 

- з Онтеріо до Алберти. 

Але незважаючи на велию економічні труднощі (ще сильно 
відчувалась криза), воєнний час і віддаль, в Онтеріо, як і в 

усіх інших провінціях, де були мистецькі колективи, оживи
лась підrотовка до участі у фестивалі. Всіх, як і членів ми

стецьких колективів, так і членів Товариства Український ро

бітничо-фармерський дім та Робітничоrо запомоrовоrо товари

ства, охопив ентузіазм. Всі докладали зусиль, щоб забезпе

чити успіх фестивалю і ще раз перед всією Канадою проде

монструвати досяrнення української музичної культури, досяr

нення мистецьких колективів ТУРФДім. 

У "Народній rазеті" (6 квітня) Я. Заблоцький писав, що 
110 "довшім обrоворенню мистецькі сили ТУРФДім у Вест 

Торонто вирішили взяти участь у фестивалях - у Едмонтоні 

і Саскатуні. Щоб зібрати rроші на покриття коштів подоро
жі, струнний оркестр під проводом Христа Дафева влаштував 

концертну поїздку в поблизьких місцевостях - в Торолді, 
Сейнт Кетеринс, Гемилтоні, Брентфорді, Кичинері, Ошаві. 

У зв' язку з висилкою мистецьких колективів до Едмонто
ну у різних місцевостях були орrанізовані комітети: фінан
совий, транспортаційний, про1·рамовий, rардеробний, реклами. 

Координували працю цих комітетів заряди відділів ТУРФДім. 

Розуміється, найширше і найефективніше розrорнулась 

11ідrотовка до фестивалю у самій Алберті. В різних фармер

ських місцевостях (Пакан, Кедрон, Веrревилл, Роял Парк, 
Шандра) відбулися збори, на яких присутні обrоворювали пи

тання фестивалю, збірки rрошей на покриття видатків, участь 

у цьому ве.ликому святі. 

Микола Алексієвич у статті "Едмонтон розrортає підrо-

1 овку дС\ Дpyroro Всекрайовоrо музичноrо фестивато" писав, 
що відбулися збори членів ТУРФДім, на яких обrоворено пи
тання фестивалю, розподілено книжечки квитків на збірку 
фестивальноrо фонду, вирішено посилиrn підrотовку місцевих 
мистецьких сил до вивчення проrрами фестивалю. Він далі 
І'Оворив: "Фармери з далекоrо Піс Ривера вже mппуть, що 
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вони приготовляються приїхати до Едмонтону на фестиваль. 
Вони ШШІуть, що на таке вони чекали ціле своє жипя. ВоІШ 

хочуть почути свою рідну пісню, музику, танці в масовому 
виконанні наших хорів, оркестрів, танцюристів. Масово зби

рається приїхати фармерська молодь, бо для неї це буде і 
розрада і приклад та заохота до ку;1ьтур11ої праці у своїх міс

цевостях". 

У фестивальній програмі важливе місце мали зайщпи ук
раїнські народні танці. Іван Грекул з Торонто, який в 1920-х 

роках багато доклав зусиль для проведення танцювальних 
шкіл при Українських робітничих домах у різних місцевостях 

Канади, виступив з статтею в "Народній газеті" - "Які по

винні бути танці на ·фестивалі". Він вказував, що танці, як 
і музика та пісня, є великим культурІШМ надбанням україн
ського народу". Однак танці мусять бути належно по-мисте
цьки виконані на фестивалі, якщо вони мають задоволити 10-
тисячну громаду, що збереться на фестивалі. А якщо танці 
мають бути виконані по-мистецьки, то до цього треба вчасно 

підготовити танцюристів і тому на інструкторів паде велика 

відповідальність, щоб вони сами належно підготовились, від

повідно синхронізували свої лекції одні з одними. Він далі 

шrсав: " ... кожний інструктор танців повинен мати перед 

собою програму, які танці він має вчити і як їх вчити. Якщо 

цього нема, якщо кожний інструктор вчитиме те, що він хоче, 

або хоч би і той самий танець, але кожний по-своєму, то з 

такого на фестивалі нічого не вийде". 

В 1940 році добре була поставлена діяльність мистецьких 
колективів у Форт-вильямській окрузі. Вони влаштували 21 
квітня музичний здвиг. Програму його підготовили диригенти 

Стенлі Зенюк, йосип Гадовський і Григорій Стефанюк. Коор

динував діяльність диригентів Михайло Вальчук. 

У розмові з представником "Народної газети" Михайло 
Вальчук так говорив про цей здвиг: "Ми поставили собі таку 
мету: задемонструвати наші досягнення на мистецькому полі. 

В нашому окрузі є оркестри і хори, які своєю працею здо

були у своїх місцевостях пошану. Виступи оркестру з Форт 

Вильям на такому зборі, як Всекрайовий музичний фестиваль 
в Торонто минулого року, по радіо, на сценах міських теат

рів спопуляризували цаші мистецькі сили, бо вони часто одер
жували признання в щоденній англійській і українській пресі, 
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а також від визначних громадських діячів. Тому постановили 

зібрати всі ці мистецькі колективи на один здвиr і спільно 
задемонструвати наші музичні досягнення перед українцями 

і людьми інших національностей Форт Вильям й околш.Р.". 

Всіх виконавців на здвизі виступило понад 200 осіб. Це 

дійсно була могутня демонстрація мистецьких сил округи. 

Про великий успіх мистецьких сил на Окружному музич

ному фестивалі у Форт Вильям була опублікована велика ко
респонденція К. Григорука в "Народній газеті". В ній чита

смо: "Масштаб цього весняного здвигу був такий широкий, що 

nін оставив далеко позаду попередні наші окружні здвиrи. На

nіть минулорічні наші виступи по місцевих театрах далеко не 

досягають того об'єму, в якому відбувався цей великий здвиг. 
Кількісно ми, мабуть, далеко сягнули, що в майбутньому нам 
нрийдеться цих рамок триматися, тільки трудитись над під

несенням якості. 

Розміри цього весняного окружного здвигу продемонстру

ва:ш сили наших організацій в Північно-Західному Онтеріо та 

uідкрили нові запаси людської енергії, яку тепер можливо буде 
направити в русло нашої культурно-освітньої активності". 

В Північно-Західному Онтерійському музичному фестива

лі-змаганні, що проходив у Форт Вильям в кінці квітня, пе

реможцем вийшов струюшй оркестр Федерації канадсько-ук

раїнської молоді під керівництвом Костя Костанюка. Він одер

жав 86 пунктів. Щоденні газети "Таймс Джорнал" з Форт 

Вильям і "Ньюс Кроникал" з Порт Артур широко описали 
11еремогу Форт-вильямського струнного оркестру ФКVМ на 

фестивалі. 

На 21-річному музичному фестивалі-змагання, який про

ходив у Вінніпегу з 1 по 13 квітня, крім Мішаного хору Фе
J~ерації канадсько-української молоді, брали участь і пооди-

1 юкі митці - діти українських родичів. Оглядач "Народної 

1·азети" у статті "Демонстрація музичних і співацьких сил Ма

нітоби" за.Значував, що він начислив 46 українських прізвищ 
- солістів, які брали участь у змаганні. Серед тих, які одер

жали перші нагороди на фестивалі, були Дона Гресько, Роза 
Сасик, члени Федерації канадсько-української молоді Василь 

Бідулька, Олив Рибак, Глорія Гоцуляк, Мирослав Біньовський, 
Френсис Іванко. 

Центральний фестивальний комітет регулярно інформуваn 
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українську громадськість про те, як проходить підготовка до 
цієї великої культурної події. Він також давав через "На
родну газету" вказівки місцевим мистецьким колективам, які 

заходи треба робити, щоб ефективно й успішно виступити на 
програмі фестивалю. Публікувались фото хорів, оркестрів, 
танцювальних гуртків, солістів. 

На сторінках газети щораз частіше появлялись кореспон

денції з місцевостей про те, як митці готуються до участі в 

другому Всекрайовому фестивалі української пісні, музики і 
танцю. З Ді Пес Павло Попович писав: "rдемо на фестиваль 
до Едмонтону"; Анна Гніт повідомляла: "Ріджайна готується 
до музичного фестивалю". Подібні звідомлення були опубліко
вані з Дромгеллер, Мус Джо, Кемсак, Медисин Гет, Бінфейт, 
Транскони. 

З наближенням дати фестивалю Центральний фестива
льний комітет вислав головного диригента Миколу Гоцуляка 

до тих місцевостей; у Західній Канаді, яких мистецькі сили 

ТУРФДім мали виступити на програмі. його завданням було 
провірити стан мистецьких колективів, познайомитися з рів

нем їх підготовки, допомогти виправити недостачі і координу

вати їх репертуар з репертуаром колективів інших місцево

стей. 

На першому Всекрайовому фестивалі української пісні, му
зики і танцю виступала Софія Романко-Муцак - широковідо

ма в Канаді солістка. Е виступ був високо оцінений десяти

тисячною аудиторією. Центральний фестивальний комітет за
просив її виступити і на музичному здвизі в Едмонтоні. "На
родна газета" опублікувала розмову свого співробітника Ів. 
Лавра з Софією Романко-Муцак. Солістка заявила, що вона 

повторить в Едмонтоні цю ж саму пісню "Нащо мені чорні 

брови", яку співала на першому фестивалі у Торонто, бо їй 
дуже подобаються пісні, які створені композиторами на слова 

Тараса Шевченка. Про запланований фестиваль у Едмонтоні 

вона висловилась так: "Перший Всекрайовий музичний фести
валь спопуляризував українську музику і пісню серед канад

ського народу. Другий фестиваль є поступом вперед. Він ще 

ширше спопуляризує українську музику і пісню, піднесе її 
на вищий рівень. Переконає тисячі людей, що українці куль· 

турні і музичні люди". 
Навіть у невеликих округах відбувалися фестивалі укра

їнської пісні, музики і танцю, які фактично були пробами до 
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великоrо всекрайовоrо здвиrу в Едмонтоні. Дванадцятоrо трав
ня такий фестиваль був влаштований у Брентфорді мистецьки
ми силами ТУРФДім. У ньому взяли участь мистецькі сили з 
Киченер. Про цей фестиваль опублікував рецензію в rазеті 
"Експозитор" відомий музичний критик з Брентфорда Дж. 

М. Мерімен. Він писав: "У неділю вечером відбулася в при
міщенні Українського робітничого дому на Джордж вулиці 
цікава і надзвичайно колоритна музична подія, нова в істо

рп місцевих кіл, коли старанням відділу ТУРФДім у Брент
форді при допомозі членів відділу ТУРФДім у Киченер від

бувся музичний фестиваль, перший у цій місцевості". Далі 
рецензент відзначував rpy мандолінових оркестрів, спів хорів 
і танці. Він писав, що оркестри виконували твори з чуттям 

і ентузіазмом, хор був добре збалансоваШІЙ, танці були вміло 
виконані. Художними керівниками фестивалю були Анна Гу
менюк і Петро Озарук. 

Про підготовку місцевих сил і значення фестивалю не 

тільки писала "Народна rазета". Про це появлялись статті 
і в англомовній пресі. Відома газета в Західній Канаді "Вес

терн Продюсер" (Саскатун) 23 травня 1940 року вмістила 
велику статтю про значення запланованого другого Всекрайо

вого музичного фестивалю в Едмонтоні. Ось що вона писала: 
"Хто в Канаді не чув про українські мандолінові оркестри? 

Хто не бачив або не чув про красиві костюми, вигаптовані 
українськими жінками? Від 1893 року, коли перші українські 
групи переїхали Атлантик в пошукуванні за новою батьківщи
ною, канадці зазнайомилися з їхніми мелодійними народними 

піснями, музикою і жвавими танцями. Це було довго випле
каною мрією українського народу, замешкалого в Канаді, роз

вивати свої кращі традиції виховання і культури - мистецтва, 

музики, драми - як їхній вклад в громадську, економічну і 

культурну працю канадського народу. 

Цього року Другий канадсько-український всекрайовий му

зичний фестиваль відбудеться в двох містах - в Саскатуні 5, 
6 і 7 липня, в Едмонтоні 13 і 14 шmня". Далі в статті говори
лось: "Цей фестиваль дасть огляд культурного вкладу україн· 
ців, нашої третьої найбільшої національної групи, що стано

вить майже півмільйона, в канадську культуру". 
Висилка мистецьких колективів до Едмонтону, особливо 

з таких далеких місцевостей, як Торонто, була пов'язана зве
ликими коштами. Тому довелось розгорнути llllipoкy кам-
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панію серед членів і прихильШІків за збіркою фондів. Ви
ховані організаційно і ідейно, широкі кола українських труда

рів і певні KC\Jla бизнесменів поспішили з щирою і щедрою 
допомогою. Наприклад, Іван Косе, секретар місцевого фести

вального комітету, опублікував звіт з збірки грошей на цю 
ціль у Вест Торонто. До 30 травня було зібрано $247.00. Лю
ди давали від 50 центів до $10.00. Були такі, що жертвували 

свою тижневу заробітну плату. 

При кінці травня у Саскатуні проходив 27-й річний Сас

кечеванський музичний фестиваль-змагання. На цьому фес

тивалі виступав і Саскатунський мандоліновий оркестр Феде

рації канадсько-української молоді і поодинокі його члени, 

які одержали найвиt.Ці відзначення. Оркестр ФКУМ одержав 

найвищу оцінку - 88 пунктів. Членкиня оркестру Марія 

Павчук за гру па скрипці одержала найвищу оцінку - "Б, 
86-85, 171". Газета "Саскатун Стар Фенікс" про неї писала: 

"Вона виявила велику делікатність у виконанні, що має захоп

люючий тон і перед нею велике майбутнє". Високі оцінки 

одержали Ольга Воробець і П. Кузмінська. 

З приводу цього успіху Юрій Кренц писав у "Народній 
газеті": "Отримавши найвище відзначення на провінціально

му фестивалі, оркестр докладає всіх старань, щоб бути гід· 

ним учасІШком другого Всекрайового фестивалю, що відбудеть
ся в Едмонтоні". 

Водночас з підготовкою до всекрайового фестивалю в Ед
монтоні йшла і підготовка до провінціального фестивалю у 
Саскатуні. Член Провінціального фестивального комітету в 

Саскечевані Юрій Соломон писав в "Народній газеті", що в Сас
катуні "міські кола дуже зацікавлені фестивалем", що "голо

ва Саскечеванськоrо музичного товариства закликає усі му

зичні сили провінції до співпраці". Свою статтю він закінчив 

словами: "Саскатунський і Едмонтонський фестивалі, без сум

ніву, зроблять величезне зрушення серед українців Західної 
Канади, головно між фармерами, на культурно-освітньому по

лі. Докладім же усіх старань, щоб ці фестивалі були справж
німи великими досягненнями наших організацій і українсько

го народу". 

Отже, з наведеІШХ численІШХ фактів видно, що йшла по
силена підготовка до другого Всекрайового фестивалю україн
ської пісні, музики і танцю в Едмонтоні. Всі сили були мобі-
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лізовані до того, щоб зробити фестиваль ще моrутнішим, ще 
величніnrnм, ще білЬІШІМ, ніж був фестиваль у ТоронтQ 1939 
року. Всі показники rоворили про те, що він дійсно буде над
:1вичайною подією не тільки в історії українських поселен

ців, але в історії Канади. 

Але вже в половині червня стало очевидним, що, на пре-
11еликий жаль, не вдасться зреалізувати запланований фести

валь. Зі сторінок "Народної rазети" зникли матеріали про 

11ідrотовку на місцях. І коли Канадська королівська кінна 

поліція арештувала одноrо з провідників українськоrо проrре

сивноrо руху, управителя Робітничо-фармерськоrо видавничо
rо товариства Івана Навізівськоrо на основі воєнних реrуля

ціях, то стало ясно, що канадський уряд rотує удар по Това

риству Український робітничо4армерський дім, який запла
нував друrий Всекрайс.вий музичний фестиваль в Едмонтоні. І 
довrо не довелось ждати. Уряд Канади заборонив діяльність 
ряду робітничо-фармерських і проrресивних орrанізацій. Се
ред них було і Товариство Український робітничо-фармерський 
дім. У перпшх днях шmня пршшнилась уся діяльність ТУРФ

Дім - орrанізаційна, громадська, культурно-освітня та мис

тецька. Тоді ж була закрита українська проrресивна преса 

- "Народна rазета" і "Фармерське життя". Здійснити друrий 

Всекрайовий фестиваль української пісні, музики і танцю дове
JІось аж через шість років - після закінчення друrої світової 

оійни. 

Треба, однак, зазначити, що перпшй Всекрайовий фести
валь, що відбувся у Торонто 1939 року, був великим стимулом 
у діяльності мистецьких колективів Товариства Український 

робітничо-фармерський дім. rхня діяльність розширилась, 

:~міцніла, покращала, охопила більше коло канадськонарод
жсної молоді. Хоч ще важливу рС\Ль відігравали драматичні 

1уртки, які в ряді місцевостей здійснили в театральному се

:юні 1939-1940-х роках чимало важливих постановок, то все-

1 аки оркестри, хори і танцювальні rуртки зайняли перше 

місце в тому періоді у зв'язку з підготовкою до фестивалю. 

Тоді ж виросли нові і більш кваліфіковані дириrенти -
Олександр Вовчина, Іван Москалик, Марія Пашка, Стенлі Зе-

11юк, Кость Костаюок, Анна Гніт, Петро Лапчук, йосип Гадов
ський, Василь Кунька, Іван Хитренький, Гриrорій Стефанюк, 
Gвrен Плавуцький й баrато ішпих. Вирс.сло й чимало солістів 
- співачок Софія Романко-Муцак, Марія Білецька, Павліна 
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Гунька, Анна Скульська, скрипалі Борис Грабчак, Анна _Нали
вайко, Іван Москалик, Анна Питльована, Мирослав Біньов

ськнй, Василь Бідулька, піаністка Гелен Пижук, мандолініст 

Іван Лмброз. 

В системі Товариства Український робітничсrсрармерськиіі: 

дім тоді було 210 струнних, мандолінових і духових оркестрів, 
120 хорів, 170 драматичних гуртків і кілька десятків танцюваль
них груп. Це була велика культурно-мистецька сила! Всі ці 
колективи охоплювали кілька тисяч виконавців. Вже тоді 

абсолютну більшість з ІШХ становила канадськонароджена 
українська молодь. 

Мистецькі кол~к.тиви ТУРФДім тоді значно розширили 

свою діяльність - виводили її поза стіни Українських робітни
чих домів. Виступали в театральних і концертних залах. На 

загальних фестивалях-змаганнях мистецькі колективи і пооди
нокі виконавці завойовували дуже часто перші місця. Мис

тецька діяльність ТУРФДім і ФКУМ була у своєму повному 
розквіті, коли вона була насильно здушена урядовою заборо
ною. 

1 S.2 



НОВИА ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ 

З урядовою забороною настала вимушена перерва в діяль
ності струнних оркестрів, хорів, танцювальних і драматичних 

гуртків ТУРФДім і ФКУМ. З розпуском цих товариств при

пинили свою діяльність мистецькі колективи. Навіть якщо 

б вони хотіли проводити її самостійно, то не могли б цього 
зробити, бо не мали ні приміщення на проведення репепщій, 
ні сцени для виступів, бо Українські робітничі доми були кон
фісковані властями: одні передані у розпорядження україн
ських націоналістичних організацій, інші продані приватним 

ділкам. Хоч мистецькі колективи припинили тимчасово свою 

роботу, вони не ліквідувались, бо їхні учасники були виховані 
у дусі ВИС(.'.КОЇ ідейності, вірили, що справедливість восторже

ствує, що будуть відновлені українські прогресивні організації, 
Українські робітничі доми будуть повернуті законним власни

кам - українським трударам. 

Така ситуація (період бездіяльності) тривала з 6 липня 
1940 до кінця червня 1941 року. Як тільки створились відпо

відні політичні умови, по цілій країні організувались відді

ли Українського товариства допомоги Батьківщині, до яких 

масово вступали канадські українці, серед яких були члени 
забороненого Товариства Український робітничо-фармерський 
дім. Завдання новоутвореного товариства було збирати ма
теріальну допомогу своїм братам на Україні, які зводили бо

ропзбу з гітлерівськими окупантами, як також мобілізувати 
nci зусилля на допомогу канадським збройним силам, які ра
зом з союзними військами вели боротьбу проти німецьких на

цистів і їхніх сателітів. 

У різних місцевостях Канади відділи УТДБ влаштовува,1и 

на цю ціль концерти, програму яких виконували струнні ор

кестри, хори і танцювальні гуртки, які швидко відновили свою 

діяльність. Це були ті самі мистецькі колективи, які існували 
при відділах ТУРФДім. Керували ними ті ж самі диригенти. 

В кінці 1941 року мистецькі колективи діяли вже в усіх 
головних містах, де передтим були відділи ТУРФДім, а тепер 

tS3 



НАША СЦЕНА 

відділи УТДБ. Правда, їхня діяльність утруднювалась тим. 

що вони не мали відповідних приміщ~нь для репетицій, бе 

Українські робітничі доми ще далі знаходилися у чужих ру
ках. Не мали вони і відповідних зал для влаштування кон

цертів. Потрібно було винаймити зали кінотеатрів, концертні 
зали, різні приміщення, які не завжди відповідали для підпри

ємств. Правда, навіть якщо б тоді були повернуті УРД, то 

їхні зали вже були б замалі для цих концертів, на які при
ходило дуже багато людей: по дві-три і більше тисяч. 

Першими, що відновили свою діяльність, були мистецькі 

сили у Торонто. Відділ УТДБ 30 листопада влаштував кон
церт-мітинг у Вікторі театрі. Понад 1000 осіб заповнили зал. 
Програму виконували струнний оркестр під керівництвом Іва

на Москалика і мішаний хор ім. М. Лисенка під керівництвом 

Олександра Вовчини. Виступали солісти-співаки Софія Роман
ка і Іван Амброз. Доход з концерту в сумі $2,528 був переда
ний на медичну допомогу Радянському Союзові. 

Популярність концертів мистецьких сил УТДБ у Торонто 

швидко зростала. Зал Вікторі театру для їх концертів вия

вився замалий. Треба було їх влаштовувати у ще більших 

залах. І концерт 25 січня 1942 року вже відбувся у Мессі 
Галл (близько 3000 місщ.). Газета "Українське життя" 22 січ
ня у зв'язку з цим концертом ІШсала: "Українські мистецькі 
сили Торонто, що гуртуються при українських поступових 

організаціях, видвиrнули себе і цілу українську громаду на 

визначне місце в культурно-мистецькому житті . . . цілої Кана
ди. Щоденна преса і знавці музики дали високе признання 

нашим українським музикантам, співакам, танцюристам, які 

добилися високої якості у своїх виступах завдяки довгорічній 
і невтомній праці. В теперішньому часі, коли увесь демокра

тичний світ бореться за знищення кривавого гітлеризму, n то
му Канада і Радянський Союз, ці канадсько-українські митці, 

виховані в антифашистському дусі, спричиняються своєю ми

стецькою працею наскільки можуть, щоб осягнути якнайско

рішої перемоги над фашизмом. Прекрасно пописалися вони 

в теперішній кампанії за несення медичної дооомоm напшм 

братам на Україні і братнім народам цілого Радянського Со

юзу. Влаштуванням величавого концерту в Мессі Галл в не

ділю 25 січня для закінчення кампанії медичної допомоги 

СРСР, наші українські мистецькі сили роблять неабиякш':і: 
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вклад для забезпечення успіху кампанії. На цьому концерті, 

який буде святом української пісні і музики в Торонто і ве

личавою маніфестацією наших досягнень на культурно-мисте

цькому полі, не повинно забракнути ні одного українця в То
ронто і околиці". 

Ці ж слова можна було віднести і до всіх інших 
мистецьких колективів Українського товариства допомоги Ба
тьківщині (вихованих при відділах Товариства Український 

робітничо-фармерський дім). 

За Торонто пішло і Вест Тt'ронто. Газета "Українське 
життя" 11 грудня 1941 року вмістила об'яву про те, що мисте
цький колектив відділу УТДБ у Вест Торонто влаштовує 14 
грудня величавий концерт у Ройс театрі. Програму викону

вав струнний оркестр під керівництвом Христо Дафева. Висту

нали солісти - Гелен Пижук, Мирослав Гой і Анна Балай. 
Доход з концерту призначався на медичну допомогу Радян

ського Союзу. 

У Вінніпегу 30 січня 1942 року влаштовано великий му
аичний здвиг у МіськС\Му аудиторіумі (понад 4000 місць). Про
гра.му виконували струнний оркестр і мішаний хор Україн

ського молодіжного клубу "Перемога" під керівництвом Ми

коли Гоцуляка, духовий оркестр Робітничого запомогового то
вариства під керівництвом Л. Г. Николса, концертний оркестр 

УТДБ під керівництвом Владислава Патека і мішаний хор 

УТДБ під керівництвом Якова Семенова. 

У Форт Вильям був влаштований концерт 28 грудня 1941 
року. Газета "Українське життя 15 січня 1942 року писала, 
що це був "перший концерт в цьому сезоні". Участь взяли 
мистецькі сили з Форт Вильям. Оркестром з 50 музикантів ке
рував йосип Гадовський, а мішаним хором з 60 співаків -
Стефанія Трилінська. 

Такі концерти в другій половині 1941 і в першій половині 

1942 років були влаштовані в Едмонтоні, Содборі, Сейнт Ке
теринс, Велланді, Торолді, Лондоні, Венкувері, Ріджайні, Кирк

.1енд Лейк, Колмені. 

Виступали мистецькі колективи Українського товариства 

допомоги Батьківщині з концертами і по радіо в Торонто та 

Едмонтоні. 

Починаючи з першого числа, газета "Українське .життя" 
в 1942 році щотижня вміщувала об'яви про концертні і теат-
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ральні вистави, влаштовувані заходом відцілів УТДБ у різниr 
місцевостях країни. 

У тому періоді почали відновляти свою діяльність і дра

матичні гуртки при УТДБ, Перша вистава була влаштована 
у Гемилтоні - п'єса "Нахмарило" (1 лютого 1942 р.). Після 
того відбулися вистави в таких місцевостях: Брентфорді ("Ук
радене щастя"), Торонто ("Орися"), Велланді ("Наталка Пол
тав,к.а"). 

У березні 1942 року відновилась традиція влаштування 
Шевченківських концертів. Вони були влаштовані у такому 
порядку: Торонто (Мессі Галл), Вінніпегу (Вокер театр), Кел
гарі (Сентрал Юнайтед Чорч), Джералдтоні (Український на
ціональний дім). 
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Українське товариство допомоги Батьківщині свою м1сuо 

виконало. Воно змобілізувало ІШІрокі кола української гро
мадськості до участі у зусиллях канадського народу - подат11 

допомогу збройним силам країни, які боролись на фронтах 
проти фашизму, як також для подання допомоги бійцям Чер
воної Армії, які боролись проти гітлерівських окупантів за 

визволення українських земель. Отже, настала пора віднови

ти широку культурно-освітню, мистецьку і громадську діяль

ність прогресивних канадських українців. І на базі УТДБ 
в 1942 році було сформооано Товариство канадських укра
їнців, яке відбуло свій Перший крайовий з'їзд у Вінніпегу 

у днях 4--6 червня 1942 року. На ньому було приділено 
велику увагу питанню художньої самодіяльності у різних міс

цевостях. 

На з'їзді була схвалена резолюція по мистецькому питан-· 
ню такого змісту: 

"Від самого початку заснування УТДБ мистецька праця 

займала дуже важливе місце в нашій організації. Наші ор

кестри, хори, драматичні гуртки були засобом придбання не 

тільки фондів, потрібних для ведення і поширення нашої ор

ганізаційної праці, але, що є важливіше, були головним за

собом популяризації серед загального канадського народу. 

Хоч були великі труднощі у багатьох випадках започаткувати 
і розвивати мистецьку працю на місцях з браку приміщень, 

учителів, музичних і драматичних примірників і т. д., проте 
можна сказати, що наша культурно-мистецька праця досяrnу

ла високого рівня. Це визнають відомі канадські митці. 

В теперішній час наші культурно-мистецькі сили повинні 

в першу чергу бути допоміжним засобом місцевим громад

ським комітетам, які влаштовують концерти для канадських 

'--олдатів під час їх військового вишколення. Наші мистецькі 

сили повинні також активно працювати в користь різних гу

манітарних цілей. 

Для покращання нашої культурно-мистецької nраці ПDn· 

rюнується підприйняти такі кроки: 
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1. Ведення мистецько-культурної праці, згідно з Статуrом 
нашого Товариства, повинно бути завданням відцілів Това

риства, а не відповідальністю одиниць. 

2. При Крайовому Виконавчому Комітеті створити Крайо
вий мистецький комітет, що подбав би про зібрання і поста
чання відділам потрібних матеріалів для ведення мистецької 
праці. 

3. Всі відділи повинні перевести в себе спис мистецької 
бібліотеки і прислати цей crrnc до Крайового мистецького ко
мітету для кращого обміну мистецького матеріалу серед від
ділів. 

4. Для оживлення мистецької роботи пропонується орга
нізувати обмін концертів, представлень і т. д. між близькими 
відділами Товариства, як також організувати провінціальні 

об'їздки кращих мистецьких сил. 

5. Організувати окружні і провінціальні фестивалі україн

ської музики, пісні та влаштовувати змагання драматичних 

гуртків. 

6. Старатись влаштовувати, де :можливо, для популяриза· 
ції культурної праці нашого Т<:'вариства театральні вистави. 

7. Крайовий мистецький комітет повинен розглянути спра
ву висилки кращих митців на об'їздку по Канаді. 

8. Влаштовувати мистецькі виступи разом з іншими канад
ськими організаціями для кращого сцементування єдності між 

українськими канадцями та канадським народом взагалі". 

Після з'їзду оживилась мистецька діяльність відділів То

вариства канадських українців, організувались місцеві мисте

цькі комітети, відновили працю мандолінові оркестри, хори, 

драматичні гуртки в тих місцевостях, де вони існували за ча

сів ТУРФДім, але дотепер не проявляли жодної діяльності. 

Крайовий Виконавчий Комітет вислав відому співачку Лі

зу Попович на концертну поїздку по Канаді. 

З цікавою статтею "Плекаймо українську народну пісню" 
виступив в "Українському житті" 27 серпня 1942 року Мат
вій Попович. Автор писав, що в народних піснях відзерка

люються життя і боротьба народу і вони є великим культурним 

багатством. Він закликав вивчати і співати народні пісні, бо 
під час війни вони є сильною зброєю проти фашизму. 

Щораз частіше в "Українському житті" появлялись об'яви 
про влаштування концертів і представлень у різних місцевос-
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тях. В дormcy "Праця хору в Пойнт Доглес для воєнних зу

силь" ("Українське життя" 16 ЛШПІЯ 1942 року) говорилось 
"При нашому відділі ч. 7 Товариства канадських українців 
велась успішно культурно-мистецька праця в осінньому, зи

мовому і весняному сезоні. 

Прекрасний хор під керівництвом диригента Я. Семенова 

користувався у своїх концертних виступах гарним репертуа

ром вибраних українських народних і бойових пісень - пісень 
з життя й визвольної боротьби проти хижацького німецького 
фапшзму". Хор виступав у приміщенні УТДБ, Міському ау
диторіумі і на Шевченківських святкуваннях. 

Восени відділи Товариства канадських українців влашту

вали по цілій країні відзначення 25-річчя Української Радян

ської держави. У ряді місцевостей відбулися величаві кон
церm. У місті Монтреалі 15 листопада у Монюмент Нешонал 
Галл відбувся концерт, програму якого виконували мистеЦЬІ(і 

сили Товариства канадських українців - хор ім. М. Лисенка 

під керівництвом Євгена Плавуцького і мандоліновий оркестр 

з Лашіна під керівництвом Костянтина Себастіяновича. 
На честь цього свята у Торолді відбувся концерт в Укра

їнському робітничому домі під керівництвом Володимира Бон

чара. 

Такі ж концерти відбулися у Виндзорі, Сейнт Кетеринс, 

Торонто, Вінніпегу, Венкувері. 

У 1942 році драматичні гуртки при відділах ТКУ влашту
нали ряд театральних вистав: у Нью Вестминстер відіграно од

ноактівки "Мандрівник" і "Кімната до винайму" у Вінніпегу 

- п'єсу "Безталанна", у Венкувері - "Хмара", у Торонто -
"Запорозький клад". 

Особливо активно працювали мистецькі сили при від.цілі 
Товариства канадських українців у Торонто. Хоч вони й 

да.:"Іі проводили свою працю у винай:мленому невигідному при

міщенні (У країн ський робітничий дім був тоді ще у руках 
У1<раїнського національного об'єднання), то все-таки домогли

ся чималих усшхш. Вони влаштовували величаві концерm у 

самому місті, а також виїздили з ними до подальших міст Он

теріо і Квебеку. У місяці лютому вони влаштували три великі 

концерти з добірною музичною програмою - у Монтреалі, 
Оrтаві і Кінгстоні. В програмах цих концертів брали участь 
Софія Романко-Муцак, Іван Москалик, Теодор Мотика, Анна 
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і Володимир Балаї. Ті ж сИJШ влаштували у березні Шев
ченківський концерт у Мессі Галл. 

У Гемилтоні драматичний гурток поставив музично-співа

цький спектакль "Різдвяна ніч" (за М. Гоголем), а в Кровленді 
- "Сватання на Гончарівці". 

Газета "Українське життя"' відкрила на своїх сторінках 
рубрику "Праця на сцені", в якій подавались поради драм
гурткам, як треба підготовляти постановки, як підбирати ре

пертуар, вміщувались рецензії на вистави. 

З кожним роком мистецька діяльність відділів Товариства 

канадських українців кращала і розширювалась. Вона охоп

лювала щораз більще молодих ентузіастів, а також поверта
лись до активності ті, які відзначались своєю працею ще в 

мистецьких колективах ТУРФДім. 

У 1944 році Шевченківські концерти у більших містах на
брали фестивального характеру і розміру. У концерті в Торон

то, що відбувся у Мессі Галл, взяло участь 200 митців і окремі 
солісти - Софія Романко-Муцак, Теодор Мотика, Ірина Ма

ков, Ерні Яськевич. Концерт відбувався під керівництвом Хри
сто Дафева, Івана Карача і Віри Клочко. Подібні ж Шевчен

ківські концерти відбулись у Гемилтоні, Виндзорі, Келrарі, 

Велланді, Монтреалі, Сейнт Кетеринс, Вінніпегу. 

У тому ж році у різних містах були влаштовані театральні 

вистави (у Гемилтоні "Обзолотились", у Торонто "Дванадцят~, 

дочок на віданню", у Вест Торонто "Козак Голота"). 
До речі, газета "Українське життя" опублікувала на своїх 

сторінках п'єсу О. Левади і Л. Грохи "Ой, у полі нивка", яка 
після того була поставлена в ряді місцевостей драматичними 

гуртками Товариства канадських українців. 

В Мессі Галл 5 листопада мистецькі сили ТКУ з Торонто 
влаштузали величавий концерт, програму якого виконували 

струнний оркестр під керівництвом Христа Дафева, хор lм. 
М. Лисенка під керівництвом Івана Косса. З соло-співами ви

ступали Марія Бережницька і Марія Городечна. 

Крайовий Виконавчий Комітет Товариства канадських ук

раїнців вислав у 1944 році відому співачку Софію Романко
Муцак на концертну І!ОЇздку у Західну Канаду, яка тривала 

від 21 січня до 18 лютого. Концерти пройшли з великим ycni· 
хомі піднесли настрій у багатьох людей, які приходили, щоб 
послухати милозвучного голосу прославленої співачки. 
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У 1945 році намітилась сильна тенденція у ряді більпmх 
міст влаnповувати музичшн:півацькі постановки, щоб до них 

залучити всі мистецькі сили: аматорів, хористів, солістів, му

зикантів і танцюристів. Тоді ж було поставлено у Торонто 
п'єсу "Сватання на Гончарівці", у Виндзорі "Ой не ходи, Гри

цю", у Монтреалі "Сватання на Гончарівці", у Келгарі "Запо
розький скарб". 

У 1945 році відбувся Фестиваль української пісні, музики 
і спорту в Східній Канаді. Кілька місяців до нього йшла підго

товка, яка висвітлювалась на сторінках "Українського життя". 

Фестиваль був запланований на 30 червня в Мейпл Ліф Гар
денс. В між часі закінчилась в Європі друга світова війна пе

ремогою антигітлерівської демократичної коаліції і фестиваль 

перетворився у могутню маніфестацію радості. 

Фестиваль почався великим концертом у найбільшому то

ді залі Торонто - Мейпл Ліф Гарденс. Програму виконували 
1000 :митців відділів Товариства канадських українців з Торон
то, Гемилтона, Велланда, Сейнт Кетеринс, Виндзора, Ошави, 

Киченера, Торолда, Содборі, Вал д'Ор і Монтреала: 350 хо
ристів, 240 музикантів, 200 танцюристі.в і 200 спортсменів. Над 
зібраним хором і оркестром красувався великий транспарант 

з написом: "В честь України". 

Великою несподіванкою для присутніх був виступ двох го
стей з Радянської України - професорів Петра Погребняка і 
Володимира Бондарчука (вони були членами української де
легації на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 

у Сан-Франціско і, повертаючись на Радянську Україну, за

гостили до Торонто). rхні вистуШІ тепло вітали 15,000 при
сутніх, що зібрались у Мейпл Ліф Гарденс. В особах Петра 
Погребняк.а і Володимира Бондарчука вони вітали героїчний 
український народ з великою перемогою, яку він здобув у 

непорушній дружбі з усіма радянськими народами. 

В неділю 1 липня 1945 року на острові Генленс Пойнт 
(поблизу Торонто) відбувся великий пікнік, в якому взяло 

участь понад 25,0000 осіб. Мистецькі сили виконали коротку 

концертну програму. 

Виступаючи на масовому мітингу в Генленс Пойнт, укра

їнський прогресивний: поет Микола Тарновський з СполучеmІХ 

Штатів Америки, який згодом переїхав на Радянську Україну, 
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зачитав свій віршований твір про цей знаменний день, про 
велику перемогу над німецькими нацистами. 

Східноканадський український музичний фестиваль був 
демонстрацією великої любові і глибоке.і пошани канадських 
українців до Радянської України і її народу. 

1945-й рік був знаменний для української прогресивної 

громадськості у Канаді ще й тим, що були повернуті правним 
власникам Українські робітничі доми і була знята заборона 
з Товариства Український робітничо-фармерський дім. 
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ІСТОРИЧНИЙ 1946 РІК 

У 1946 році художня самодіяльність Товариства канад
ських українців досягла великої висоти. По-перше, закінчи

лась страшна світова війна перемогою над чорними силами 

фаnrn:зму. По-друге, було легалізоване Товариство Україн
ський робітничо-фармерський дім. По-третє, були повернуті 
Українські робітничі доми і мистецькі колективи знову одер

жали відповідні приміщення на відбуття репетицій і сцени 
для виступів. По-четверте, вирішено відбути другий Всекра

йовий фестиваль української пісні, музики і танцю влітку в 

Едмонтоні. (Цей фестиваль мав відбутися в Едмонтоні 1940 
року). По-п'яте, до Канади загостила делегація культурних 

діячів України, чим було започатковано новий період куль
турних і мистецьких зв'язків між народом Радянської України 
і українськими поселенцями у Канаді. 

В днях 12-15 січня 1946 року у Вінніпегу проходив Дру
rий всекрайовий з'їзд Товариства канадських українці~. У 
своїй доповіді секретар КВК ТКУ Михайло Душніцький відзна

чив, що за неповними підрахунками звітів відділів виявилось, 

ЩО Товариство канадських українців мало на початку 1946 
року 55 оркестрів, 26 хорів, 17 спортивних і декілька танцю

вальних груп. Він також вказав, що в липні 1946 року пла
нується в Едмонтоні Західноканадський фестиваль української 

пісні, музики і танцю, який мав відбутися в 1940 році, однак 
здійснити його перешкодпла війна. 

Другий всекрайовий з'їзд ТКУ схвалив пропозицію КВК і 
Албертійського Провінціального Комітету відбути такий фести

валь. 

З'їзд прийняв резолюцію про культурно-мистецьку діяль

ність Товариства канадських українців. У ній відзначалось, 

що культурно-мистецька діяльність була органічно зв'язана 
з виникненням і розвитком українських прогресивних това

риств у Канаді. На протязі своєї історії ті товариства зуміли 

несп1 українську народну пісню, музику, таІЩі і театральні ви

стави в гущу канадських українців. Багато хлоІЩів і дівчат, 
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що виховались в організаційних оркестрах і хорах, стали про

фесійними артистами в Канаді. 

З'їзд відзначив, що Товариство канадсью1х українців одер
жало в спадок величезний культурно-мистецький здобуток То

вариства Український робітничо-фармерський дім, яке на про
тязі довшого періоду (1918-1940 років) проводило по всій 
країні велику діяльність на цьому полі. 

У резолюції підкреслювалось, що мистецькі сили ТКУ не 

тільки розвивали кращі мистецькі традиції у1<раїнського наро

ду і знайомили з ними канадських громадян різних національ

ностей, але також вивчали і пропагували національні мисте

цькі досягнення канадського народу. Далі в резолюції гово

рилось: "Робимо Це тому, що вповні усвідомляємо собі своє 
місце і роль у культурному розвитку нашої країни - Ка

нади". 
Під час війни мистецькі колективи ТКУ своєю працею 

зробили важливий вклад у воєнні зусилпя Канади. його ор
кестри, хори, танцювальні гуртки, драматичні гуртки "були 
тим засобом, з допомогою якого скликали десятки тисяч ук

раїнських канадців і знайомили їх з загальними вимогами во-· 

енної програми країни". 

У різних гуманітарних кампаніях (Червоного Хреста, збі
рок допомоги народам СРСР, посилок солдатам канадськах 

збройних сил) мистецькі сили ТКУ відігравали важливу роль. 
У тих кампаніях на гуманітарні цілі було зібрано мільйони 

доларів. 

У резолюції відзначалось, що сотні митців Товариства 

канадських українців (музикантів, співаків, танцюристів, фіз

культурників) добровільно вступали в канадські збройні сили, 
щоб зі зброєю в руках боротися проти ворогів людства -
німецьких нацистів, італійських фашистів, японських міліта

ристів. Багато з них жертвували своїми життями за вряту

вання людства від страшної неволі. 

Для дальшого ефективного ведення культурно-мистецької 

діяльності з'їзд схвалив заходи: 
Організувати Крайовий мистецький комітет для дальшого 

розвитку художньої самодіяльності відділів Товариства канад

ських українців. 

Організувати в 1946 році курси для виховання керів~шків 
мистецької праці. На таких курсах потрібно викладати учас-
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пикам історичний розвиток української народної пісні, музи

ки, танцю і театру. 

Допомагати місцевим мистецьким колективам при відді

лах Товариства канадських українців щодо придбання націо

нальних костюмів для членів хорів, танцювальних і драматич

них гуртків. 

Організувати поїздки кращих мистецьких колективів з 

концертами по Канаді і, яюцо виявиться можливим, також по 

Сполучених Штатах Америки. 

Видавати підручну музичну літературу для початківців. 

Також видавати ноти музики і пісень для хорів і оркестрів. 

Влаштовувати радіо-концерти, особливо Шевченківські, у 

місяці березні, для відзначення річниці українського націо
нального поета. 

Розглянути можливості видання грампластинок із записом 

кращих виступів хорів, оркестрів, окремих митців. 

Відзначити в пресі висту~ш кращих українських митців, 

особливо тих, які займають перші місця в консерваторіях. 
Подбати, щоб відділи Товариства канадських українців 

мали відповідні бібліотеки з театральною літературою. 
Резолюція особливо підкреслювала потребу, як негайне 

завдання Товариства канадських українців, організувати Фес

тиваль української музики, пісні і народних танців в Едмон

тоні влітку 1946 року. 
У резолюції говорилось про потребу організувати окруж

ні слов'янські фестивалі у Торонто, Монтреалі, Виндзорі. 
Пропонувалось на такі фестивалі запросити представників ку

льтурно-мистецької діяльності з України і інших слов'янських 
країн. 

Резолюція доручала Крайовому Виконавчому Комітетові: 
"Негайно нав'язати зв'язки з культурно-мистецькими товари

ства на Україні і поповнити музичний репертуар відділів но

вими творами українського народу". 
На з'їзді, як відзначала резолюція, говорилось про розгля

нення можливості спорудження пам'япшків поетові-революціо
нерові Тарасові Шевченку і славному композиторові Миколі 

Лисенку у Канаді. 

Після з'їзду посилилась культурно-мистецька діяльність на 
місцях. В газетах "Українське життя" і "Українське слово" 
появлялись дописи про пожвавлення праці колективів худож

ньої самодіяльності. 
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В "Українському житті" 17 січня 1946 року була опублі
кована кореспонденція з Гемилтону про постановку п'єси "Ой 

не ходи, Грицю". У ній rоворилось, що в постановці виступала 
канадсько-українська молодь "з rарно вивченими хоровими 
і сольними піснями й танцями". Свій оrляд КС\респондент В. 
М. закінчив словами: "Хочеться вірити, що наші молоді ама
тори попрацюють ще краще на майбутнє і здобудуть на ми
стецькому полі те, що здобули танцями на фестивалі мину
лого року у Торонто". 

Драматичний rурток при відділі ТКУ у Вінніпегу свій теат

ральний сезон почав постановкою п'єси Олександра Корнійчу
ка "Партизани в степах України". Ролі п'єси виконували: 

Я. Семенов, М. Криса, С. Юречко, А. Семенова, Ф. Гордієнко, 

Р. Безкоровайний, В. Королик, М. Майд:шик, А. Гарбуз, В. 

Юречко, І. Гунька, Р. Білик, Г. Крук, М. Вітовський, І. Доро
чинський, М. Бомба, І. Малій, М. Елендюк, С. Лещук, А. Ган, 

А. Хома. Режисерував п'єсу Ф. Гордієнко, суфлерував Д. 

Мойсюк, за реквізит відповідали: М. Вітовський, А. Мойсюко

ва, й. Багрій. 
В Едмонтоні регулярно влаштовувались концерти у теат

ральних залах. Про один з таких успішних концертів в rазе· 

ті "Українське слово" 13 лютого 1946 року була опублікована 
кореспонденція. Автор її писав, що 27 січня в Емпаєр театрі 
музично-співацькі сили при Товаристві канадських українців 

під проводом Євгенії Дирій влаштували великий концерт. Про
сторий зал на 1600 місць був заповнений любителями ун:ра
їнськоrо :мистецтва. За постановку танців відповідав Степан 

Михайлюк, за спортивні вправи - Тед Савчук. 
Дописувач відмічав спів солістки Елсі Корчинської, та

нець Ненсі Білоус і скрипкове соло Долі Ткачук при акомпа

нементі сестри - Зоні Ткачук. 

В ряді місцевостей була поставлена п'єса Олександра Ле

вади і Лавріна Грохи "Ой у полі нивка". 
У другій половині квітня 1946 року почалась посилена 

лідготовка до Західноканадського фестивалю української пісні, 

музики і танцю в Едмонтоні. Матвій Шатульський, який був 
,одним з активних організаторів таких фестивалів у Канаді від 
1939 року до кінця своrо життя (rрудень 1952 року), виступив 
ііз серією статей на сторінках української прогресивної преси, 

ІВ яких закликав мистецькі сили Товариства канадських ук

раїнців працювати наполегливо над проrрамою фестиваmо і 



НАША СЦЕНА 

залучати до участі ІІШрокі кола украінськсі rромадськості в цій 
історичній події в Західній Канаді. У статті "Наша дума, наша 
пісня, не вмре, не загине" він писав ("Українське слово" 1 
травня 1946 року): "Фестиваль української пісні, музики і тан
цю є великою культурною подією українських поселенців у 
Канаді. І подією невідрубною, невідокремленою від культури 
усього канадського народу - а її складовою частиною. Фе

стиваль є поважним вкладом в загальну культуру канадсько

го народу. 

Ми не влаштовуємо фестивато для того, щоб показати, 
що ми є щось іншого, окремішного від канадського народу. 

Ми любимо і поважаємо і оцінюємо культурні надбання кож
ного народу. І ми беремо культурні надбання українського 
народу, несемо їх в спільну скарбницю інших народів і почу

ваємося дуже вдоволені, що завдяки нашим зусиллям куль

тура українського народу є в тій скарбниці зарепрезентована 
й що вона там збагачує собою спільну культуру усього канад
ського народу". 

З числа в число газети "Українське життя" і "Українське 

слово" публікували повідомлення про підготовку фестиnато 
і вміщували фото мистецьких колективів з різних місцевостей, 

які готувалися до участі в концертній програмі. 

Підготовка до фестивалю у самому Едмонтоні проходила 
у великій напруженій активності мистецьких колективів. Про

водили її активно всі мистецькі сили в Західній Канаді. Стар

ший мандоліновий оркестр при відділі ТКУ в Келrарі влашту

вав короткотривалу концертну поїздку і відбув три великі 

виступи - у Летбриджі, Дромгеллері і Келгарі. З соло (пісня

ми) виступала Анна Скульська. 
Микола Гринчишин, один з редакторів газети "Україн

ське слово", який робив організаційну поїздку по Канаді, зві
домляв про підготовку мистецьких сил до фестивалю. Він 22 
травня 1946 року писав: "Хай музично-співацькі і спортивні 
сили з Едмонтона, Венкувера, Келrарі і Вінніпега знають, що 

пони матимуть добру підтримку з Ріджайни і Мус Джо. З 
підготовки, яку я бачив, вони гідно виконають свою часТІ!_НУ 

для забезпечення повного успіху нашого першого великого 

фестивалю в Едмонтоні 27 і 28 липня". 
Згідн<' з повідомленнями з місцевостей участь мало взяти 

1000 митців у феспmальній програмі. Для популяризування 
фестивато і виручення коштів на покриття подорожі до Ед-
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монтону мистецькі сили Мус Джо влаштували ряд концертів 
- у Бінфейті, Етевані, Свифт Корент. 

Микола Алексієвич повідомляв, що з Колмена участь в 

концертній програмі фестивалю візьмуть 60 митців під прово
дом П. Миронюка. Також готувався до участі в цьому ве

ликому святі оркестр відділу ТКУ у Дромгеллері під прово

дом Антона Лежанського. 

Особливо наполегливу підготовку до фестиволю робили 
мистецькі сили відділів Товариства канадських українців у 

Вінніпегу, бо вони мали становити основну частину концертної 
програми. Як один з заходів цієї підготовки, вони влаштували 

8 червня величавий концерт у Плейгауз театрі. 
На мистецькі с:Иі:rи Едмонтону падала велика відповідаль

ність, бо ж це у їхньому місті мав відбутися фестиваль. У 
статті "Едмонтон посилено готується до фестивалю'', опублі
кованій в газеті "Українське слово" 1946 року, Микола Грин
ЧИІІШН писав: "З особливою завзятістю і великим ентузіазмом 
готується Едмонтон до Західноканадського фестивалю україн

ської народної пісні, музики, танцю і спорту". Далі він пові
домляв, що не тільки члени Товариства канадських україн

ців, але всі прогресивні українці міста горді, що саме Едмон

тон обрано місцем для такого фестивалю - великої історич
ної подн. Мер .міста, видатні громадські діячі, представники 

організацій привітали постанову Товариства канадських укра

їrщів влаштувати фестиваль і заявили свою повну підтримку 

цьому благородному почину. 
Мистецькі сили при відділі ТКУ в Едмонтоні під керівни

цтвом Марії Пашки наполегливо готувалися до фестивалю, ро

зуміючи, яка відповідальність падає на них. 

Михайло Король, член Крайового Виконавчого Комітету 

Товариства канадських українців, у статті "Перший україн

ський фестиваль в Західній Канаді", опублікованій в газеті 
"Українське слово" 26 червня 1946 року, писав: "Товариство 
І<анадських українців взяло на себе велике завдання, коли 
рішило влаштувати своїми власними музичними талантами 

фестиваль в Едмонтоні. Тут планується не якийсь великий 
концерт або пікнік, але здвиг наших найкращих культурних 
сил в такому розмірі, якого ще ніколи не бачила Західна 
Канада". 

Іван Алексієвич повідомляв, що мистецькі сили при від

ділі ТКУ у Саскатуні під керівництвом Євгенії Дирій напру-
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жено rотувались до участі у фестивалі. Після фестивалю в 
Едмонтоні був запланований Провінціальний Саскечеванський 

фестиваль української пісні, музики і танцю у Саскатуні 31 
липня. Крім мистецьких сил Саскечевану, мали взяти участь 

в ньому і мистецькі сили Вінніпеrу. 

Дописувач Д. З. повідомляв, що мистецькі сили міста Вен· 
кувера, під керівництвом Михайла Маланчука, по дорозі до 

Едмонтону на фестиваль влаштують ряд концертів - у Бенфі, 

Кенморі, Келгарі, Ньюкестл, Роздейлі, Іст Кулі. Д. З. завва· 

жував: "Членство наших організацій і наші симпатики згада

них місцевостей будуть мати нагоду послухати венкуверських 
молодих митців і напевно постараються дати їм якнайбільше 
прийняття та моральну і фінансову піддержку". 

Значну частину програми фестивалю мав становити виступ 
спортовиків з різних частин Західної Канади. Крайовий фести

вальний комітет вислав в цій справі Антона Кобилянського для 
провірки підготовки спортивних rуртків для участі у фести

валі. 
Розуміється, що найбільше місця для популяризації фести

валю присвятила газета "Українське слово", яка виходила в 
Західній Канаді - у місті Вінніпегу. Газета "Українське 

життя", яка виходила у Східній Канаді, в місті Торонто, та
кож велику увагу присвячували цій важливій події. Реrулярно 
на її сторінках публікувались статті, дописи з місцевостей, 

повідомлення про те, як ішла підготовка до фестивалю. Петро 
Кравчук опублікував серію статей з приводу Західноканад

ського фестивалю української пісні, музики і танцю в газеті 
"Українське життя". 

Крайовий фестивальний комітет звернувся до Україн
ського товариства культурного зв' язку з закордоном у Києві, 

щоб воно надіслало представників на це велике свято в Е;::~.
монтоні. Крайовий Виконавчий Комітет Товариства канад

ських українців 1-го липня одержав телеграму такого змісту: 

"Дякуємо за запрошення прислати представників культурного 

світу Радянської України, щоб вони взяли участь у фестивалі 

української музики, пісні і танцю в Едмонтоні. Радіємо з 

можливості встановити прямі зв'язки з братами за океаном. 
З Радянської України від Українського товариства культур

ного зв'язку з закордоном приїде на український фестиваль 

в Едмонтоні делегація в такому складі: голова делеrації Лука 

Хомич Паламарчук, редактор rазети "Радянська Україна"; чле-
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ни делегацн: Семен Васильович Стефаник, професор Львів
ського університету; Іван Сергійович Паторжинський і Зоя 

Михайлівна Гайдай, народні артисти СРСР; Андрій Самійлович 
Малишко, поет". 

Телеграму підписали: професор, доктор Олександр Палла

дін, голова УТКЗ, Олексій Полторацький, заступник голови. 

Прибуття до Канади цієї делегації з Радянської України, 
першої в історії українських поселенців, було великою подією. 

Тим більше, що вона прибула лише рік після того, як закін
чилась друга світова війна, як спільними зусиллями держав 

антигітлерівської коаліції був розгромлений німецький фа
шиз::\1. 

Розуміється, прибуття делегацн надало Західноканадсько

му фестивалю української пісні, музики і танцю ще додатко
вої важливості, бо ж це насправді було єднання братів і сес

тер з обох боків океану, встановлення :між ними, як спра
ведливо відзначалось у телеграмі УТКЗ, прямих зв'язків. 

Газета "Українське слово" від 31 липня повідомляла в 

спеціальній телеграмі з Едмонтона: "Фестиваль відбувся з над
звичайно великим успіхом". У ньому взяло участь 15,000 осіб 
з різних місцевостей Канади - від Монтреала до Венкувера, 

з багатьох місцевостей Сполучених Штатів Америки. 

Програму фестивалю виконувало понад 1,000 митців з чо
тирьох західних провінцій Канади: Манітоби, Саскечевану, 

Британської Колумбії і Алберти. Збірним хорС'М і оркестром 
диригував Іван Москалик з Торонто. Фестиваль проходив у 

Міській арені (тоді найбільшому залі міста). Фестивальною 
програмою проводив голова Крайового Виконавчого Коміте

ту Товариства канадських українців Василь Тересьо. З приві

тальними промовами виступили міністр федерального уряду 

Дж. Г. Гарднер, мер міста Едмонтона Г. Д. Ейнлі. Вони вис

ловили велике признання організаторам фестивалю. Від КВК 
ТКУ присутніх вітав секретар-скарбник Іван Бойчук. 

Фестиваль фактично тривав три дні (у п'ятницю, суботу 

і неділю - 26, 27 і 28 липня). У п'ятницю вечером митці, одіті 
в українські національні костюми, влаштували головними ву

лицями міста колоритний парад. Парад очолював духовий 

оркестр Робітничого запомогового товариства з Пойнт Доrлес. 

Парадові приглядалися тисячі мешканців Едмонтона, які за

повнили тротуари. У суботу відбулися два великі концерти -
пополудні і вечером. В неділю пополудні на Виставовій площі 
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відбувся всенародний здвиг - завершення За.хідноканадсько

го фестивалю української пісні, музики і таІЩІО. 
В неділю на здвизі до присутніх з промовами виступали 

українські громадські діячі: редактор газети "Українське сло

во" Матвій Шатульський, представник профспілки вуrлекопіu 
Іван Стокалюк, посол Манітобського провінціального парла

менту Василь Кардаш, секретар Головного Заряду Робітничого 
запомогового товариства Юрій Кренц, президент Канадського 

товариства культурного зв'язку з Україною Василь Свистун, 
управитель Народної кооперативи у Вінніпегу Андрій Біле

цький. 

Через запізнення літака з Нью йорка делегація Україн
ського тс.вариства культурного зв'язку з закордоном прибула 
аж на третій день фестивалю - в неділю вечером. Довелось 

нашвидкуруч організувати третій концерт у Міській арені. На 
концерті виступали гості з України. Зал був знову перепов

нений людьми. 

Про цей концерт у зві:rі до газети "Українське слово" го

ворилось: "З великою нетерпеливістю публіка чекала до го
дини 9.30, коли на сцені появилися три делегати: Лука Па
ламарчук, Семен Стефаник, Андрій Малишко. Головує М. 
Шатульський. Він представляє делегатів. Промовляють і ві

тають: Л. Паламарчук, С. Стефаник, А. МалШІІко. Палко й 

ентузіастично вітає їх народ. 

Коли хор співає "Ой у полі нивка" і "Горлиця", виходить 
Іван Паторжинський і Золя Гайдай. Грімка овація не вмов

кає... Величезну овацію влаштувала публіка, коли голова 
репрезентував славну артистку: "В лиці Зої Михайлівни, на
родної артистки СРСР, ми сьогодні вітаємо вільну і героїчну 

радянську жінку". 

Зоя Гайдай проспівала своїм чудовим голосом три укра

їнські народні пісні. Після цього оркестр виконує арії з "На
талки Полтавки" і "Запорожця за Дунаєм". А потім Іван Па
торжинський виходить на сцену. Важко словами описати те, 

що з хвилюванням говорив Паторжинський, а опісля звучним 

басом проспівав три народні пісні . 
. . . Дівчата в українських одностроях несуть артистам кві

ти під велику овацію зібраних. Опісля хор і оркестр вико
нують "Виряжала милого" і "Огні горять". 

Голова дякує дорогим гостям від імені Товариства канад

ських. українців, усіх присутніх, від імені українського насе-
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лени.й Канади українському народові і У країні за прислання 

амбасадорів великої української культури. 

Зокрема палко вітали присутні Семена Стефаника, пред
ставника великого історичного українського міста Львова, 

славного сина великого батька. Андрій Малшnко після про
мови читав вірш, написаний ним в літаку між Вінніпегом і Ед

монтоном - присвячений Україні і Канаді: 

Де б наша доля в світах не ходила, 

Де б не прийшлося трудиться й жить, 

Все ж пам'ятаю: що Внраїна мила 

На Черемо'Ші й на Дніпрі лежить. 

Рвала їй груди німецьна нрицn, 

Бив по пожарах тривожний дзвін, 

А вона засяяла, наче жарптицn 

З темних ночей і важних руїн, 

А вона підводиться з хати до хати, 

З міста до міста в ясі блиснавиць, 

Цвітом, привітом ген за Нарпати, 

В Чорнеє море шумом пшениць. 

В силі безсмертна, в стягах червона, 

Згадує павших пені імена, 

До Вінніпегу й до Едмонтона 

В славі своїй долітає вона. 

Тут за містами, за онеаном 

Чую над садом твого солов'я, 

Нланnюсь землям твоїм і ранам 

Нраю мій рідний, Унраїно моп! 

Перебуваючи в Канаді, Андрій Малишко написав цикл вір
шів, присвятивши їх містам, які йому довелось відвідувати: 

Саскатунові, Келrарі, Вініпеrу ... 

Канадська радіосітка (СіБіСі) передавала 25 хвилин про
граму суботнішнього концерту фестивалю з коментарями про 
українських поселенців у Канаді. 

Ось так прокоментувала газета "Українське слово" 7 серп-
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ня 1946 року фестиваль у редакційній статті: "Довго очікува
на подія - великий народний фестиваль української пісні, му 
зики й танцю в Едмонтоні - відбулася з надзвичайно великим 
успіхом, перевершуючи всі сподівання. 

Фестиваль був успішний не лише з того боку, що на ньо
му був великий здвиг народу - поверх 15,000 людей, але й 
своєю якістю мистецтва. Музичні критики й інші визначні 

mоди, що були на фестивалі, признають, що це була наі:ібіль
ша такого роду культурна подія в історії Західної Канади. Вони 

оцінили її як великий вклад українських канадців для збага

чення канадської культури. 

Люди з різних музичних інституцій в Едмонтоні, які пра

цюють на культурному полі, сказали, що наш фестиваль зру

шить інші народності Західної Канади до більшої культурно

мистецької праці. 

Товариство канадських українців, яке влаштувало цей фе
стиваль в Едмонтоні, заслуговує на велике признання за свою 

працю. Воно піднесло в Канаді на нову височінь баrаті куль
турні традиції українського народу і внесло їх в загальну 

скарбницю канадського народу". 
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ГОСТІ 3 Рд.ДЯНСЬКОІ УКРАІНИ 

Перебування делегації Радянської України - Луки Пала

марчука, Семена Стефаника, Івана ПаторЖШІського, Зої Гай

дай і Андрія Малишка - в Канаді мало велике значення 

для дальшого розвитку худсжньоі самодіяльності Товариства 

1<анадських українців. 

Делегація відвідала цілий ряд місцевостей у країні. Всю

ди, де вона загощувала, були влаштовані масові зібрання, на 
яких виступали з промовами Лука Паламарчук, Семен Сте

фаник і Андрій Малишко, який також читав свої вірші, деякі 

вже написані в Канаді. Народні артисти СРСР Іван Паторжин

ський і Зоя Гайдай виконували к01щертні програми. Ці зіб·· 
рання всюди перетворювалися у велике свято для української 

громади. Газети "Українське життя" і "Українське слово" 
широко висвітлювали їхнє перебування у Канаді. 

Зразу з Едмонтона делегація поїхала до Саскатуна для 

участі у Саскечеванському провінціальному фестивалі україн

ської музики, пісні і танцю, який був влаштований 31 липня 
мистецькими колективами Товариства канадських українців з 

Саскатуна, Ріджайни, Мус Джо і Вінніпега. Артисти Іван Па

торжинський і Зоя Гайдай відспівали ряд українських народ

них пісень. Присутні ентузіастично вітали їхні виступи. Мер 

міста Енгус Мскферсон тепло привітав дорогих гостей з Ук

раїни. Другого дня в Бесборо готелі відбувся бенкет на 
честь гостей і зустріч з представниками різних українських 

товариств. 1-го серпня місцева газета "Стар Фенікс" вмісти

ла інтерв'ю з делегатами, які висловили велике признання Ка
наді за її вклад у боротьбу проти фашизму. 

З Саскатуна гості поїхали до Венкувера, Келгарі і Ріджай

ви. Всюди їм були влаштовані теплі прийняття. На концерти 

приходили не тільки люди укра'інського походження, але й ан

глосаксонці, поляки, росіяни, євреї і інші. rx вітали або мери 
міст, або представники міських рад. Наприклад, у Венкувері 
артистам довелось влаштувати два концерrn. На тих коІЩер

тах виступали і місцеві митці - хористи і оркестранти Това-
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риства канадських українців. У Венкувері артисти, крім на

рс.дних пісень, співали класичні твори. Зоя Гайдай проспівала 

арію-монолог з опери Михайла Вериківського "Наймичка", 

арію Маргарети з опери Шарля Гуно "Фауст", арію Парасі з 
опери Модеста Мусоргського "Сорочинський ярмарок". Іван 
Паторжинський проспівав "Думу про Матір-Україну" (слова 

Максима Рильського), арію Кончака з опери Олександра Бо
родіна "Князь Ігор", арію Карася з опери Семена Гулака-Ар

Jемовського "Запорожець за Дунаєм". 
У кореспонденції до "Українського життя" Степан Забло

цький розповів про ентузіастичне прийняття, яке українська 

громадськість влаштувала гостям з України в Келгарі. Хх та

кож привітав від мешканців міста мер С. Ватсон. Концерт, на 

якому виступали народні артисти СРСР, відбувся у Вікторія 

павільйоні. Участь в концертній програмі брали хор і ор
кестр відділу Товариства канадських українців і місцева со

лістка Анна Скульська. 

З Ріджайни наспіла допис П. Яремовича, в якій говори

лось, що для гостей був нашвидкуруч зорганізований концерт 
в Нокс Чорч. В першій частині виступали місцеві митці під 

проводом Петра Лапчука. В другій - артисти з України. Го

стей вітали мер міста Мекнелл і прем'єр Саскечеванського про

вінціального уряду Томас Доглес. 

У Вінніпегу понад 300 осіб прийшли до залізШІЧної стан
ції, щоб привітати гостей. Грав духовий оркестр. Хм вру

чи:ш квіти. З вітальними промовами виступили Микола Грин

чишин і Василь Свистун. У великому залі Міського аудито

ріума зібра.,ось понад 4000 осіб на концерт артистів - Івана 
Паторжинського і Зої Гайдай. Делегацію офіційно привітаБ 
мер міста Гарнет Колтер і міністр Манітобського провінціаль

ного уряду С. Ровдс Смит. 

Першу частину концерту виконували музично-співацькі 

сшш Вінніпега і Пойнт Доглес. Другу частину - артисти з 

У країни. Вони відспівали ряд класичних пісень і оперних 

арш. Присутні нагороджували артистів тривалими оплеска

ми. Музичні критики місцевих газет - "Фрі Пресс" і "Триб
юн" - дали артистам високу оцінку за їхнш спів. Другого 
дrн1 Іван Паторжинський і Зоя Гайдай виступали з піснями 

по радіо - через місцеву станцію СКРС. 

Гості з України у Східній Канаді відвідали міста: Форт 
Вильям, Содборі, Торонто, Виндзор, Тиммінс. Величаве енту· 
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зіастичне прийняття діячам культури України влаштували про

гресивні українці в Торонто. Понад півтора тисячі осіб запов

шши Юніон Стейшон о 8-й годині ранку 23 серпня, які прий
шли, щоб привітати дорогих гостей. 50 українських дівчат в 
національних строях розмістились по обох боках коридору, 

яким мала проходити делегація. Вітальну промову на честь 

гостей виголосив Богдан Гарматюк - ветеран другої світової 

війни, учасник боїв проти фашистів в Європі. Ім були вру
чені букети квітів. Поет Андрій Малишко від свdіх колег 
подякував за теплий прийом. 

Делегація з представниками Крайового Виконавчого Комі

тету Товариства канадських українців відвідала міську раду, 

де її прийняв мер міста Роберт Сандерс. Після відбулась зу
стріч з представниками різних українських товариств міста 

Торонто. Зворушливим моментом на тому зібранні була теп
ла зустріч артиста Івана Паторжинського з аристом Михай
лом Голинським з Гримсбі. Вони обидва в кінці 1920-х і на по

чатку 1930-х років виступали на сцені Харківського оперного 

театру, часто навіть у цих самих постановках. 

В суботу 24 серпня біля 10,000 осіб прибули до Мейпл 
Ліф Гарденс, щоб послухати виступів делегатів з Радянської 

України. Член КВК ТКУ Михайло Король відкрив величаве 

зібрання. Від мешканців міста гостей привітав контролер 

Стюарт Смит. Від української прогресивної громадськості з 

привітом виступив Іван Навізівський. Багатотисячна аудито

рія влаштувап а гостям тривалу овацію. З відповіддю на при

вітання виступив голова делегації Лука Паламарчук. Він від

значив, що всюди, де побували делегати, вони відчували при
язнь з боку канадських українців і взагалі людей різних на

ціональностей, які утворюють канадський народ. Він сказав, 

що культура це не власність якогось одного народу, бо Шекс

пір, Байрон, Шевченко і Пушкін належать всьому людству. 

Він підкресmш, що український народ працьовитий, він ство

рив велику культуру і говорить іншим народам: черпайте і 

ви з цієї культурної чаші. Свою промову він закінчив закли

ком: "Хай же дружба між Канадою і Україною росте і міц-
. І" 

НlЄ. 

З промовами на тому величавому зібранні виступили Се
мен Стефаник і Андрій Малишко. 

Ось що !Пісала газета "Українське життя" про концертну 
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проrраму 3Qї Гайдай і Івана ПаторЖШІського на цьому вели
чавому зібранні: "Грімкими оваціями і довгонестихаючими ап· 
лодисментами зустрічали присутні появу і кожний виступ 

славних радянських артистів, заслужених діячів українського 

мистецтва, оперних співаків Зою Гайдай і Івана Паторжин

ського. 

Це був перший раз, коли канадські українці, які в спад
щині від свого народу затримали глибоку любов до пісні і 

музики, окрім фільмів, побачили перед собою і почули пре
красні голоси українських оперних співаків. Не дивно, отже, 

що вони готові були сидіти цілу піч і слухати Зої Гайдай і 

Івана Паторжинського. 

Виконуючи ряд народних пісень і арій з опер, Зоя Гайдай 

і Іван Паторжинський виступали по сім разів і зачарували 

своїми голосами присутніх. На знак любові і пошани обом 
артистам вручено букети квітів. 

Своїм сильним і милозвучним голосом Зоя Гайдай відспі

вала пісні "Повій, буйний вітре", "Ой, у полі тихий вітер віє", 

романс Миколи Лисенка "Айстри", "Ой, ненько, ненько, зацві
ло серденько", "Ой, джигуне, джиrуне", уривок з опери Ми
хайла Вериківського "Наймичка" (монолог другої картини) 

та арію з класичної опери "Фауст". 

З чарівною драматичністю Іван Паторжинський своїм мо

гутнім басом виконав: "Про що тирса шелестіла:", "Ой, чого ви 
пожурились, степи України", "Гей літа орел, літа сизий", з 

опери "Тарас Бульба", жартівливу "Казав мені батько, щоб 

я оженився", "Ой видно село, широке село під горою", жар
тівливу "Грицю, Грицю до роботи" і, наприкінці, уривок з опе

ри "Запорожець за Дунаєм" - арію Івана Карася". Акомпану

вала їм на піаніно 1•анадсько-українська артистка Галина Пи

жук. 

На цьому великому зібранні єднання з представниками з 

рідних земель виступили також митці Товариства канадських 

українців - хористи, оркестранти і танцюристи під керівни

цтвом Івана Москалика і Володимира Балая. Виступали і со

лісти - Іван Амброз, Софія Романко-Муцак, Ірина Макух. 

І цілком справедливо зазначувала газета "Українське жит
тя", що "ця радісна подія, небувала в нашій канадсько-укра

їнській історії, назавжди зашшшться цінним спогадом". 
На концерті у Виндзор, влаштованому для артистів з Ук-

177 



НАША СЦЕНА 

раїни, також виступа.ли місцеві митці під керівництвом Анни 

Гулак-Грейсон і Микити Кречмаровського. З солоспіво~ вис
тупала Анна Мулярчук. У допису з Виндзор М. Барабаш пи

сав: "Три дні вони гостювали у нас. Тих три дні були в нас 

небуденними, а святочними і остануться незабутніми в житті 
украінської громади в Виндзорі". 

Надзвичайно тепло вітали діячів культури України шах

тарі у Північному Онтеріо. ДоІШсувач Н. Шевчук повідом
ляв, що на залізничній станції сотні людей вітали їх, коли 

вони прибули до Тиммінса. З промовою від Товариства канад

ських українців виступив Стенлі Крамар. Чотирирічна Дана 

Данисевич вручила. 3ої Гайдай букет квітів. На бенкеті го
стей вітав мер міста Е. Бруннетт. В МекІнтаєр Арені відбувся 

великий концерт. Першу частину програми виконували мис

тецькі сили з Тиммінса, Савт Поркюпайн, Киркленд Лейк, Вал 

д'Ор. Цю Ч'астину програми підготували Василь Кунька, 
Василь Мороз і Стенлі Крамар. Як і всюди, так і в Тиммінсі, 

публіка, якої було дуже багато, біля 1000 осіб, влаштувала 
артистам Зої Гайдай і Івану Паторжинському ентузіастичну 

овацію за їх прекрасні пісні. 

Останнім містом, яке відвідади делегати з іУкраїни в 

Канаді, був Монтреал. У Гиз Мед.жесті театрі був влаштований 
для них окружний концерт 31 серпня. Збірним хором на кон

церті диригував Євген Плавуцький. Виступали танцюристи. 

Соло виконували місцеві співачки Стела Зеленська, Лай:ла 

Бузько і скрипаль Василь Бідулька. Окружний струнний ор

кестр під керівництвом Костянтина Себастіяновича відіграв 
уривки з опери "Наталка Полтавка". 

Про виступи на концерті членів делегації і спів артистів

Jостей А. Б. у кореспонденції до "Українського життя" 10 
жовтня 1946 року писав: "Немає слів, якими можна б опи
сати радість і одушевлення присутніх з приводу виступу до

рогих гостей. Кожне слівце, кожний рух делегатів був сприй
маний присутніми з надзвичайною увагою. А коли на сцені 

появилися артисти Київського оперного театру, Зоя Гайдай, а 

потім Іван Паторжинський, радість присутніх не мала меж. 

Ще раз і ще завертала публіка вистуІШ дорогих артистів і тіль

ки пізний час та утома гостей примусили покласти край їхНім 
виступам". 

І хоч як це не прикро, але деякі лідери націоналістичних 
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орrанізацій в Едмонтоні, Монтреалі і інших містах робили 
спроби, щоб перешкодити концертам, зірвати їх при допомозі 

пошщ1 1 міських властей. Однак всі ті спроби ганебно про
валились. Майже в кожному місті гостей з України офіцій

но вітали мери або їх заступники, як також федеральні і про
вінціальні міністри. Канадська щоденна преса, за винятком 

кількох крайньо реакційних газет, широко висвітлювала їхне 

перебування в країні. 

Десятого жовтня 1946 року делегація Українського това
риства культурного зв'язку з закордоном виїхала додому після 

двох з половиною місяців у Канаді і Сполучених Штатах Аме

рики. Перед відбуттям на Радянську Україну делегація на

діслала листа на адресу Крайового Виконавчого Комітету То

вариства канадських українців. В ньому, між іншим, вона 

писала: "Наша подорож по Канаді є найприємнішою з погляду 
гостинності, також ::i погляду того, що ми привезли в Канаду 

пісню Радянської У .rераїни, культуру українського народу. Ми 

переконалися, що і наша пісня і наше слово, звернене до 
громадян Канади, були добрим пшеничним зерном правди, 

дружби і любові. 

Хай же ростуть вони і вгору і вширину, як могутнє дерево 

в могутньому зеленому лісі життя". 
Ще довго лунав відоrомін про перебування в Канаді деле

гації культурних діячів Радянської України. На сторінках 

газет "Українське життя" і "Українське слово" дописувачі з 

різних місцевостей країни розповідали про ті враження, які 

залишили гості серед людей. 

Виступаючи на Третьому крайовому з'їзді Товариства 
об'єднаних українських канадців*) 12 лютого 1948 року, сек
ретар Крайового Виконавчого Комітету Петро Прокопчак го

ворив: "Наш фестиваль в Едмонтоні був чимсь таким, чого не 
бачила історія Західної Канади. Жодна інша організація, ані 

жодна інша національна група досі не виявила того мистець

кого і організаційного хисту, що його виявило наше Товари

ство в організуванні того і інших фестивалів. 
На едмонтонському фестивалі, а потім в різних місцевос

тях Канади українські канадці - також перший раз в історії 

*) З Третього крайового з'їзду 1948 року прийнято назву 
Товариство об'єднаних українських канадців. 
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- мали нагоду вітати дороrих гостей з рідних українських 

земель, від рідноrо українського народу і його держави в осо

бах Луки Паламарчука, редактора газети "Радянська Украї
на", Андрія Малишка, поета, Зої Гайдай і Івана Паторжин

ського, славних українських артистів-співаків, і професора Се

мена Стефаника. Вони прибули до Канади на запрошеннн 
нашого Товариства і цим зробили велику честь та шану не 

тільки Товариству об'єднаних українських канадців, але всій 
демократичній українсько-канадській громадськості та всьо

му миролюбному канадському народові. Вони принесли з со

бою палке, живе слово вітання з пшрокої української землі, 

від українського народу - землі канадській, що на своїх 

велитенських просторах дала притулок їхнім землякам, вигна

них недолею царською, цісарсько-австрійською та польсько

шляхетською сваволею на еміграцію. Вони принесли з собою 
милозвучну і пестливу, бойову і жартівливу українську пісню 
та найщиріші побажання доброї волі, братерства і дружнього 
співробітництва між Україною і Канадою в інтересі встанов

лення тривалого миру. В десятках тисяч людей вони лишили 

теплі враження про загальнолюдські якості нових радянських 

українців, яких виховує нова Радянська Україна". 
Крайовий Виконавчий Комітет Товариства об'єднаних ук

раїнських канадців вислав щиру подяку Українському товари

ству культурного зв' язку з закордонном у Києві за надіслання 
до Канади делегації. Третій крайовий з'їзд Товариства об'єд
наних українських канадців, що відбувався у Торонто в днях 

12-15 лютого 1948 року, одноголосно схвалив текст подяки. 
Хоч в 1946 році найвидатнішою подією в художній са

модіяльності української прогресивної громадськості у Канаді 

був Західноканадський фестиваль української пісні, музики, 
танцю і спорту та прибуття делегації діячів культури України, 

то все-таки не припинялась діяльність місцевих мистецьких 

колективів Товариства канадських українців. На сторінках 

газет "Українське життя" і "Українське слово" регулярно по

являлись кореспонденції з різних місцевостей країни про ху

дожню самодіяльність відділів. Іван Марціновський з Роздейл 

Стейшон (Алберта) повідомляв, що 25 грудня відбувся кон
церт під керівництвом Василя Никифорука. Аматорські гур
тки в Гемилтоні відіграли п'єсу "Ой не ходи, Грицю" 17 січня 
1946 року, в Іст Торонто - "Мартин Боруля" 27 січня, в 

Пойнт Доглес - "Родина пацюків" 9 лютого, в Торонто --
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"Степовий гість" 24 лютоrо, у Вінніпеrу - "Позичена жінка" 
і "Він не заздрісний" 10 березня, у Велланді - "В степах Ук
раїни" 17 березня, в Іст Виндзорі - "Наталка Полтавка" 31 
березня, в Торолді - "Воєнна заверюха" 7 квітня, в Сейнт 
Кетеринс - "Мартин Боруля" 14 квітня, у Венкувері - "Ви
хрест" 30 червня, в Летбриджі - "Наймит" 24 листопада. 

В деяких місцевостях були поставлені декілька театраль
них вистав. Наприклад, у Торонто, крім зrаданої п'єси "Сте

повий rість", були відіrрані ще такі представлення: "Верхо
винці", "Гайдамаки", "Наталка Полтавка". Це можна ска

зати і про Вінніпеr, Іст Виндзор, Пойнт Доrлес. 

У тому ж році активно працювали у Торонтонському ми

стецькому колективі Товариства канадських українців М. Мар

чук, А. Кривичка, М. Гой, М. Кривичка, П. ІОшкевич, Т. Мо

тика, В. Балай, Г. Філик, С. Харук, І. Косе, І. Амброз, І. Лу

пирипа, В. Павлів, М. Лупирипа, М. Олексів, М. Городечна, 

Я. Анонійчук, М. Зельчик, С. Дяків, М. Пернаровська, В. Ска

кун, В. Ланов, М. БережнІЩЬка, М. Кумка, О. Назаркевич, В. 

Клочко, І. Древняк, І. Москалик, В. Сорока, М. Левчук, П. 

Лялька, О. Мельниченко. 

У Венкувері: А. Цитульський, Ю. Тарновська, С. Винник, 

М. Сохацький, О. Скеrар, І. Маланчук, Л. Габа, Б. Тарновська, 
М. Мокрій, А. Луців. 

У Тиммінсі: В. Кунька, І. Онуцький, Г. Данисевич, В. Мо

роз, С. Скеrар, М. Кунька, А. Кунька. 

У Велланді: А. Гунька, Е. Малиняк, Р. Мотилянець, В. Хли

павка, П. Господарець, К. Шепетунька, В. Воєвідка, С. Жен

чук, С. Глух, І. Штайнер. 

В Іст Торонто: О. Романюк, В. Метельський, А. Вершиrо

ра, М. Михайлюк, М. Борисєвич, М. Куйбіда. 
В Монтреалі: Є. Плавуцький, К. Себастіянович, С. Гав

рильчук, Ф. Шевчук. 

Шевченківські концерти відбулися того року у Келrарі, 

Торонто, Вінніпеrу, Тиммінсі. У Виндзорі на Шевченківсько

му концерті з рефератом про життя і творчість Великоrо Коб
заря виступив робітничий поет з Нью йорка Микола Тарнов

ський. 

Про художню самодіяльність канадських українців в "Ук
раїнському житті" і "Українському слові" появились статті 

Якова Манчурака, Матвія Шатульськоrо, Петра Кравчука. 
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У 1948 році припадало ЗО-річчя з часу, коли в Канаді була 
заснована перша українська централізована культурно-освітня 

орrанізація - Стоваршnення Український робітничий дім, яка 

зrодом прийняла назву Товариство Український робітничо
фармерський дім, під час війни Тооариство канадських укра
'інців, а зrодом - Товарист.во об'єднаних українських ка
надців. 

Крайовий Виконавчий Комітет Товариства об'єднаних ук

раїнських канадців вирішив провести по всій країні відзна

чення цього славноrо ювілею. Отже, з перпшх місяців 1947 
аж до кінця 1948 року вся діяльність Товариства об'єднаних 
українських канадців, зокрема культурно-мистецька, проводи

лась у зв' язку з підrотовкою і відзначенням тоrо історичноrо 

свята. 

Наснажені великим успіхом Західноканадськоrо фестива
mо української пісні, музики, танцю і спорту і rостюванням 

делеrації діячів культури України, мистецькі колективи_ у ці· 

лому ряді місцевостей вирішили провести окружні фестивалі, 
нав'язуючи їх до ЗО-річчя орrанізації. Один з таких фестива
лів відбувся 29 червня у Виндзорі. КВК ТОУК вислав до 

Виндзора Михайла Короля, щоб він допоміr у підrотовці цьо

го підприємства. 

Михайло Король 12 червня писав в "Українському житті", 
що фестиваль у Виндзорі "буде важливою культурною подією 

для всіх жителів цьоrо великоrо автомобільного центру". Він 
повідомляв, що у фестивалі, крім Виндзора, візьмуть участь 
мистецькі сили з Іст Виндзора, Сендвича, Четама, Лиммінгтона 

і Лондона. До участі був запрошений струнний оркестр ТОУК 

з Вест Торонто під проводом Віктора Ланова і хор Української 

прогресивної орrанізації з Детрс"йта (СІІІА) під проводом Ві
ри Аносович. Керувати фестивалем доручено Анні Гулак 
Грейсон. 

В іншій кореспондеІЩії до "Українськоrо життя" Василь 

Кокор так писав про художнього керівника запланованого фе-
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стивалю у Виндзорі: "З'єднаними музичними силами керува
тиме відома місцева вчителька музики Анна Гулак-Грейсон, 

вихованка українських прогресивних організацій. Вона закін
чила музичну консерваторію в Торонто з відзначенням АТМС 

і музичну консерваторію в Детройті з званням Бечлор оф Мю
зик. Зараз вона керує оркестром публічної школи Гордон 

МекГреrор і вділює свого часу для праці в наnшх організаціях, 
керуючи одним з наших струнних оркестрів. За свої досяг

нення вона добилася загального визнання в цілій окрузі". 

V розмові з представником газети "Українське життя" ху
дожній керівник Виндзорського <:'окружного фестивалю україн

ської пісні, музики і танцю Анна Гулак-Грейсон говорила, що 
фестиваль набагато причиниться до спопуляризування україн

ської музичної культури і допоможе людям різних національ

ностей краще зрозуміти цей величезний вклад, який постійно 

роблять українці в скарбнІЩЮ канадської культури. Вона 
підкреслила, що в плануванні програми організатори фести
валю керувались тим, щоб не перевантажувати її чи то спі
вом, чи музикою, чи танцями, але додержуватися певного 

балансу, щоб показати рівномірно всі зразки української му

зичної культури. Навіть у підборі пісень і музики не хотіли 
дати слухачам лише самий фольклор або твори сучасних ук

раїнських композиторів. Навпаки, вони робили заходи, щоб 

програма відображла кращі зразки фольклору, української су
часної музики і пісні, бо вони себе доповняють. Далі вона бук

вально сказала: "Ми даємо перевагу українській музиці і піс

ні, бо ж це зрозуміло, - фестиваль влаштований для демон
стрування української музичної культури. Однак ми викону

ємо також музичні твори інших народів. Тим хочемо показа

ти слухачам, що наші мистецькі сили, плекаючи свою рідну 

музичну культуру, також цікавляться музикою інших наро-. . . ,, 
дш, вивчають свпових класиюв . 

Закінчила свою розмову з представником газети Анна Гу

дак-Грейсон словами: "Ми хочемо вивести нашу музику і піс

ню, наш український танець поза стіни наших Українських 

робітничих домів, зробити їх власністю якнайширших кіл ка

надської громадськості, особливо пrх:, які люблять і цінять 
музику. Фестиваль матиме особливе значення для нас митців, 

бо послужить за новий стимул в нашій праці, заохотить до 
нових творчих зусиль". 
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Просторий зал Виндзорської арени (6,000 місць) був за

rювнений присутніми. ЗібраШІХ привітав мер міста Артур 
Ріюм. Міністр федерального уряду Пол Мартин у привіталь

ному листі писав: "Маю честь висловити найкращі побажання 

і вітання всім тим, що відповідають за влаштування цього 

фестивалю, який, я певен, буде палко і ентузіастично прий

нятий громадськістю Виндзора". 
Серед патронів фестивалю був визначний музичний діяч 

Канади, диригент Торонтонського симфонічного оркестру Ер
нест Мекмиллен. 

Фестиваль тривав два дні - у суботу 28 і в неділю 29 
червня. В суботу rю~:;~~лудні о 1.30 годині 500 митців чвірками 
пройшли вулицями міста. Парад очолював Духовий оркестр 

ТОУК з Торонто під керівництвом Олександра Вовчи:ни. Біля 

пам' ятника Невідомому солдату представники Товариства 

об'єднаних українських канадців поклали вінок. В неділю по
полудні на Сейнт Клер Біч відбувся великий пікнік, а вечером 

- фестивальний концерт. 
Крім з'єднаного оркестру і з'єднаного хору, участь у про

грамі взяли солісти-вокалісти Дмитро Никифорук з Торонто, 
Анна Мулярчук, Марія Гейсман, скрипаль Віктор Рудич. 

Акомпанувала Гелен Пижук. 

У підготовці програми фестивалю допомагали Микола 

Стефанюк і Микита Кречмаровський. За виступ спортсменів 
відповідав Антон Кобилянський, а за танці - Михайло Спор

тун. З вітальною промовою від КВК ТОУК виступив Василь 

Тересьо. 

У понеділок 30 червня у Вокервилл Каліджіейт відбувся 
концерт, який влаштуваз струнний оркестр ТОУК з Вест То

ронто. На концерті з солоспівами виступала Марія Бережни
цька, з скрипковим соло - Степан Старик. 

У газеті "Українське життя" З липня ціла сторінка була 

заповнена фотознімками мистецьких колективів Товариства 

об'єднаних українських канадців Фортвильямської округи. 

Там же повідомлялось, що заходами ТОУК і РЗТ відбудеться 
у субс-.ту 12 липня у Порт Артур арені Український музичний: 
фестиваль, в якому візьмуть участь мистецькі сили Фортвиль
ямської округи, а також Духовий оркестр РЗТ з Вінніпега і 

група спортсменів з Кенори. 

Під фотознімками хористів, музикантів і танцюристів з 

округи повідомлялось, що митцями керують йосип Гадовський, 
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Михайло Дутчин, Євгенія Дирій-Світик, Марія Піцула, Елсі 

Руснак. 

В "Українському житті" від 21 серпня появилась корес
понденція Петра Карпіша. Він повідомляв, що 12 і 13 ЛШІНЯ 
залишаться незабутніми днями для українців Фортвильямськоі 
округи, бо в них відбулася подія історичного значення - фе
стиваль української пісні, музики, танцю і спортивних вправ. 

Автор підкреслював, що це був перший такого роду фестиваль 
в історії українських прогресивних організацій в окрузі. Він 

далі повідомляв, що відділ місцевого Комітету українців Ка

нади, коли довідався, що підготовляється фестиваль ТОУК

РЗТ, опублікував у щоденній газеті "Таймс Джорнал" наклеп 

- різні очорнення ТУРФДім і РЗТ та організаторів фестивалю. 

Він заявив, що репрентує 85% українців і "нічого спільного 

не має з фестивалем". В день фестивалю націоналісти з КУК 

виявили свою ненависть ще тим, що обкидали гнилими яйця
ми Український робітничий дім у Порт Артурі. Але націона· 
лістам з КУК була дана гідна відповідь на сторінках цієї ж 
1аки газети "Таймс Джорнал" і це ще більше спопуляризувало 
фестиваль. Петро Карпіш у своєму дописі зазначував, що 

Порт Артур арена, де відбувався фестиваль, мабуть ще ніколи 
не була заповнена стільки-то глядачами, я1с той раз, які енту
зіастично вітали митців своїми оплесками. Націоналісти, отже, 
скомпрометували себе не тільки в очах української громад
ськості, але всього населення Порт Артура і Форт Вильяма. 

В суботу 12 липня о 1.30 годині відб\'ВСЯ парад вулицями 
міста Порт Артура, У ньому взяло участь 350 митців. Органі

затором маніфстації був Михайло Король - представник 
Крайового Виконавчого Комітету Товариства об'єднаних ук
раїнських канадців. 

Далі Петро Карпіш писав: "Дуже добре вийшов фестиваль

ний концерт під досвідченим проводом керівників мистецьких 

груп. Головним диригентом фестивального концерту була 

Анна Гулак-Грейсон з Виндзора, яку фестивальний комітет 
запросив через КВК ТОУК в Торонто, як гостю-диригентку. 

Вона дуже добре справилася з своїм завданням, за що комітет 
висловив їй прилюдно признання у формі гарного букету кві· 
тів. У співаків і музикантів залшпився милий спомин про неї, 
бо одні любили співати, друrі любили грати під її вмілим 
диригуванням". У програмі фестивалю брав участь також 
струнний оркестр з Вінніпега під диригуванням Ф. Петруги. 
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Дшшсувач відзначив виступи скрипалів Леслі Сов'юка, Вік

тора Помаранського, танцюристів Ерні і Діани Кривоносів, со 
лістки Ізабели Кухти, акробатки М. Федеровської з Вінніпега. 
У неділю 13 липня відбувся фестивальний пікнік. 

Перпшй фестиваль української музики, пісні і танцю Бри
танської КСVІумбії відбувся 6 липня на Ексебшnин форумі у 
Венкувері. На програмі фестивального концерту виступали 

хори і оркестри Венкувера, Нью Вестминстер, Стівстона і 
Вернона під керівництвом диригентів М. Маланчука, К. Пасіч

ника, А. Цитульського, Р. Довгополюка. З промовою висту
пив Матвій Шатульський. 

У статті "Фестивадь українців у Венкувері" в газеті "Ук

раїнське слово" 16 липня 1947 року говорилось: "Фестиваль 
влаштовували музичні і співацькі сили, що гуртуються при 

.відділах Товариства об'єднаних українських канадців за про
водом Провінціального Комітету тих організацій. Мистецьку 

програму підготовили головно венкуверські сили, а з ними 

співпрацювали мистецькі сили Нью Вестминстера, Стівстона, 

Вернона, Вікторії. 

Кожен, хто був на фестивалі у неділю у великому залі Ек

себишин форум, признає венкуверцям і їх співучасникам ра

цію, що вони мають хороші мистецькі сили. Співи, музика, 

танці, як масові, так і невеликих гуртів, пройшли на високо

му рівні, і кожного разу були нагороджувані гучними оплес-
" Ка.\tИ • 

Далі дописувач дав високу оцінку танцюристам. Він пи

сав, що "танці вражали доброю організованістю, прекрасною 
колоритністю і кожний раз викликали у публіки велике за
хоплення". Автор допису, зокрема, відзначував мистецьке ви

конання танців Анною і Михайлом Куньками. Він говорив, 

що крім масових співів і танців, були гарні виступи солістів, 
як із жіночого, так із чоловічого складу. У виконанні кон

цертної програми взяло участь 300 митців. 
Свою кореспонденцію він закінчив словами: "Мистецькі 

сили наших організацій у Венкувері вийшли вже на широку 

арену того великого міста; вони завжди є бажаними гістьми 

на музичних виступах різних товариств, про них знає і дає 

їм широку публікацію венкуверська радіостанція; вони ви

ступатимуть на великій виставці у Венкувері. Ці наші мисте

цькі сили, наша хороша канадсько-українська молодь стала 
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одинокою репрезентанткою музично-співацької культури та 

танців на терені Венкувера. Фестиваль 6 лшшя, на якому бу
ли представники громадських організацій Венкувера, ще далі 
зміцнить авторитет цих сил і організації, якої вони є складо

вою часпшою. Венкувер у цьому відношенні може стати 

доорим прикладом для наших організацій і їхніх мистецьких 
сил в інших містах Канади". 

Того ж 1947 року відбувся Український фестиваль у про
вінції Квебек. Стенлі Добровольський у статті "У спішний фе
стивальний здвиг у Квебеку", яка була опублікована в "Ук
раїнському житті" 18 вересня, писав, що 150 митців Монтреа
ла й околиці влаштували концертну програму на площі Віл 

Ла Сел Рейс Трек. Спільний хор відділів ТОУК у Монтреалі, 

Лашіні і Пойнт Сейнт Чарлсі під керівництвом Євгена Плавуць

кого і спільний оркестр під керівництвом Костянтина С~асті
яновича виконали прекрасну програму. З соло виступали 

Розалія Павлюк, Євгенія Бойко, Ярема Гринівський. На фес

тивалі виступали танцюристи з Монтреала і Пойнт Сейнт 

Чарлс. 
Фестивальну програму слухали і дивились понад 3000 при

сутніх. Вона також передавалась по гучномовцях і була чут

на у багатьох дільницях Віл Ла Сел. 
У кінці статті говорилось: "Цим виступом ми показали, 

що в Монтреалі можливо влаштувати в недалекому майбут· 

ньому великий дводенний Східноканадський фестиваль, бо тут 

є гарні мистецькі сили, а велике число українських і інuшх 

громадян підтримує нашу працю". 
Зусиллями окружного комітету Гемилтонської округи від 

бувся фестиваль української пісні, музики і танцю 5 липня в 
Делта Каліджіейт Аудиторіумі. Концертну програму викону 

вали 200 митців Гемилтона, Брентфорда й Кичинера. 
В окрузі Кровс Нест Песс (Алберта) 9 і 10 серпня відбувся 

фестиваль слов'янської культури у двох шахтарських містах 
- Блейрморі і Колмені. Концертні програми виконували ми

~тецькі колективи української, російської, польської і слова

цької прогресивних організацій. З огляду на те, що тоді в ок· 

рузі найсильнішою організацією було Товариство об'єднаних 

українських канадців, яке розпоряджалося гарними мистець

кими колективами, головна відповідальність за проведення фе· 

ст:ивалю була покладена саме на нього. Участь у програмах 
взяли ХС'ор під керівництвом П. Миронюка і оркестр під керів-
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ництвом В. Головача. Хор складався з 106 осіб. Вистушuuf 
танцюристи під керівшщтвом Н. Осадчука. Як гості, на фес· 

тивалі виступали солісти з Келrарі - вокалї'сти Ольга Крисак, 
Анна Скульська, а акомпанувала їм на піаніно Марія Мекдо
налд. 

Огляд того фестивалю в газеті "Українське слово" вмістив 
Дмитро Лящук 29 жовтня. 

У 1947 році у Манітобі і Алберті не відбувалися фести
валі. Вся увага в тих провінціях була звернена на поїздки 

мандолінових оркестрів. Провінціальний Комітет ТОУК у 

липні вислав оркестр під керівництвом Я. Семенова з Він

ніпега і оркестр під ,керівництвом Марії Тимочек з Пойнт 

Доглеса. Обидва оркестри влаштували 27 концертів в Манітобі. 
Провінціальний Комітет ТОУК вислав ще й третій оркестр з 

Вінніпега на поїздку у Західне Онтеріо під керівництвом Ф. 

Петруги. Цей оркестр влаштував 8 концертів і брав участь 

в Українському фестивалі Фортвильямської округи. 

На протязі років Албертійський Провінціальний Комітет 
висилав регулярно під час літнього сезону свої мандолінові 

оркестри на об'їздки в провінцію. Такі гастролі стали дуже 

популярними серед населення Алберти. І коли наставало літо 
(шкільні вакації), жителі різних містечок, особливо фармер

ських селищ, сподівалися, що до них загостять едмонтонські 

митці. І дійсно, 1-го лиІШя 29 музикантів Едмонтонського 
мандолінового оркестру ТОУК під проводом Михайла Будни

ка вирушили у свою чергову поїздку з концертами - з укра

їнськими піснями і музикою - у Піс Ривер. Концерти були 

влаштовані у таких місцевостях: Линкольн, Вайтло, Гайне 

Крік, Гайленд Парк, Райкрофт, Атабаска, Проспериті. Потім 
оркестр переїхав в іншу частину Алберти і тут влаштував 
концерти у місцевостях: Вох, Торгилд, Дарлінг, Бойел, Спрус 

Веллей, Лейк ла Біч, Спедден, Стрий, Глендон, Лейк Елайза, 

Лейк Белв'ю, Грац, Мирнам, Ту Гиллс, Гейрі Гилл, Мондейр, 

Вегревилл, Іннісфрі, Ендрю, Белліс, Ренфорлі, Смокі Лейк, 

Ваєлвуд, Меркол, Сіба Біч, Гленевис, Ньюкестл, Роздейл, Іст 

Кулі, Келгарі. 

Поїздка тривала шість тижнів і за той час було влашто
вано 42 концерти, на яких було зібрано $2000. Оркестр манд
рував невеличким автобусом, що був власністю Албертійського 
Провінціального Комітету ТОУК і за той час покрив 3500 
миль дороги. В антрактах концертів виступали з промовами 
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диригент Михайло Будник і представник Провінціального Ке> 

мітету ТОУК Микола Алексієвич. Вшш пояснювали мету по

їздки, завдання і діяльність Товариства об'єднаних українських 
канадців. 

Микола Алексієвич, який супроводив оркестр, наrшсав свої 
спостереження про поїздку до газет "Українське слово" і "Ук

раїнське життя". Він відмічав, що концерти були дуже по
пулярні не тільки серед українців, але також й серед англо

саксонців, бо в таких місцевостях як Нордег, Едсон, Ред Дір 
і Ваєлвуд треба було, на домагання публіки, влаштовувати 
по два концерти. На концерти приїздили люди по 20 і більше 
мил_ь, хоч їм опісля доводилось повертатись додому о З чи 4 
годині ночі. 

Свої спостереження в "Українському слові" 19 листопада 
1947 року Микола Алексієвич закінчив словами: "Ми з нашою 
піснею і музикою їдемо тепер у найдальші фармерські заку

тини. Це приносить честь нашому Товариству. Ця наша діяль

ність на мистецько-культурному пЕ>лі приносить честь не лише 

нам самим, але й тим першим нашим піонерам, які стали осно

воположниками наших культурно-освітніх і допомогСІвих ор

ганізацій". 

Але художня самодіяльність українських прогресивних ор

ганізацій не обмежувалась того року окружними фестиваля
ми і поїздками мандолінових оркестрів в Манітобі і Алберті. В 
цілому ряді місцевостей були влаштовані концерти своїми 

мистецькими колективами. На сторінках української прогре

сивної преси час від часу появлялись дописи про такі кон

церrи. Дописувач М. Пеленичка повідомляв про "гарний кон

церт мандолінової групи під проводом Володимира Слободи" 
в Ді Песс. Він відзначував мІПців за їх участь в програмі: 

Ніну Журавко,\ Розет Холявчук, Ліду Колодінську~ Фріду 
Оrородник, Ненсі Огородник, Гелен Гуцуляк, Диму Ільчиши

на, В. Гайдук, Дж. Сухого, Ф. Лукіян, Е. Білецьку, Д. Дубін
ську, Марію Проць, Марію Суху, Доцю Гуцуляк, І. Маковсько

го, Софрона Суса. У своєму звідомленні Н. Козуб писав, 

що в Верноні є мандоліновий оркестр під керівництвом Р. 

Довюполюка, який виступає на різних підприємствах. Про йо

го виступи писала місцева преса. 

Для відзначення 25-річчя Робітничого запомоговоrо това

риства 2-го листопада у Вінніпегу у Плейгаузі театрі відбув-
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ся величавий концерт. На програмі виступав хор із 200 дітей 
під керівництвом Якова Семенова. Виступали і солісти: Ма
руся Тимочек, Василь Миськів, Милдред Галанчук, Анна Ти

мочек, Василь Шапкін. 

У місяці березні 1947 року відбулися в цілому ряді місце
востей традиційні Шевченківські концерти. 

В кінці 1947 року почав свою діяльність молодий дири
гент Євген Дольний у Вінніпегу. 

Не послаблювали своєї діяльності і драматичні гу~тки 
при відділах Товариства об'єднаних українських канадців у 
1947 році. Декілька місцевих драматпчних гуртків тоді по

ставили п'єсу Юрія' Мокрієва "Мати". Ця п'єса українського 
радянського драматурга про Велику Вітчизняну війну була 

перевидана у Канаді спеціально для драмгуртків ТОУК. Того 

ж року драмгурток ТОУК у Гемилтоні, Іст Торонто, Едмон

тоні, Порт Артурі, Вест Торонто, Содборі, Сейнт Кетеринс, 
Велланді, Саскатуні, Пойнт Доглес, Летбриджі, Виндзорі по
ставили п'єси "Верховинці", "Пошились у дурні'', "Княжна 

Вікторія", "Хмара", "За Немань іду", "Батраки", "На пере
лазі", "Таміла", "Борці за мрії", "Назар Стодоля", "Дай 

серцю волю'', "Ой у полі нивка", "Украдене щастя", "Глитай, 

або ж паук", "Гімн нужди". 

Одним з найбільших драматичних гуртків в Канаді був 

театральний колектив у Торонто. В 1947 році він поставив 

самий цілий ряд п'єс, серед них такі, як "Наталка Полтавка", 

"Мати'', "Тарас Бульба", "Майська ніч". П'єсу "Наталка Пол

тавка" ставили аматори, які, крім двох, народилися в Канаді, 
виховались у мистецькому колективі ТУРФДім-ТОУК. П'єсу 
вони ставили без суфлера - всі прекрасно вивчили ролі. 

Треба зазначити, що у різних містах Канади в 1947 році 
відбувалися музичні змагання, в яких брали участь члеІШ 
мистецьких колективів ТОУК. Багато учасІШків тих змаrань 
оцержали відзначення і премії. Преса публікувала їхні імена 

і фотознімки. Ними були у Вінніпегу Леслі Сов'юк, Гелен 
Шлимкевич, Петті Проданюк, Кароль Краснопера, Елизабет 
Левицька, Віктор Помаранський, Марія Крищук, Валтер Ді

дух, Елсі Пазюк, Орися Періг, Е. Шевчук. Перемогу у такому 

змаганні здобув струнний оркестр Анни Помаранської, яка 
виховалась в Українському робітничому домі у Вінніпегу, бу
ла членюrnею Дівочого мандоліновоrо оркестру ТУРФДім. 

190 



НАША СЦЕНА 

На змаrанні, влаштованому заходом Ківаніс Клоб у То
ронто, високу оцінку здобув струнний оркестр ТОУК у Вест 
Торонто (одержав першу нагороду в сумі $100). Д-р Филмор 

Габел з Манітобськоrо університету, який був суддею змаrан
ня, визнав, що оркестр мав "першокласні якості". 

На початку 1948 року розrорнулась на сторінках україн
ської проrресивної преси дискусія напередодні Третьоrо кра

йовою з'їзду ТОУК. Ба1·ато місця дискутанти у своїх статтях 

присвятили культурно-мистецькій діяльності. Вони вислошuо

вали свої думки про те, як треба покращати працю хорів, ор
кестрів, танцювальних і драматичних rуртків. Марія Скрип

ник у статті "За поступ в культурно-мистецькій праці" під

креслювала, що як в минулому в ТУРФДім, так тепер в ТОУК 

баrато уваrи присвячується розбудові оркестрів, які виросли у 
поважні колективи. ВС'на вказувала, що баrато з тих, які почи
нали свою музичну освіту в наших оркестрах, тепер є членами 

симфонічних оркестрів, є видатними канадськими музиканта

ми, відомими скрипалями-солістами, піаністами-солістами. Во

на вказувала на потребу зміцнити хор при відділах ТОУК 

молодими людьми, зокрема тими, які народилися в Канаді. 

В днях 12-15 лютого 1948 року відбувся Третій крайовий 
з'їзд ТОУК у Торонто. На з'їзді було зроблено оrляд орrаніза
ційної діяльності за два минулих роки. Зокрема було відзна

чено, що Товариство об'єднаних українських канадців доби
лось значних успіхів на культурно-мистецькій ділянці. 

Михайло Король, член КВК ТОУК, у своїй доповіді на 

з~ізді про це говорив: "Від часу минулоrо з'їзду наше Товари

ство завоювало важні по:шції на культурному фронті і сьоrо

дні воно є заrально визнане за орrанізацію, яка представляє 

культурні здобутки українськоrо народу в Канаді. Наші ус
пішні і величаві фестивалі привабпли десятки тисяч канадців, 

поставили нас в роль піонерів на цьому по:Іі і набагато зба

rатили канадську культуру. 

Ми можемо щиро похвалитись вкладом, зробленим нашим 

молодшим поколінням, для осяrнення цих успіхів". 

З'їзд прийняв відповідну резолюцію по питанню культур
но-мистецької праці відділів Товариства об'єднаних україн

ських канадців. В ній відзначалось, що в Канаді твориться 

власна культура, до якої ТОУК своєю діяльністю вносить свої 

цінні надбання - українські пісні, музику, танці. 
Щоб цей внесок був ще більш ефективним, з'їзд постано-
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вив, щоб при КВК ТОУК встановити діючий мистецький ко
мітет з краЩих диригентів, режисерів і знавців танців. 

Для поліmпення діяльності драматичних гуртків резолю

ція доручила залучити якнайбільше канадськонароджених, 
серйозно взятися за вивчення теорії театральної справи, щоб 

покращати режисерство і постановки п'єс. Для того потрібно 
у більших містах влаштувати відповідні курси. Доручалось 
КВК видати кілька представлень (п'єс) для постановок у 
більшості відділів ТОУК. 

Пропонувалось заохочувати здібних людей до писання од

ноактівок з канадського життя - англійською і українською 

мовами. 

Для виховання нових керівників оркестрів і хорів влаш

тувати короткотривалі курси в Онтеріо, Квебеку і Західній 
Канаді. 

Докорінно перебудувати репертуар оркестрів, хорів, зба
гачуючи їх новими творами ширпmх форм, боротися за їх ви
сокомистецьке виконання. Включати до репертуарів хорів анг

лійські пісні. 

Встановлювати регулярні школи музики для дітей і мо

лоді з визначеними програмними планами, іспитами і свідоц

твами (дипломами). 

При відділах Товариства об'єднаних українських канадців, 
де для цього є можливості, організувати симфонічні оркестри. 

Розглянути можливість встановлення стипендії для кра

щих учнів шкіл музики при ТОУК, щоб дати їм нагоду нав

чатися в консерваторіях. 

У місцевостях, де можливо, влаштовувати радіопрограми 

для того, щоб популяризувати українську музику і пісню. 

Звернути більшу увагу на піднесення якості виконання 
українських танців. 

В резолюції знову підкреслювалось, що в майбутньому 
потрібно влаштовувати окружні і провінціальні фестивалі ук

раїнської пісні, музики і танцю, організовувати поїздки орке

стрів з концертами по провінціях. 

Доручалось газетам - "Українському життю" і "Україн
ському слову" - містити матеріали на музичні теми. Зокре

ма доручалось газеті "Юкраїніан Кенейдіан", яка почала ви
ходити у вересні 1947 року, на своїх сторінках відображати 

192 



НАША СЦЕНА 

культурно-мистецьку діяльність хорів, оркестрів, драматичних 

гуртків, таІЩЮвальних колективів. 

Декілька місяців у 1948 році "Українське життя" і "Укра

їнське слово" містили на своїх сторінках спогади ініціаторів 

Товариства об'єднаних українських канадців у зв'язку з від
значенням 30-річчя. Друкувались і історичні довідки про те, 

.як в окремих місцевостях виникали і розвивались відділи 

СУРД-ТУРФДім-ТОУК. 

Анна Лапчук писала, що орrанізаційне ж.иття українців 

в Ріджайні почалось в 1914 році, коли утворилось Товариство 
"Україна", яке зrодом стало відділом Української соціал-де

мократичної партії Канади. У 1919 році у місті сформувався 
відділ Стоваришення Український робітничий дім. У 1920 році 
при відділі СУРД орrанізувався перший мандоліновий оркестр 

з 15 музикантів під керівництвом Василя Голооача. Потім 

керівниками мистецьких сил у Ріджайні були Микита Креч

мар@вський, С. Заблоцький, М. Сивак, І. Юрків, Анна Гілевич, 

Петро Киба, Петро Лапчук, Анна Гніт. 

Тома Кашурба писав, що в 1927 році при відділі ТУРФДім 
у Киченер був мішаний хор і мандоліновий оркестр. Пер
шим дириrентом був Т. Берет. Тоді ж був проведений у міс

цевості курс танців під керівництвом Павла Федоркова з Вест 

Торонто. 

Іван Бойчук згадував, що "вперше українські представлен
ня були поставлені в Торонто 1912 року". Були то п'єси "Са

тана в бочці", "Сватання на Гончарівці", "Украдене щастя". 

Ставились вони у приміщенні на розі вулиць Ричмонд і Ав

rуста. 

Петро Романка писав, що у Торонто 1914 року було влаш
товано пердставлення "Січинський-Потоцький''. 

Гринько Філик у статті "З наrоди 30-річчя СУРД-ТУРФ

Дім-ТОУК" rоворив, що в 1914 в Монтреалі існували три ук
раїнські товариства - ім. М. Шашкевича, ім. І. Франка і ім. 

Т. Шевченка. Вони були під впливом священиків. Тоді були 

поставлені п'єси "За сиротою боr з калитою" і "На відпуст 

до Києва". Але коли молодь хотіла поставити п'єсу "Галиць
кий страйк", то священик заборонив її. Далі він зrадує, що 
в 1920 році в Торолді, куди він переселився з Монтреала, був 
орrанізований драматичний гурток, який поставив п'єси "На
талка Полтавка" і "Ой не ходи, Грицю". 
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Українці в Верноні поселювались у друrій половині 1920-х 
років. Відділ ТУРФДім був зорганізований 1928 року. Школа 
музики і танців була відкрита аж в 1936 році. Першим ди
ригентом був Френк Репіш. Танців вчив Василь Турик. До 
школи музики і танцю учащало 50 дітей. Школа відбувалася 
в хаті Івана Крилова. У різних роках учителями і дириген

тами були Стелла А:хтемійчук, Петро Кирилюк, Іван Урсуляк, 

Юрій Гайдук, Ольга Величко, Василь Никифорук, Євген Ха
рук. 

У Дромгеллері вперше було поставлено мистецьким колек
тивом ТУРФДім п'єсу "Запорожець за Дунаєм" 1920 року. 

Мистецьким колективом тоді керував Микола Харик. Пізніше 

керівниками були ВіІадислав Патек, Василь Никифорук, Ан
тон Лежанський. 

На завершення відзначення ЗО-річчя Товариства об'єдна
них українських канадців були влаuповані в кінці 1948 року 
ювілейні концерти. Велично було завершене свято у Тор9шо. 
В Українському робітничому домі на 300 Бетгорст 31 жовтня 
відбулася Виставка історичних документів. На виставці ви
ступив жіночий квартет у складі Марти Пашки, Ірини Мос

каль, Стелли Зельчук, Марти Гарматюк. Скрипкове соло ви

конала Стелла Паньків, вокальне - Надя Мотика. Концерт

ну програму виконав хор ім. М. Лисенка під керівництвом: 

Олександра Вовчини. Вокальне соло виконала Елсі Веселов

ська, скрипкове - Орися Макух. На забаві-бенкеті виступали 

солісти - сопрано Берніс Войнарська, тенор Дмитро Ники

форук, скрипкове - Степан Старик. Акомпанувала їм Гелен 
Пиж ук. 

Великий заключний ювілейний концерт відбувся 21 лис
топада у Мессі Галл. Програму викону.вали з'єднані хори 

ТОУК під диригуванням Олександра Вовчини, з'єднані орке· 
стри під диригуванням Івана Москалика і Віктора Ланова, 

діти українських шкіл під керівництвом Івана Кссса, народні 

танці під керівництвом Володимира Балая, група спортсменів 

під керівництвом Федора Качора. На програмі виступали со

лісти: Софія Романко-Муцак (сопрано), Анна Балай (скрипка), 
Іван Амброз (тенор), Василь Кунька (мандоліна). Акомпану
вала Гелен Пижук. 

tf4 
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З самого початку своrо орrанізаційноrо життя українські 

трударі проповідували і практикували інтернаціональну со

лідарність. Адже Соціалістична царт~я Ка~~ади~· при якій 

утворились у 1906 році перші українські відділи (у Вінніпегу, 
Портедж ла Прейрі, Нанаймо), складались з трударів різних 

національностей: англосаксонців, німців, євреїв, українців, по

ляків, росіян, словаків, чехів, скандинавців і інших. Особливо 

у шахтарських міоцевостях Алберти (Френк, Колмен, Лет
бридж, Блейрмор) у відділах Соціалістичної партії Канади 

членами були трудящі різних національностей, які працювали 
у вуrільних копальнях. Зокрема склалась міцна солідарність 

між трударями-слов'янами, які були близькі своїми мовами, 
територіями і соціальними долями. Наприклад, коли в якійсь 

місцевості були робітниЮІ росіяни чи поляки, то вони вступали 
до українських прогресивних товариств, якщо там не було 

таких організацій їхньої національності. 

На стС'рінках "Робочого народу", перnшх років йоrо існу
вання, можна побачити заклики до польських чи російських 
трударів у важливих суспільно-громадських справах їхніми 

рідними мовами, бо вони тоді ще не мали своїх rазет. Також 

появлялись і об' яви, наприклад, про постановки Польського ос
вітнього товариства. 

Коли в 1930-х роках оформились відділи Робітничо-фар

мерських російських клубів ім. М. Горького, то у багатьох 
місцевостях вони приміщувались і проводили свою культурно

освітню діяльність в Українських робітничих домах. Регуляр

но відбували свої організаційні збори, влаштовували масові 

мітинги і театральні вистави югославські, чеські, польські, бол

гарські прогресивні товариства. Особливо під час другої сві

тової війни зміцніла солідарність між прогресивними слов'ян
ськими організаціями в Канаді, бо німецький нацизм запов
зявся цілковито фізично знищити слов'янські народи, зокре
ма поляків, а україІЩЇ.в зробити своїми вічними рабами. 

Під час друтої світової війни організувалися слов'янські 
комітети Болгарії, Польщі, Чехословаччни, Югославії. Утвори-
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вся Слов'янський комітет СРСР. Утворшшсь слов'янські ко
мітети на американському конТШІенті - у Сполучених Шта

тах, Канаді, Арrентіяі, Парагваю, Ураrваю. 

В 1940-х роках січень призначався на місяць слов'янської 

солідарності. Тоді ж слов'янська прогресивна преса у Канаді 
вміщувала статті, присвячені тому важливому питанню. Влаш

товувались мітинrи і мистецькі підприємства. Зокрема широкСІ 

був відзначений місяць слов'янської солідарності в 1948 році. 

Михайло йосипів (Кумка) у кореспонденції "Слов'янський 
післяз'їздовий концерт" 26 лютоrо в rазеті "Українське жит
тя" писав, що 15 лютого в торонтонському залі Колісеум, під 
кличем "БратерствQ і єдність канадських слов'ян" відбувся ве

JШКИЙ концерт, програму якого виконувало 500 митців різних 
слов'янських національностей. Зал заповнило 7000 осіб і кіль
ка тисяч вернулися додому з браку місця. 

Він писав, що в цьому маніфестаційному концерті .взяли 
участь такі слов'янські rрупи: росіяни, українці, поляки, сло

ваки, серби, словінці, болгари, македонці, карпатороси. Кож
на слов'янська група внесла одну або більше точок до спіль
ної концертної програми і кожна rрупа виконавців виступала 

у своїх народних строях, так що глядач мав перед собою 

справжню картину великого слов'янського світу, якого багато
мільйонні народи побраталися, об'єдналися і працюють спіль

но для дружби народів і тривалого миру". 

Свою кореспонденцію Михайло Йосипів закінчив слова
ми: "Завданням Слов'янської Ради (створеної з різних прогре

сивних організацій) є забирати голос у справах, що стосуються 
усіх канадських слов' ян, поширювати братерську єдність по
між слов'янами і разом з іншими поступовими громадянами 

боротися за добробут у Канаді і мир у світі. І саме з тією 
метою був влаштований цей величавий слов'янський кон

церт". 

Микола Алексієвич в статті "Слов'янський концерт-мітинг 
в Едмонтоні" повідомляв, що 1 moтoro відбувся великий кон
церт для відзначення слов'янської солідарності. Меморіал 

Галл, який мав 1000 місць, був заповнений, баrато з браку 
місця вернулися додому. Головну частину програми викону

вали мистецькі сили Товариства об'єднаних українських ка
надців під проводом Михайла Будника. 
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МАНДОЛІНО8ИЯ ОРКЕСТР І ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

ДЕМ'ІНА ІИХРИСТОІА. і930 РІК. 

МдНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ДЕМ'ЯНд ВИХРНСТОВА. 1930-Т\ РОКИ · 



МдНДОЛІНОВИН ОРКЕСТР У СОДІіОРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ПЕТРА КдРПІWд. 1930-ТІ РОКИ. 

ХОР СЕКЦІІ МОЛОДІ ТУРФДІМ В ТОРОНТО 1937 РОКУ· 



МдНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР У ВЕГРЕВНЛЛ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

дНТОНд ЛЕЖдНСЬКОГО 1931 РІК. 

ГРУПА ТАНЦЮРИСТІВ ТУРФДІМ У КЕЛГдРІ ПІД КЕРІВННЦТІОМ 

ІВдНд ЮРКОВд. 1930 РІК. 



МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У ВОХ, АЛ6ЕРТА, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

СОФІУ ВОЄВІТКИ. t938 РІК. 

МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР ТУРФДІМ В СМОКІ ЛЕЙК, АЛ6ЕРТА, 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ В· й. МИШКА. t930-ТІ РОКИ. 



МАНДОЛІНОВИЙ ОРКЕСТР У ВЕЛЛАНДІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ІВАНА СТРУСЯ. 

ХОР У КИЧЕНЕР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ТОМИ КУШУР&И. t9]0·TI РОКИ. 



ХОР У ВИНДЗОР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ІВАНА ЮРКОВА. t930·ТІ РОКИ. 

ХОР І МАНДОПІНОВИЯ ОРКЕСТР І ІСТ ІИНД30Р ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

АННИ rYnAK І микоnи КАНДЮКА. t930·TI РОКИ. 



ХОР І МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У КИРКЛЕНД ЛЕАК ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

SIKOBA СЕМЕНОВА. 1930-ТІ РОКИ. 

МАНДОЛІНОІИА ОРКЕСТР У ФОРТ ВИЛЬSІМ ПІД КЕРІІНИЦТІОМ 

KOCTSI КОСТАНЮКА. 1930-ТІ РОКИ· 
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МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ІВАНА КОССА. 1930•ТІ РОКИ. 

ХОР У ТОРОНТО ПІД КЕРІІНИЦТІОМ ДМИТРА ПОПОВА. 1935 'ІК. 







ТдНЦЮВдЛЬНИА ГУРТОК В ГЕМИЛТОНІ. t930-ТІ РОКИ· 

ТАНЦЮРИСТИ У ВЕСТ ТОРОНТО. 1930 РОКИ. 



АФІША ПРО ПОСТ АНОІКУ П'ЄСИ "ЗАХАР 5ЕРКУТ" У ТО,ОНТО 

30 ТРАВНІ t93t РОКУ. 



МАНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР В МОНТРЕАЛІ· 

МАНДОЛІНОВНА ОРКЕСТР У СУ СЕАНТ МЕРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ІВАНА SIWAHA. 1930·ТІ РОКИ. 



МАНДОЛІНОВИR ОРКЕСТР У РІДЖАRНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 
ІВАНА ЮРКОВА. 1933 РІК. 

ШКОЛА МУЗИКИ І ТАНЦЮ В РІДЖАRНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

УЧИТЕЛІВ ПЕТРА ЛАПЧУКА І АННИ ГНІТ. 1937 РІК · 





СЦЕНИ З ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ "ТАМІЛА" ДРАМГУРТКОМ У ВІННІПЕГУ, t938 РІК. 
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ПдРдД ВУЛИЦSІМИ ТОРОНТО ПЕРЕД ВІДКРИТТSІМ ПЕРШО ГО ВСЕКРдАОІОГО ФЕСТИВАЛЮ 

УКРдІНСЬКОІ ПІСНІ, МУЗИКИ І ТАНЦЮ В 1939 РОЦІ. 



МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР В ТИММІНС ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВАСИЛЯ КУНЬКИ. 1939 РІК. 

ДРАМАТИЧНИМ rYPTOK у ІІННІПЕrУ . 19]0 РІК· 



АМАТОРИ І ОРКЕСТРАНТИ У МУС ДЖО ПІСЛЯ ВИСТАВИ П'ЄСИ 

"Ol't НЕ ХОДИ, ГРНЦЮ". 1930 РІК. 

МАНДОЛІНОВИR ОРКЕСТР У ЛЕТ&РИДЖ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВЛАДИСЛАВА ПАТЕКА. 1930-ТІ РОКИ. 



МОЛОДШИЙ СТРУННИЙ ОРКЕСТР У САСКАТУНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВОЛОДИМИРА &ОНЧАРА. 1938 РІК. 

ХОР В САСКАТУНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КОСТІІ КОСТАНЮКА. 1938 



МІШАНИЙ ХОР І МАНДОЛІНОВИЙ ОРКЕСТР В ОШАВІ· ДИРИГЕНТ 

ІВАН ДРЕВНЯК. 1939 РІК. 

МІШАНИЙ ХОР І МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР В ІСТ ВИНДЗОР. ДИРИГЕНТ 

МИКОЛА КАНДЮК. 1939 РІК. 



МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР В ЛАШІН. ДИРИГЕНТ 

СТЕНЛІ ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ. 1939 РІК. 



МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР У ФОРТ ВИЛЬЯМ. ДИРИГЕНТ 

КОСТЬ КОСТ АНЮК. 1939 РІК. 

МІШАНИЙ ХОР У ТОРОНТО 1938 РОКУ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ІВАНА КОССА. 



МАНДОЛІНОВНR ОРКЕСТР В ЛОНДОНІ. 1939 РІК. 

ДУХОВНА ОРКЕСТР ТУРФДІМ В ТОРОНТО 1937 РОКУ. 
ДИРИГЕНТ ОЛЕКСАНДР ВОВЧННА. 



КОНЦЕРТНИЙ СТРУННИЙ ОРКЕСТР В ГЕМИЛТОНІ. ДИРИГЕНТ 

ДЖОРДЖ ТЕНЕГЕН · 1939 РІК. 

МІШАНИЙ ХОР І ОРКЕСТР В КИЧЕНЕР. ДИРИГЕНТ ТОМ КОШУР6д. 1939 РІК· 
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МдНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР І ХОР В КИЧЕНЕР. 1940 РІК. 

МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ФОРТВИЛЬSІМСЬКОІ ОКРУfИ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СТЕНЛІ 

ЗЕНЮКд, ГРИГОРІSІ СТЕФдНЮКд І АОСИПд r ддовськоrо. 1940 РІК . 



ХОР У СОДІіОРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КНРНЛд ТОМдШІВСЬКОГО. t940 РІК . 

ДУХОВНА ОРКЕСТР РОІіІТННЧОГО ЗдПОМОГОВОГО ТОВдРНСТ д У ВІННІПЕГУ 

ПІД КЕРІВНИЦТВОМ Г. Л. ННКОЛСд, t940·ТІ РОКИ. 



ХОР ПРИ ВІДДІЛІ ТУРФДІМ У МОНТРЕАЛІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ЄВГЕНА ПЛАВУЦЬКОГО· 

МІШАНИЙ ХОР У ВІННІПЕГУ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ SIKOBA СЕМЕНОВА 1941 РІК. 



СЛОВ'SІНСЬКИА ФЕСТИВАЛЬ У КОЛМЕН 1947 РОКУ. 

ХОР І Т АНЦЮВАЛЬНИА ГУРТОК В СОД&ОРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КИРИЛА 

ТОМАШІВСЬКОГО І ОРЕСТА САВЧУКА. 1940-ТІ РОКИ· 





МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР '/ РІДЖАйНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

АННИ ЛАПЧУК. 1944 РІК 

МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР ТОВАРИСТВА КАНАДСЬКИХ УКРАІНЦІВ В ПОЙНТ 

СЕАНТ ЧАРЛС ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЄВГЕНА ДОЛІ.НОГО. 1944 РІК· 
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КОНЦЕРТ В УКРдІНСЬКОМУ РОІіІТНМ'ЧОМУ ДОМІ В OWABI ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 
ПЕРЕМОГИ НАД ФАШИЗМОМ. 1945 РІК. 

ОРКЕСТР В ОWАВІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ІВАНА ДРЕВНЯКА. 1945 РІК. 



Чnени куn~.турної деnеrації Радянської України на станції в Киркnенд Ленк. Зnіва 

направо: професор Семен Стефаник, народні артисти СРСР Зоя Гандан і Іван 

Паторжинс~.кин, редактор Лука Паnамарчук. 



ФЕСТНІАЛЬННА ОРКЕСТР І ПІВНІЧНОМУ ОНТЕРІО 1946 РІК. 

ФЕСТНВАЛЬННА ТАНЦЮВАЛЬННА ГУРТОК В ПІВНІЧНОМУ ОНТЕРІО· 1946 РІК. 



Т дНЦЮВдЛЬНИА ГУРТОК У МУС ДЖО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

СОНІ ГУЛЕй. 1946 РІК. 

СТРУННИЙ ОРКЕСТР У МУС ДЖО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВдСИЛІІ 

дЛЕКСдНДРУКд. 1946 РІК. 





СТРУННИІ't ОРКЕСТР В НЬЮКЕСТЛ. ДИРИГЕНТ АНТІН ЛЕЖАНСЬКИІ't. 1946 РІК. 

ХОР В НЬЮКЕСТЛ. ДИРИГЕНТ АНТІН ЛЕЖАНСЬКИІ't 1946 РІК. 



СЦЕНА 3 ПОСТАНОВКИ "ПАРТИЗАНИ В СТЕПАХ УКРАІНИ" 
ДРАМАТИЧНИМ ГУРТКОМ У ВЕЛЛАНДІ. t946 РІК· 

МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР В ДРОМГЕЛЛЕР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

АНТОНА ЛЕЖАНСЬКОГО. t946 РІК. 



ШКОЛА УКРАІНСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ ПРИ ВІДДІЛІ 

ТОУК В ТОРОНТО· 1946 РІК. 

МОЛОДІЖНИА ХОР В МОНТРЕАЛІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КОСТІНТИНА 

СЕ&АСТІІНОВИЧА І МИХАЙЛА ШЕВЧЕНКА. 1950-ТІ РОКИ. 



ХОР В КОЛМЕН. 1946 РІК. 

ОРКЕСТР І ХОР В РОЗДЕАЛ. 1946 РІК. 



ТАНЦЮВАЛЬНА ГРУПА В КЕЛГАРІ. 1946 РІК. 

ТАНЦЮВАЛЬНА І СПОРТИВНА ГРУПА В МИРНАМ· 1946 РІК. 



ІкІв Семенов дина rнІт Мнхаііnо rафІОК 

І! 

Мнкоnа Петраченко Стенnі Добровоnьськніі Анна Скуnьська 

Антін Кобнnинськніі дина Семенова Фред Сеіічук 



Іван Струс~. Ммкоnа Давидюк ()ni.ra UJaтyni.ci.кa 

Вnадмсnав Патек Натаnка Кnмбановська СтенnІ Зен~ок 

Стефані• Іван Юрків Єnисавета Пасєка 



СофІ11 Романко Катерина ПаnІОк Марі11 ІБІnецька 

Сон11 Каnусн11к Теодор Мотика Аннеп Гш1тІв 

Васиn" Кун"ка Ірина Маков Степан Старик 



НАША СЦЕНА 

У мітинговій частині взяли участь представники росіян, 

чехів, поляків, югославців. Виступаючи з ІІJЮМОвою, проф. І. 
Л. Моррісон сказав: "Культура слов'янських народів має ве
лике значення серед загальної світової культури. Мир у світі 

буде забезпечений при співпраці зі слов'янами". 
Слов'янські концерти відбулися також у Роздейлі, Опаві, 

Киченері, Тиммінсі, Порт Артурі, Форт Вильямі, Вал д'Орі, 

Ріджайні. 
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МІЖ ТРЕТІМ І ЧЕТВЕРТИМ З'ІЗДАМИ 

Третій всекрайовий з'їзд Товариства об'єднаних україн

ських канадців відбувся в днях 12-15 лютоrо 1948 року. 
Виступаючи на з'їзді, Михайло Король rоворив, що від ми

нулоrо (дpyroro) з'їзду Товариство об'єднаних українських ка
надців завоювало важливі позиції на культурно-мистецькій 

ділянці, влаштувавши величаві успішні фестивалі в ряді міс
цевостей, які пройшли на високому рівні. Він підкреслив ве

лику роль в тих фестивалях канадсько-української .мо;юді. При

слухались тим фестивалям десятки тисяч канадців. 
На з'їзді була схвалена резолюція по культурно-мистець

кому питанню. В ній, між іншим, rоворилось: "Ми знаходимо

ся в періоді, коли твориться власна канадська література, 

музика, по-мистецькому обробляються матеріали фольклору і 
життя народів Канади. 

Особлива роль нашоrо Товариства в заrальноканадському 

масштабі поляrає в тому, щоб внести до канадської культури 
цінні надбання української культури, постійно черпаючи з но

вих культурних досягнень на Україні, і плекати нові канад

сько-українські пісні, музику тощо. В той же час нашим обо

в'язком є підняти культурний рівень нашоrо народу, збага

чуючи його найкращими надбаннями різних народів, причому 

u першу чергу плекати канадське мистецтво, яке народжуєть
ся і до якоrо ми вносимо свою важливу частину". 

Далі резолюція доручала КВК ТОУК зробити цілий ряд не
гайних заходів до ще більшого розгалуження діяльності мисте

цьких колективів при відділах: звернути більше уваги на під

несення театрального мистецтва і залучати до драмгуртків мо

лодь; серйозно взятися до вивчення теорії театральноrо ми

стецтва (для цього влаштувати у більших містах режисерські 
курси); заохочувати здібних людей до писання одноактівок 

з канадськоrо життя; друкувати кс.жноrо року п'єси для драм
гуртків; звернути уваrу на виховання дириrентів хорів і ор

кестрів (влаштувати для цьоrо два курси - на Сході і на 

Заході Канади); видати другу книжку музики для оркестрів 
середньоrо вишколення; при відділах, де можливо, організу-
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вати струнні оркестри; у місцевостях, де можmшо, влашто
вувати радіопрограми для популяризування. · української му

зики і пісні; звернути пильну уваrу на краще виконування 

українських народних танців і розглянути можливість влаШту

вання курсів для удосконалення таких танців; розглянути мо

жливість влаштування окружних. і провінціальних фестивалів; 

де можливо, організувати поїздки оркестрів, щоб дальше по

пуляризувати діяльність ТОУК; містити матеріали про мисте

цтво в газеті "Юкраїніан Кенейдіан"; продовжувати містити 
дописи і рецензії про театральні вистави в газетах "Українське 

життя" і "Українське слово". 

І треба відзначити, що після Третього всекрайового з'їзду 
Товариства об'єднаних українських канадців праця в мистець

ких колективах значно оживилась, особливо в Західній Канаді, 
бо про це свідчать об'яви, дописи, і рецензії, які появлялися на 
сторінках українських прогресивних газет. 

"Українське слово" 7 квітня опублікувало статтю Матвія 
Шатульського "Дві хороші вистави в Українському робітни

чому домі у Вінніпегу". Автор зробив огляд театральної ви
стави "Верховинці" і Шевченківського концерту. Він високо 

оцінив гру аматорів Андрія Білецького, Анни Мойсюкової, Ма

рії Кардаш, Федора Гордієнка, Степана Плаксія, Андрія Хор

кавого. Відзначив працю молодого диригента Євгена Доль

ного, який відповідав за музично-співацьке оформлення виста
ви. Шевченківський концерт під керівництвом Степана Юрій

чука пройшов на високому мистецькому рівні. Акомпанувала 

на піаніно Лиліян Карпінка. 

Через тиждень в газеті була вміщена рецензія Е. М. (Ема

нуїла Михайлюка) на псстановку п'єси "Таміла" в Пойнт Дог
лес, яку влаштував відділ англомовних членів ТОУК. Він писав: 

"Молоді пойнтдоглесці, які мають своїх керівників в оркестрі 

(Марія Тимочек), в танцях (Ольга Матейчук і Френсис Оста

пович), в співацькому ансамблі (Анна Тимочек), показали, 

що в театральному мистецтві можуть вив'язатися прекрасно". 
21 квітня газета вмістила рецензію Андрія Радомського на 

постановку п'єси "Засвистали козаченьки", яку поставила мо

лодь в Едмонтоні. П'єсу грали двічі - 21 березня і 4 квітня. 
Високо оцінивши гру аматорів Беті Вончуnяк, Василя Ники

форяка, Е. Шевчук, Ф. Онуфреїв, Я. Янюка, В. Якимчука, В. 

Груба, працю режисера Стелли Пальцат, автор рецензії писав: 

"Добивnmсь такого гарного успіху в мистецькій праці, наша 
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молодь обмінюється вже думками, щоб з опереткою "аа. 
свистали козаченьки" виїхати на фарми. Можливо, що укра
їнська молодь Едмонтона підготовить ще дві постановки -
"Ой не ходи, Грицю" і "Сватання на Гончарівці". 

Газета "Українське слово" опублікувала велику об'яву 
про те, що 23 травня відбудеться "Свято української народної 
пісні і музики у Вінніпегу". Концерт у Плейгауз театрі приу
рочувався до річниці Івана Франка. 

Другий Український фестиваль пісні, музики і танцю у 
Венкувері відбувся 2 і 3 липня в Ексибишин Гарденс. 21 липня 
11 "Українському слові'· на першій сторінці була опублікована 

фотографія з підШ:Ісом: "Молоді українські танцюристи при 
відділі Товариства .об'єднаних українських канадців у Венку

нері, які пописалися дуже гарно на фестивалі української 

пісні, музики і танцю в ЕксибИШШІ Гарденс 2 і 3 ЛИІПІЯ. Вен
куверська газета "Сан" помістила цю фотографію на першій 
сторінці другої частини. Танцюристи при відділі ТОУК здо

були перше місце на провінціальному фестивалі танців у квіт

ні, де змагалися з різними групами. Своєю цінною працею 

на культурному полі ТОУК зберігає і розвиває багату україн
ську культуру і вливає те, що є найкращого, в розвиток ка

надської культури". 
Секретар Провінціального Комітету Товариства об'єдна

них українських канадців у Британській Колумбії Іван Дубно 
у своєму звіті "З організаційного життя ТОУК" повідомляв, 
що в Другому українському фестивалі пісні, музики і танцю 

взяли участь мистецькі сили Венкувера, Нью Вестминстера і 
Стівстона. Виступ був краще підготовлений, ніж в 1947 році, 
за що треба дякувати молодому диригенту Григорію Гошов
ському і Іванові Хитренькому, які доклали багато зусиль до 

підготовки фестивалю, що пройшов успішно. На таке ж при

знання заслуговували Ганна Безубяк і Еді Польовий, які під
готовили танцюристів до виступу на фестивалі. Бурю омесків 
у присутніх викликали раз по раз танцюристи Р. Урбанський, 
П. Щербань, В. Заремський, Е. Польовий, О. Вш11mк, С. Баб, 
Л. Голіят, Б. Безубяк і Г. Безубяк. 

Іван Алексієвич опублікував в "Українському слові" 8 
вересня статтю "З концертами по фармерських місцевостях 
Саскечевану", в якій повідомляв, що Провінціальний Комітет 
Товариства об'єднаних українських канадців в Саскечевані ви

слав Саскатунський струнний оркестр з групою танцюристів 
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на об'їздку. Вона тривала 27 днів. Відбулося 25 ко~щертів, 
яких слухали понад 400 осіб. Концерти відбувалися у таких 
місцевостях: Прудrом, Вакав, Пряне Алберт, ВШІярд, Спал
дінг, Ватсон, Вадіна, Бікс, Ендевор, Сторджис, Стінен, Гаес, 

НQрквей, Форт Пеллі, Аран, Кемсак, Верегін, Стоні Крік, Кал

дер, Врокстон, Тіодор, Бюкенен, Курокі, Поркюпайн Плейн. 

Під час літніх вакацій при відділі ТОУК у Пестов, Алта., 

був зорганізований струнний оркестр під керівництвом Ми

хайла Гафюка з Едмонтона. Вшиколивши оркестр, він з ним 
поїхав на гастролі у Піс-Риверський округ, де було влаnпо
вано ряд концертів. Оркестр також з успіхом виступав в Ед

монтоні. 

У багатьох місцевостях 1948 року, як і кожного року, в 
місяці березні мистецькі колективи влаштовували шевченків

ські концерти. 

У 1949 році діяльність мистецьких колективів Товариства 
об'єднаних українських канадців досягла ще більших успіхів. 
П'єса Івана Франка "Украдене щастя" міцно увійшла в ре

пертуар не тільки аматорських гуртків, але і в репертуар дер

жавних театрів Радянської Украіни. Цей спектакль був сфіль
мований і висвітлювався на екранах Радянського Союзу і. по

за його межами, зокрема в Українських робітничих домах у 
Канаді. Ролі в цьому сфільмованому спектаклі виконували 

народні артисти СРСР Амвросій Бучма, Наталія Ужвій, Віктор 

Добровольський. В Канаді п'єса "Украдене щастя" була по

ставлена в перших роках, коли тільки зароджувалась худож

ня самодіяльність, аматорами у Вінніпегу 1908 року. З того 

часу вона часто ставилась драмгуртками при Українських ро

бітничих домах у різних місцевостях Канади. Драматичний 
гурток при відділі ТОУК у Торонто почав 1949 рік постанов· 
кою саме цієї п'єси. На цю постановку Михайло Кумка опуб
лікував в "Українському житті" розгорнуту рецензію. Він пи
сав: "Мабуть не багато знайдеться таких українців у Канаді, 
щоб не бачили бодай раз у житті постановку п'єси Івана 

Франка з сільського життя на гатщькому Підгір'ю в 5-х діях 

під назвою "Украдене щастя". За півсотні літ життя в Канаді 
ми її поставили сотні разів у містах і на фармах, на більnmх 
і зовсім малих сценах. 

Зміст її своєрідний і зрозумілий, особливо нам виходцям 

з галицької землі. Здається, що аматори на сцені її пере

живали, а глядачі в ній бачать і відчувають частину t."'ВOro 
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"я'!. Те саме, можна було завважити на постановці п'єси 
"Украдене щастя" в Українському робітничому домі в субо
ту вечером 22 січня. Аматори грали природно і свобідно, без 

напруження, штучних рухів і браку самовпевненості. Глядачі 
сиділи і пильно слідкували дію на сцені від початку до кінця. 

Видно було, що кожен з них захоплений грою. 

Постановка п' єси з народного г.:.абуту на наших сценах в 
Канаді :має велику виховну вартість, особливо для україн
ського молодого тут народженого покоління, яке про Укра
їну лише дещо знає з оповідань своїх батьків. На сцену ви
ступають живі люди, які при відповідній обстановці, народ
них строях, мовою1 .піснею, танцем, рухами, жестикуляцією і 

характеризацією ставлять перед очі минуле й сучасне життя 

нашого народу на Україні. Так, навіть нині, в часі кіно і 

радіо, драматичний театр, добре ведений, має незамінне ви

ховавче значення, тому заслуговує на підтримку всієї громад

ськості, а люди, що поза свою щоденну працю посвячують 

добровільно свій вільний час і труд на сцені, вповні заслуго
вують на шану і дяку". 

Другою п'єсою, яку поставив драматичний гурток у То

ронто, була драма "Глибоке коріння" про дискримінацію не

грів у Сполучених Штатах Америки. Вона була з успіхом по
ставлена 4 березня. Ролі виконували А. Головчак, М. Муцак, 

С. Горбатюк, Е. Веселовська, А. Кобилянська, Г. Філик, А. Кри

вичка, П. Зрадовська. Режисерував п'єсу О. Мельниченко. Це 
була велика подія в історії драматичного гуртка ТОУК в То

ронто. Василь Филипович написав до "Українського життя" 

] 2 травня рецензію на постановку "Глибоке коріння". Він пи
сав, що постановка драматичним гуртком ТОУК у Торонто 

була рішучим кроком до відродження в художній самодіяль
ності. Вона показала, що може бути гарний успіх, якщо є ба
жання в аматорів до серйозної праці. Вона також показала, 

що глядачі вміють оцінити працю тих, які роблять зусилля 
поліпшити мистецьку працю. 

Юрій Мигайчук у допису "Гемилтонці їдуть з концертом 

до Торонто'" повідомляв, що ансамбль відділу ТОУК з Гемил
тона гастролював в окрузі, влаштовував концерти в Брент

форді, Гримсбі, Киченері, Симко, Ватерфорді, Делгай. Він 
відзначував, що ансамбль мав гарних солістів, до яких зара

ховував Г. Левінську (контральт), Марію Харук (сопрано), Ма-
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рію Стефанишин (сопрано), Ірину Савчук (альт), Кароля Мот

калюка (баритон), Василя Филиповича (тенор). 
Драматичний гурток у Тиммінс 10 квітня відіграв п'єсу 

"Нахмарило". Ролі виконували С. Слободян, К. Кушнір, І. 
Флинський, М. Крамарук, А. Кунька, Г. Качук, М. Ковалик, Л. 
Карча, М. Боднарук, О. Денисевич, П. Шутяков, І. Криворучка, 

Т. Клевчук, В. Хомин, М. Мандяк, Ю. Кушнір, О. Онуцька. 

У Вінніпегу у тому часі існував Чоловічий хор "Банду
рист", який швидко завоював собі широку популярність серед 

любителів українських народних пісень. Він влаштовував 
концерти в Українському робітничому домі і в інших теа1-

ральних залах. 1 травня він влаштував великий концерт у 

Плейгауз театрі. Хор виступив з великою програмою, в яку 

входили пісні: "Ой, у лузі та й при березі", "Ой ходила дів

чина беріжком", "Місяцю ясний", "Засвистали козаченьки", 

"Ой по горі, по горі", "Гей братя опришки", "Від Києва до 

Лубен", "Ой гук, мати гук", "Чогс. мені тяжко", "Ой із-за гори 
та буйний вітер віє", "Де ти бродиш моя доле", "Сонце низень
ко", "Гей, люди їдуть по ліщину, а я їду по дівчину". В 

рецензії, опублікованій в газеті "Українське життя", відзначав

ся солоспів Івана Дорочинського, Євгена Комарніцького, йо
сипа Петрика, Дениса Мойсюка, йосипа Царика. За танці 
на концерті відповідали Мирон Шатульський і Богдан Корчак. 

Гарно того року розгорнулась художня самодіяльність То

вариства об'єднаних українських канадців у Венкувері. Вона 
проводилась не лише в Українському робітничому домі. Іван 

Дубно у статті "З організаційного життя у Британській Колум
бії" ("Українське життя" 18 травня) писав, що у Венкувері 
існувало Канадське товариство народного мистецтва, до якого 

входили різні гуртки, які спільно працювали для культурного 

розвитку Канади. Це Товариство влаштовувало фестивалі, 

концерти, вечірки. Українські прогресивні організації брали 
активну участь в його діяльності і вибилися на одно з пер

ших місць. 27 квітня Товариство влаштувало концерт у Гей
стінг аудиторіум, щоб познайомити населення міста з україн
ським мистецтвом. На концерті виступали танцюристи різних 

національних груп. Виступив з великим успіхом Танцюваль

ний гурток ТОУК під керівництвом Стефі Баб. На Провінці
альному фестивалі музики і танцю у Британській Колумбії 
танцюристи ТОУК зайняли перше місце. При відділах ТОУК 

і РЗТ у Венкувері вже два роки існував духовий оркестр. 
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Добре прохоДWІа художня самодіяльність і в інших місце
востях провінції - у Вернові, Нью Вестминстері, Стівстоні. 

8 червня секретар Манітобського Провінціального Комі
тету Товариства об'єднаних українських канадців Антон Білець
кий у статті "Готуємось до Манітобського фестивалю україн
ської пісні" повідомляв, що вирішено влаштувати спільними 

силами ТОУК і РЗТ ЗО і Зl ЛШІНЯ у Вінніпегу Манітобський 

фестиваль української музики, пісні і танцю. За його підго

товку відповідали Михайло Мокрій, Андрій Хамчук, Степан 

Юрійчук. До участі у фестивалі були запрошені., крім мисте
цьких сил Манітоби, також художні колективи з Форт Вильям, 
Вест Форт Вильям, П<.'рт Артур, Ріджайни, Саскатуна. Всіх ви

конавців було 500, осіб. 
Матвій Шатульський опублікував статтю в "Українському 

слові" 15 червня під заголовком "Ювілейні дні у Вінніпегу", в 
якій писав, що мистецькі сили Товариства об'єднаних україн

ських канадців славно себе зарепрезентували активною і ор
ганізованою участю у відзначенні 75-річчя свого міста -
Вінніпега. Жодна національна група не постачила так багато 

і різнородних митців, як українські прогресивні організації. 

Мішаний хор з 250 осіб виступав з українськими піснями. 
Далі він буквально mt:caв: "Найкраще зарепрезентували 

себе наші митці в понеділок 6 червня на великому параді мі
ста перед 200-тисячною масою народу, що стіною стояв по 

обох боках широких вулиць, дивився з вікон і дахів будинкіn 

на величезний парад". 

Митці ТОУК і РЗТ творили свій окремий ансамбль. По
переду марширував духовий оркестр РЗТ "Норт Стар Бенд" у 
своїх одностроях. За "фловтом" крокував мішаний хор. Всі 

три частини цього великого ансамблю, чергуючись, грали, спі

вали, танцювали. Хор співав маршові пісні "Ой у полі вітер 
віє", "Ой у полі нивка", "Розпрягайте хлопці коні". Люди 
вітали митців оплесками. Вечером у Міському парку висту

пали митці 12 національних груп. Кожна принесла частин, 

своєї народної культури - переважно пісні і танці. На цьому 

вечірному концерті у парку було більше 50 тисяч осіб. 
Наснажені успіхом, митці Манітоби наполегливо підгото

влялись до свого фестивалю, який, як вже згадувана вище, був 
запланований на ЗО і 31 липня 1949 року. 

"Українське слово" 6 ЛШІНЯ опублікувало фото солістів 
і диригентів запланованого фестивалю: Мирона Шатульськоrо, 
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Костя Костанюка, Лиліян Карпінки, Джері Шаха, Анни Ти
мочек, Норми ЛевІЩЬкої, Ольm Наумко, АнШІ Третяк, Пав
лі.ни Мілян, Якова Семенова, Івана Дорочинськоrо. 

10 серШІя газета "Українське слово" подала звіт з фести
валю. З нього довідуємося, що програму виконували міша

ний хор з 180 співаків, струнний оркестр з 80 музикантів, 
танцювальний ансамбль з 20 осіб. Програма проходила під ке
рівництвом диригента Євгена Дольного. Перевощш фестива
лем Микола ГринчІШШн. З промовою виступив представник 

Крайового Виконавчого Комітету Товариства об'єднаних укра
їнських канадців Іван Бойчук. Мер міста Гарнет Колтер на

діслав вітального листа. 

Перед фестивалем Григорій Сирник, секретар Комітету 

українців Канади, зробив для щоденної преси заяву, що це 
''комуністичне підприємство", що "може прийти до завору
шення" перед аудиторіумом. На фестиваль прибуло 4000 осіб 
і ніякого "заворушення" не було. Фестиваль пройшов зраз
ково - з великим успіхом. Щоденні газети "Трибюн" і "Фрі 
Пресс" вмістили про концертну програму гарні рецензії. Че

рез деякий час люди писали листи до щоденних газет, в .яких 

nисловлювали своє захоплення концертною програмою, п'ят
нували націоналістів за спробу зірвати підприємство. 

Матвій Шатульський, підсумовуючи успіх підприємства, 

писав 17 серпня в "Українському слові": "Хоч вінніпеrський 
фестиваль української пісні, музики і танцю був своїми розмі
рами менший за торонтонський 1939 року, то якісно і вико

нанням своєї програми він стояв на вищому рівні. Хоч фес
тиваль не носив всекрайового характеру ... , він, мимо своєї 
волі, але з доброю для себе користю, набрав широкого розго
лосу в цілій Канаді. Про нього заговорила канадська преса й 
радіостанцн кілька днів наперед. Ті самі органи інформації 
1оворили ще пару днів після того, як фестиваль відбувся. Хо
рошу культурну подію в житті українського народу в Канаді 

піднесено на всекрайовий рівень". 

8 червня "Українське слово" опублікувало телеграму Юрія 
Соломона, в якій повідомлялось, що мистецькі колекпmи Ед
монтона, Келrарі і Нестова готуються до фестиваmо української 
пісні, музики і танцю 9 липня в Сейлс Павільйоні. Він rово

рив, що у виконанні програми візьмуть участь понад 200 
мнщів. 
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20 липня було опубліковано в "Українському слові" огляд 
цього фесmвалю. Сейлс Павільйон на Виставовій площі був 
вщерть заповнений 3000 людьми, які прийшли, щоб послухати 
програми. Автор огляду А. Б. 1mсав: "Програма концерту 

була багата, різноманітна і так гарно виконана, що вона 
на довго залишиться в пам' яті гостей. А гості були не ЛІШІе 
з Едмонтона, але й з дальших околиць, не мало було й 

американських туристів. І всі вони дали своє признання ви

конавцям рясними, дуже часто бурхливими оплесками". 
Збірним с»ркестром і хором диригував Степан Михай

люк. Деякі твори були виконані під керівництвом диригента 
Василя Головача. З соло виступали Анна Скульська, Бетті 

Ванчуляк, Донна· ·мигович, Богдан Пов'яда, К. Швалінська. 

Допомагали підготовляти фестиваль Михайло Гафюк, М. Зава
да, Є. Корчинський, Т. Франчук. 

Крім активної участі в українському фестивалі, едмонтон

ський оркестр влаштував цілий ряд концертів у різних місце
nостях Алберти. Гарну працю проводили мистецькі сили в 

Келгарі. Вони 4 вересня влаштували великий концерт. Зал 

був заповнений людьми. Понад 200 осіб вернулися додому, бu 
для них не залишилось вільних місць. Доход з концерту при

значався на сплату боргу, який тяжів на Українському робіт
ничому домі. Концертом проводив Василь Головач. В тому ж 

періоді митці ТОУК у Келгарі що другої суботи виступали по 

радіо з півгодинною програмою. 

Микола Алексієвич писав в "Українському слові" 26 жовт
ня, що до другої світової війни регулярно передавались по 

радіо концерти мистецького колективу Товариства Україн

ський робітничо-фармерський дім. В 1949 році відновлено такі 
концерти. Тим разом організовано дві радіопрограми: одну 

з Келrарі для Південної Алберти, а другу - з Едмонтону для 
Північної Алберти. 

Він звертався до читачів, щоб вони надсилали побажан
ня, які хочуть почути пісні і музику, і щоб допомогли покрити 

ІЮШТИ цих предач. 

У тому ж часі на концертах в Едмонтоні часто виступали 

сестри Ткачук - піаністка Зоня і скрипаля Доллі. Вони за 

свої талановиті виступи одержували стипендії і високі оцінки 

музикознавців і про них поміщувались рецензії в щоденній 

пресі. Сестри виховувались в Українському робітничому домі 
в Едмонтоні. 
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Восени 1949 року українська прогресивна громадськість 
нідзначувала 10-річчя визволення і возз'єднання західноукра

їнських земель з Радянською У країною. У багатьох містах, 
де знаходились відділи ТОУК і РЗТ, були влаштовані ювілей
ні зібрання, подекуди святкові концерти. У Вінніпегу такий 

концерт відбувся ЗО жовтня у Плейгауз театрі. Програму кон
церту виконав Чоловічий хор "Бандурист". Коментуючи цей 
концерт, М. М. писав в "Українському слові": "Не формально 
з трибуни, а в розм.овах після концерту присутні давали приз

нання хористам і диригентові, висловлювали глибоку вдяч
ність за те, що прекрасною українською піснею духово об'єд

нували нас з нашими братами і сестрами на рідних землях, де 
сьогодні лунає уже вільна, бадьора і весела пісня визволеного 
і возз'єднаного українського народу. 

За два роки (1948-1949), що пройшли від Третього все
крайового з'їзду, мистецькі колективи Товариства об'єднаних 

українських канадців проробили хорошу працю. В цілому 

ряді місцевостей, де були сильніші драматичні гуртки, постав
лено успішно чимало театральних спектаклів. Але особливо 

велику активність проявили хори, оркестри і танцювальні гурт· 

ки в Західній Канаді. З великим успіхом були влаштовані 

три провінціальні фестивалі - у Британській Колумбії, Мані· 

тобі і Алберті. 
Підсумовуючи художню самодіяльність Товариства об'єд

наних українських канадців за останні роки, Матвій Шатуль

ський так писав 7 грудня в "Українському слові": "Коли ми 
хочемо витичувати шлях для кращого розвитку праці в тій 

1алузі, мусимо вертатись до її початків, згадати її перших 

J(ерівників, наші перші хори, драмгуртки, оркестри, танцюваль

ні гуртки. Крок за кроком пройти їхній шлях від гуртків тих 

маленьких дітей, які мало що більші були за свої мандоліни, 
і до наших найбільших і найславніших фестивалів. Не статтю 
- велику, прекрасну книгу про це варто б написати, щоб в 

ній, як в дзеркалі пооачити пройдений нашою організацією 
шлях. У нашій тридцятирічній праці ми можемо знайти ба
гато такого, яке ми вже відкинули й нема потреби його 

нідновлювати, але є також багато добрих прикладів, які ми 
занехаяли на велику шкоду для нашої сучасної й майбутньої 

культурно-освітньої діяльності". 
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п1дrотовкд до ВЕЛИКОГО ЮВІЛЕЮ 

В днях 25-29 січня 1950 року відбувся Четвертий всекра· 
йовий з•їзд Товариства об'єднаних українських канадців. Ве
лика увага була приділена на цьому з'їзді ІШтаншо культурно
мистецької праці. Секретар Крайового Виконавчого Комітету 

Петро Прокопчак у звітній доповіді присвятив цій важливій 

ділянці діяльності окремий розділ, у якому детально зупи:· 

нився над проблемами, які стояли перед художньою само

діяльністю відділів. 

Доповідач відзначив, що мистецька праця займає головне 

місце в культурній діяльності ТОУК, але за звітний період 

вона не розвивалася рівномірно, бо в одних відділах вона 
значно поліпшилась, в інших "трималась на старих позиціях", 
подекуди вона занепала. 

Петро Прокопчак звертав увагу на потребу піднесення 

всіх галузей культурно-мистецької діяльності. Зокрема необ

хідно було покращати працю драматичних гуртків. Він гово· 
рив: "На працю драмгуртків треба дивитися, як на важливу 
організаційну роботу, а на режисерів і аматорів, як людей, 

що сповняють важливий організаційний обов'язок. Звичай

но, така постановка справи зобов'язує як режисерів, так і 
аматорів ставитися уважніше до праці над роллю і до підбо· 

ру п'єс. Поставивши таке розуміння, треба спільними силами 
мистецьких комітетів, зарядів, режисерів і аматорів взятися 

до виправлення хиб, щоб домогтися загального зрушення те· 
а трального мистецтва в нашій організації". Про музично
хорову працю він говорив: "Жодна інша організація не спро
моглася продемонструвати такі високі досягнення на куль

турно-мистецькій ділянці, як це продемонстрували наші орке

стри, хори і танцюристи як на фестивалях, здвигах, святкуван
нях, об'їздках і т. п. Жодна інша організація власними сила

ми не висунула стільки митців - обдарованих музичними і 
співацькими здатностями дівчат і хлопців. Велика частина на

ІШІХ вихованців - зокрема тих, що дістали початки музики 

в нашій організації, сьогодні славляться в загальноканадсько-
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му музичному СВІТІ. Ми ВНОСІШИ, вносимо і будемо ВНОСІПИ 
свій вклад в культурну скарбницю канадського народу". 

Він, однак, вказував і на деякі хиби в праці хорів і орке

стрів, що виникли через брак диригентів, слабке поповнення 
їх молодими кадрами. 

На доповідь розгорнулася жвава дискусія, в якій баrато 
місця було присвячено саме питанням культурно-мистецької 

діядьності. Відрадним було те, що делегати канадського на
родження настоювали на розишрення художньої самодіяль

ності, піднесення 11 на вшций рівень досконалості. Вони ви

магали, щоб в 1950 році був організований Вищий освітній 
курс для кваліфікованих учителів музики, диригентів хорів 

і оркестрів та керівників українських народних танців. 

З'їзд схвалив резолюцію культурно-мистецької комісії, в 
якій були втілені пропозиції про покращання художньої само
діяльності. Резолюція рекомендувала відбути Вищий освітній 

курс для виховання керівників мистецьких колективів відді

лів Товариства об'єднаних українських канадців у 1950 році; 
ро:шmрити музичні школи і охоrшти ними молодші поколін

ня канадських українців; звернути більшу увагу на вивчення 
оркестрами українських народних пісень і народної музики 

(не обмежуватися лише леrкими маршами, вальсами, овертю
рамн); скріmпи організаційне виховання молоді в оркестрах; 
влаштовувати, де лише можmшо, радіопрограми української 
пісні і музики; в більших місцевостях, де для цього є відповідні 
мистецькі сили, влаштовувати під час осінньо-зимового сезону 

показові концерти, присвячені визначним композиторам. 

З'їзд висловив побажання, щоб "Українське житrя", "Ук

раїнське слово" і "Юкраїніан Кенейдіан" відкрили на своїх 
сторінках куток, де регулярно висвітлювалося б rштання ми

стецької праці на місцях, як також поміщувалися б статrі з 
теорії мистецтва. 

Четвертий всекрайовий з'їзд Товариства об'єднаних укра
їнських канадців прийняв Постанову про відзначення 60-річчя 

життя і творчої праці українців у Канаді і спорудження па

м' ятника Т. Г. Шевченка. В цій Постанові говорилось: "Чет
нертий з'їзд ТОУК палко вітає пропозицію минулого Крайово

І'О Виконавчого Комітету, щоб Товариство об'єднаних україн
ських канадців взяло на себе відповідальність за гідний по
чин у відзначенні 60-річчя українців в Канаді, і постанов
ляє: 
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Відзначити .:60-річчя життя і творчої праці українців у 

Канаді в лШІні 1951 року, по-перше, величавим всенародним 
фестивалем української і канадської пісні, музики і танців, по
друге, спорудженням у Канаді пам'ятника Тарасу Григоровичу 
Шевченку в зображенні повної фігури великого поета укра

їнського народу і всіх його віток всюди в світі, в тому числі 

і в Канаді". 

Далі зазначувалось, що фестиваль буде не тільки відзна
ченням 60-річчя українців в Канаді, всього минулого, а також 

новим важливим внеском українців в культурний розвиток 

канадського народу. 

Постанова була опублікована на початку шотого 1950 ро
І<у в українській ·прогресивній пресі. 

Розуміється, що вся подальша діяльність мистецьких ко

лекпшів була спрямована, щоб провести належну підготовку 
до запланованого фестивалю влітку 1951 року. Але у той са
мий час на місцях проводилася регулярна праця художньої 

самодіяльності: драматичні гуртки влаштовували вистави, хо

ри, оркестри, танцювальні ансамблі - концерти. 

Драматичний гурток у Форт Вильям поставив п'єсу "Ленд
лорд", в якій ролі виконували Степан Олесько, Аполонія Гло

вацька, Анна Вербіцька, Едвард Білінський, Михайло Казимір, 
Анна Драгомирецька, Федір Петрик, Василь Ориняк, Осип Гу

цал, Ірина Слободян, Володимир Трилінський, Григорій Фе
дина. 

Драматичний гурток у Торонто поставив комедію "Подо
рож містера Перкінса в країну більшовиків". Ролі виконува

ли: М. Барабаш, К. Сорока, А. Головчак, Е. Баламут, А. Зало
рицька, А. Кобилянська, О. Миськевич, І. Мокринський, С. 

Жельчик, Р. Юречків, М. Магус, Ю. Фівчук, С. Харук, М. 

Бойчук. 

Драматичний гурток у Монтреалі вщ1грав п'єсу "Мати". 

Ролі виконували: А. Король, О. Дольна, М. Мищишин, М. Яким

чук, С. Довгун, П. Романишин, В. Левицький, Н. Галета, М. 

Зубрин1 М. Марків, В. Кіналь, Є. Плавуцький, Т. Петелька. 
Драматичний гурток у Венкувері відіграв п'єсу "Верхо

винці". Ролі виконували: П. Кунька, Х. Беца, К. Максилевич, 
І. Дубно, І. Рошко, О. Фрик, Н. Багрій, І. Циган, й. Вільховий, 

І. Хитренький, А. Луцик, О. Скегар. 

Драмгурток у Нестові відіграв п'єсу "Лендлорд". Ролі 
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виконували.: Д. Семенюк, Е. Новаковський, Д. !люк, Ю. Рош· 

ко, Ю. Дзвідзінський, П. Дзвідзінський, П. Загарія, Н. Книш. 
Матвій Шатульський 1 лютого опублікував рецензію на 

н'єсу "Глибоке коріння", яку відіграв драмгурток у Вінніпе
гу. 

Газета "Українське життя" опублікувала 16 липня рецен
зію П. К. (Петра Кравчука) п. з. "Гарний початок" (До поста
новки "Наталки Полтавки'' драматичним гуртком при відді

лі ТОУК у Торонто 4 листопада 1950 року). В рецензії І'ово
рилось: "Драматичний гурток при відділі Товариства об'єдна

них українських канадців в Торонто започаткував осінньо

зимовий театральний сезон виставою "Наталка Полтавка" Іва
на Котляревського. Підбір п'єси на започаткування сезону 
- цілком вдалий. "Наталка Полтавка" займає своє почесне 
місце в репертуарі драматичного гуртка при відділі ТОУК. 

Майже кожного року драматичний гурток з великим успіхом 

ставить її в Українському робітничому домі. 
Віримо, що драматичний гурток, започаткувавши успішно 

сезон, дасть українському глядачеві в Торонто ще чимало 

цікавих постановок. Бажано частіше бачити на сцені гру Со
фії Романко-Муцак, Анни Кривички, Федора Писарчука, Петра 

Юськевича, Дмитра Никифорука". 

Хоч драматичні гуртки при відділах ТОУК у ряді місце

nостей поставили декілька театральних вистав, то найбільшу 
:штивність виявили в 1950 році оркестри, хори і танцювальні 

ансамблі. Адже вони наполегливо готувалися до великого 
фестивалю влітку 1951 року у Торонто - дЬ відзначення 60-
річчя перебування українців у Канаді. 

На початку 1950 року мистецький колектив ТОУК у Вінні
нсгу започаткував серію концертів. В місяцях січні-лютому-бе
резні мало відбутися 12 таких концертів. Перший відбувся 

на Новий рік. 11 січня газета "Українське слово" писала: 
"Відмінною формою і новими способами переведення започат

кувалась 1 січня серія 12 недільних концертів в Українському 
робітничому домі у Вінніпегу. Численна публіка привітала 

перший такий концерт з очевидним задоволенням. В одному 

випадку всі члени Чоловічого хору "Бандурист" пішли поміж 
нубліку, з якою співали разом кілька пісень. Такий загаль

ний спів був одним з новаторств концерту того вечора". 
Треба зазначити, що хор "Бандурист" був тоді у своєму 

розквіті і мав сильний склад співаків. До нього входили: Р. 
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Білик, R. Петрик, М. Шатульський, Ф. Ломаць:кий, Є. Карпін
ка, М .. Рибак, С. Юрійчук, С. Шах, Дж. Шах, Б. Корчак, В. 
Юречко, В. Мілан, Р. Дідушак, й. Царик, В. Карпіш, Ф. Мок

рій, Ф. Палюк, Г. Васечко, П. Васечко, Г. Юрійчук, І. Дорочин
с:ький, І. Заброцький, Д. Мойсюк, А. Білецький, І. Остапович, 
М. Палюк. 

Ось так оцінював той хор Матвій Шатульський в "Укра

Шському слові": "Хор "Бандурист" прооів перІШІЙ концерт
ний сезон. За рік своєї діяльності хор вивчив понад 45 пі

сень, між ними цілий ряд досить складних. Співаки "Бан

дуриста" - це не фахівці, а любшелі, робітники, які працю
ють при різних роботах. І тільки пару вечорів в тижні та дня
ми в неділі мають JЗОНИ спромогу схоДІПися і вчитися. Вони 

брали участь у всіх великих концертах у Вінніпегу, даючи 
не раз цілу половину. Члени "Бандуриста" дають яскравий 
приклад, як треба працювати і чого можна досягти пильною 
увагою і при доброму бажанню". 

У квітні цього ж року відбувся фестиваль Центральної 
Алберти, в якому брав участь хор при відділі ТОУК у Келrарі 
під диригуванням Василя Филиповича. Він здобув високу 
"цінку (158 пунктів) і диплом на перше місце, а також був 
нагороджений трофеєм. 

Треба зазначити, що цього року хорошу роботу провели 
мистецькі сили в Келгарі, що відзначав Е. Рогальський 27 ве
ресня в "Українському слові". За сезон вони влаштували 
11 концертів в Українському робітничому домі в Келгарі, по 
одному в Колмені і Гиллкресті, для делегатів ПровіJщіальної 
конференції учителів в Пелесьєр театрі. Виступали 12 разів 
з радіоконцертами. Драматичний гурток відіграв три п'єси 
- "Лендлорд", "Ой не ходи, Грицю", "Куркулячі мрії". Се
зон 1950-1951 року почали постановкою п'єси "Наталка Пол
тавка" і К(>.нцертною поїздкою до Летбриджа і Тайбера. 

Мистецькі колективи ТОУК у Саскечевані всі свої зусилля 

скерували в 1950 році на підготовку Провінціального фесm
валю української пісні, музики і танцю у Саскатуні 8 лшmя. 
Іван Калинчук, диригент хору і оркестру в Саскатуні, пові

домляв 14 червня в "Українському слові", що проводиться доб
ра підготовка до фестивалю, що місцева газета "Стар Фе
нікс" багато місця відпускає для його популяризації. 21 черв
ня "Українське слово" відпустило дві сторінки для статей 
і фото про підготовку підприємства. Через тиждень Матвій 
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Шатульський m1сав у тій же rазеті, що Саскечеванський фес
тиваль треба якнайкраще використати для підготовки всекра

йового в 1951 році. Він говорив: "В наступному році ми ма
нуємо святкуваm 60-ті роковини прибуття перІШІХ українських 
поселенців до Канади. Те, що проробили наші організаціі в 
місцевостях (Саскечевану) до підготовки фестивалю в Саска

туні, повинно стати не вивершенням, а початком справжньої 

підготовки до найбільшоrо в нашій історії фестивалю в 1951 
році. Найкращою підготовкою для цього буде проведення 
на наших сценах в наступному сезоні найкращої культурно

мистецької праці, яку коли-будь провадили. Ще краще спі
вати, ще краще граm, ще краще танцювати в наступному се-

." ЗОНl. 

Анна Лапчук m1сала, що підготовка до Саскечеванського 

провінціального фестивалю скріпила мистецькі сили в Ріджа:й

ні. Був створений мішаний хор з 23-х співаків, який виступав 

уже на п' ятьох концертах, зокрема на Шевченківському святі 
і на мітингу в Ситі Галл, на якому промовляв відомий борець 

3а мир д-р Гюлет Джансон. Оркестр влаштував концерт у 

Фіндлейтері - 50 миль на північний захід від Ріджайни. 25 
червня відбувся концерт оркестру в Бінфейті, а ЗО червня -
в Мекліні. При відділі ТОУК у Ріджайні існував струнний 

оркестр, мішаний хор, музична школа з 25 учнів, танцюваль
ний гурток з 35 учасників під керівmщтвом Павліни Конов. 

Микола Гринчишин у етапі "У спішний фестиваль у Сас

катуні" ("Українське слово" 12 ЛІШНЯ 1950 року) ІШсав, що 
фестивальний концерт 8 липня у Саскатунській арені пройшов 
з великим успіхом. Він був маніфестацією нового високого 
рівня культурно-мистецької праці Товариства об'єднаних укра

їнських канадців в Саскечевані. Понад 2000 людей прибуло 
на це велике свято української пісні, музики й танцю, серед 

них багато фармерів з околиць. Присутні ентузіастично вітали 
200 митців із Саскатуна, Ріджайни, Мус Джо. Велике признан
ня виявила аудиторія Іванові Боклі, співакові-гостю, урод

женцю Ріджайни, який спеціально прибув з Торонто для уча
сті у фестивалі. 

Митців і присутніх на фестивалі вітав мер Саскатуна Дж. 
С. Миллс і міністр реконструкції Саскечеванського уряду Дж. 

Сторді. Обидва вони висловИJПІ високі признання організато
рам фестивалю і виконавцям концертної програми. "Саске-
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чеван і вся Канада у великому борrу перед вами за вашу пра
цю", - сказав мер міста. 

Масові вистуІШ збірного хору й оркестру зробили дуже 

1·арне враження на присуrніх. Багато .людей з захопленням 

висловлювали свої оцінки про спів і музику. 

З прибуттям диригента Василя Хомина до Венкувера мис
тецькі сили значно зросли чисельно. Мішаний хор начисляв 

у 1950 році 60 співаків, молодіжний - 30, старша група струн
ноrо оркестру - 46 музикантів, середня - 15, початкуюча -
33. Був зорrанізований оркестр із старших жінок. Віднов

;1ено школу танців, в якій навчалось 150 учJІів під керівни

цтвом Ганни і Еді Польових, Бітріс і Лсрна Безубяків. Під ке
рівництвом Василя Хомина було влаштовано кілька концертів 

в Українському робітничому домі і в інших залах для слухачів 
різних національностей. 

Дмитро Зубик ІШсав до "Українськоrо слова", що мистець

кі сили ТОУК у Венкувері :виступали на Міському музично

співацькому фестивалі у великому залі Денман Аудитс.ріумі. 
Участь у фестивалі брали митці різних національностей. Мит. 

ці ТОУК вив'язалися дуже добре і присутні наrороджували 
їх довготривалими оплесками. 

Згідно з рішенням Четвертого всекрайового з'їзду ТОУК 
у 1950 році відбувся Вищий освітній курс, на якому 18 хлохщів 
і 6 дівчат чотири місяці навчалися, щоб керувати українськи
ми дитячими школами, хорами, оркестрами і танцювальними 

rуртками. 

28 вересня 1950 року в rазеті "Українське життя" була 
опублікована заява-заклик: "Починаймо підrотовку до 6о-річ
чя життя і праці українців в Канаді!" В ньому rоворилося: 
"В шшні 1951 року, як постановив Четвертий всекрайовий 

з'їзд ТОУК, відбудеться завершення свята - влаштування 

найбільшоrо фестивалю української і канадської пісні, музи-

1ш і танцю при святочному відкритті пам'ятника генію укра
їнського народу - Т. Г. Шевченку. 

Підготовка до цього всенародного фестивалю вимаrатимс 

напруження всіх наших зусиль, орrанізаційних і, особливо, 

1\Шстецьких. 

Цю підrотовку треба почати неrайно і вести 11 посилено 
від тепер аж до фестивалю наступного року. Ми мусимо гідно 
продемонструвати перед всією Канадою культурні надбання 
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українського народу, як також той вклад, який ми внос1wо - " в розвиток канадсько~ культури . 
Далі у зверненні закликалось організувати, реорганізува

ти або посилити оркестри, хори, танцювальні гуртки, подба
ти, щоб в них брала живу участь молодь. 

Але у своїй культурно-мистецькій діяльності Товариство 

об'єднаних українських канадців зустрічалось з чималими 
труднощами і перешкодами. Особливо багато щкоди в цьому 

завдали лідери з націоналістичного середовнща. У своїй пре
сі вони робили наклепи на Товариство, його членів і, особ

ливо, провід. Вони виступали проти концертів і фестивалів, 

закликали людей бойкотувати ті підприємства. Вони навіть 
погрожували фізичною силою зірвати їх. І вершком цієї злоб
ної кампанії буда. підложення доморобної бомбд під У країн
ський робітничий дім у Торонто 8 жовтня 1950 року, коли там 
відбувався концерт української дітвори. Бомба завдала ве
ликої шкоди будинкові. Відламки шкла і цегли поранили 
декільканадцять присутніх на концерті. 

2tS 



СЛдВНІРОКОВИНИ 

У 1951 році перші шість місяців були присвячені для на
полегливої підrотовки до ювілею канадсько-української гро

мадськості. Для керування цією підготовкою були сформова

ні комітети: проrрамовий, організаційlШЙ, популяризаці.йний. 

До проrрамовоrо комітету входили: Іван Бойчук, Петро Крав

чук, Іван Вивюрський, Іван Москалик, Христофор Дафев, 

Олександр Вовчина1 -Михайло Муцак, Антон Кобилянський, 

Стенлі Зенюк, Анна Кобилянська; до органЬац.і:йноrо комітету: 
Василь Тересьо, Петро Прокопчак, Іван Навізівський, Михай

ло Король, Іван Бойчук, Петро Кравчук, Іван Вивюрський; 

популяризаційноrо комітету: Степан Мацієвич, Петро Прокоп

чак, Іван Вивюрський, Михайло Король, Іван Бойд, Марія 

Скрипник. 

Газета "Українське життя" помістила 7 червня розмову 
своrо представника з rоловою проrрамовоrо комітету україн

ськоrо фестивалю Іваном Бойчуком. Він rоворив, що україн
ські робітники і фармери, зорганізовані в Товариство об'єд
наних українських канадців, влаштували ряд великих музич

них фестивалів, про які дуже тепло і захоплено висловлюва

лися визначні критики і музикознавці. На тих феспшалях 

мистецькі колективи продемонстрували перед широкими ко

лами канадської rромадськості високий рівень української му

зичної культури, продемонстрували досягнення канадсько-ук

раїнських митців, особливо тих, які музичну культуру набу

вали на сценах Українських робітничих домів. 

Фесrnваль був приурочеlШЙ до 60-річчя перебування і 
творчої праці українців та відкриття пам'ятника Т. Г. Шевчен
І<у. Тому для тоrо був відповідно підібраний репертуар -
він мав шевченківський характер: складався в rоловному з 

музики і пісень, написаних визначними українськими компо

зиторами на слова Тараса Шевченка. Вирішено було об'єд
наrn оркестри й хори в один великий ансамбль. його зав
данням було виконати концертну програму, в яку мали вхо
дити твори з усіх етноrрафічШІХ частин Украішt:: Київщини, 
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Полтавщщш, Галичини, Буковини, Закарпапя. Крім україн

ських творів, які мали становити основу програ.ми, ансамбль 
поставив перед собою продемонструвати ряд англійських і ро
сійських пісень. В програму фестивалю входили народні ук
раїнські танці. 

Як окремий відп.іл фестивальної програми готувалася теат
ралізована інсценізація: аматори драмгуртків у супроводі му

зично-хорового ансамблю мали відобразити життя і творчу 
працю українців на протязі 60 років свого перебування у Ка
наді. 

Комітет по підготовці фестивалю передбачав, що викону
ватиме концертну програму понад 1000 митців з таких місце
востей Канади: Форт Вильям, Порт Артур, Содборі, Тиммінс, 

Виндзор, Лімінпон, Гемилтон, Велланд, Сейнт Кетеринс, То

ролд, Порт-Колборн, Монтреал, Вінніпег, Едмонтон, Ріджай
на, Венкувер. 

Підготовка до завершення славних роковин канадських 

українців проходила через влаштування цілого ряду провін

ціальних і окружних фестивалів у країні. 

У підготовці до Провінціального фестивалю в Алберті в 
газеті "Українське життя" 7 червня був опублікований заклик 
взяти участь у цім святі. В ньому говорилось: "Хори і орке

стри едмонтонського і келгарсь1<0го відділів ТОУК, які під 

проводом своїх диригентів Василя Филиповича і Володимира 

Шарабури вийшли переможно на Албертійському загальному 
фестивалі в місяці травні цього року, здобули перше місце і 
великі признання за свій вклад в культурне життя міст Ед

монтона і Келгарі, не спочивають на лаврах слави, але далі 

зміцнюють свій мистецький колектив, приготовляють новий ре

пертуар пісень, музики і танців до великого торжества - вша

нування концертом 60-річного ювілею поселення українців у 

Канаді. Хори, оркестри, танцюристи і солісти уже понад 

три місяці підготовляють дуже гарний і багатий репертуар". 

Далі йшов прямий заклик: "rдемо всі! Вибирайтесь сво
єчасно, щоб не спізнитись. Не забудьте днів і місця: фести
вальний концерт відбудеться в суботу 16 червня в Сейлс 
Павільйоні, а фестивальний пікнік відбудеться у неділю 17 
червня у Вікторія парку в Едмонтоні". 

Крім Едмонтона, в Алберті відбулося ряд окружних фес
тивалів - у Кровс Нест Песс 21-22 червня, Летбриджі -
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23-24, Дромгеллері З вересня, Келгарі ЗО червня і 1 липнs 
Крім того, у фармерських місцевостях Мирнам, Іннісфрі, Грес;
ленд, Смок.і Лейк, Ендрю і Піс Ривер відбулися ювілейні кон
церти. 

Член Крайового фестивального комітету Михайло Король 

повідомляв у газеті "Українське життя" 14 червня, що у місце· 
вості Вердон відбувся З червня Квебекський провінціальний 
фестиваль української музики, пісні і танцю, в якому взяли 

участь понад 3000 осіб. В Гемилтоні з нагоди ювілею відбувся 
гарний концерт у Гранада театрі. 10 червня в Порт-Веллері, 
Онт., відбувся окружний фестиваль, концертну програму яко

го виконали мистецькі сили Товариства об'єднаних україн

ських канадців з Велланда, Торолда, Сейнт Кетеринс. 

У Саскечевані відбулися окружні фестивалі в таких місце
востях: Мус Джо 2 і З червня, Кемсак - 9 і 10, Ріджайна -
16 і 17, Педаквуд 16 і 17, Саскатун - 23 і 24. 

Стенлі Добровольський 21 червня у статті "Монтреаль

:~ький фестиваль - велика подія" писав, що' три тижні укра
)"нські націоналісти робили різні старання, щоб перешкодити 

фестивалеві. в той самий день, коли відбувався фестиваль, 
вони проголосили своє зібрання, на яке привезли депутата 
федерального парламенту Івана Дякура і президента Комітету 
українців Канади Василя Кушніра, щоб відвернути увагу лю
дей від участі у ювілейному святкуванні. Але всі ті спроби 
ганебно провалились. Понад 3600 людей прибули на фестиваль 
у Вердон аудиторіумі. ФестивальнС\ю програмою керував Ко

стянтин Себастіянович. Також диригували окремими номера
ми програми молоді диригенти Ладі Бойко і Петро Кисіль. 

З вокальним соло виступала молода Євгенія Бойко. До участі 

в концертній програмі були запрошені з Торонто Чоловічий 

хор під керівництвом Джеймса Кембела, солісm Олександр 
Тихнович, Іван Бокла, з Ошави Федір Пис-арчук, танцюрисm 
з Торонто під керівництвом Миколи Пеловича. Фестиваль був 

nrnpoкo відображений на сторінках щоденної франкомовної 
і англомовної преси. 

Свою статтю Стенлі Добровольський закінчив словами: 
"Тепер Монтреальська округа приготовляється до висилки най
менше 100 митців на Всекрайовий фестиваль в Торонто 30 черв
ня. Також сотні україІЩЇв з Монтреала готовляться їхаm до 
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Торонто, щоб взяти участь у врочистому святкуванні 60-літrя 
поселення українців у Канаді~·. 

У Фортnильямській окрузі був запланований фестиваль на 
15 червня. Був замовлений зал на Виставовій площі між Форт 
Вильям і Порт Артур. Але напередодні концерту адміністра

ція на донос націоналістів з Комітету українців Канади від

мовилася винаймити зал і тому концерти відбулися в Україн

ському робітничому де.мі у Форт Вильямі і Порт Артурі. На 
1юнцертах виступала солістка з Вінніпегу Ольrа Думанчук. 

У днях 22-24 червня відзначено 60-річчя прибуття укра
їнців до Канади кількома культурно-мистецькими підприєм

ствами у Вінніпеrу. Три дні тривала Виставка рукодільноrо 

мистецтва - килимів, вишитих сорочок, рушників. Одноrо ве

чора в Плейrауз театрі відбувся фестивальний концерт під 

керівництвом Володимира Якимчука. Важливу роль в успіш

ному проведенні фестивальноrо концерту відіrрали митці: со

лісти Ольrа Третяк, Ольrа Думанчук, Мирослав Шах, піаністки 
Лиліян Карпінка" Надя Білецька, дириrент Михайло Гафюк, 

керівник танців Фред Сейчук. Головою концерту був Кості.· 
Костанюк. 

Газета "Українське слово" повідомляла, що з Вінніпегу 

до Торонто на Всекрайовий фестиваль української пісні, му
зики і танцю поїде 150 митців. 

Напередодні великої події у Палермо Матвій 1ІІатульськm':і 
опублікував в "Українському слові" 27 червня статтю "Велике 
1,ультурне значення І!аших фестивалів". Він зробив короткий 
оrляд художньої самодіяльності українських проrресивних ор

rанізаЦій за 33 роки, з часу, коли сформувалося Стоваришен
ня Український робітничий дім. У цьому оrляді автор під

креслив велике значення поїздок по Канаді Дівочоrо мандо

ліновоrо оркестру 1926 і 1927 років, Першоrо всекрайовоrо фес
тивалю української музики, пісні і танцю в 1939 році в Торон
то, Західноканадсь1<0rо фестивалю української музики, пісні 

і танцю 1946 року в Едмонтоні. Далі він буквально rrncaв: 
"Я тут перечислив лише rоловніші епізоди тоrо нашоrо веm1-
коrо культурно-мистецькоrо шляху, яким ми сьоrодні при

йшли до відзначення 60-річноrо ювілею українськоrо жиrтя 

у Канаді. Чnм краще ми йоrо можемо відзначити, як не 

піснею, музикоrо, танцем, цією rалузею культури своrо наро

ду, яку він твс.рив віками? Ми щойно провели цілу серію 
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великих музичних фестивалів: у Венкувері, Едмонтоні, Кел
rарі, Летбриджі, Саскатуні, Вінніпегу, Форт Вильям . . . На 
сході - в Монтреалі, Гемилтоні, нареппі - в Торонто. Ти
сячі народу відвідали ці великі свята української пісні, майже 

всюди відбувались хороші виставки ручних робіт, масові ви
ступи на площах, в парках. Баrато корисноrо виніс україн

ський народ в Канаді з тих масових культурних зібрань". 

На Всекрайовий фестиваль української пісні, музики і 
танцю до Торонто з усіх частин Канади прибули митці Това

риства об'єднаних українських канадців і Робітничого запt'
моrовоrо товариства, щоб виконати велику і баrату концертну 

проrраму. Разом з ЦJІМ спеціальним поїздом з Венкувера при

було баrато людей, щоб бути присутніми на фестивальному 
концерті і відкритті пам'ятника Тарасові Шевченкові у Па
лермо. 

В суботу 30 червня у Мейпл Ліф Гарденс відбувся фести
вальний концерт. йоrо проrраму виконували 1500 хористів, 
оркестрантів, танцюристів з різних місцевостй просторої Ка· 

пади. Понад 10 тисяч осіб прибули на фестивальний кон· 
церт. Вони ентузіастично вітали митців відділів Товариства 

об'єднаних українських канадців за прекрасне виконання пр0о 
rрами. 

У звіті, надрукованому в "Українському слові" 23 липня, 
rоворилось: "Слухачі мали наrоду побачити і почути проо 

rраму, яка хвилювала їх своїм розміром, своїм культурним 

змістом. Величезна арена буквально перетворилась у велике 
поле квіток, коли виступили в українських строях дirn укра• 

їнських канадців - справді малі діти, дорослі митці і танцю

ристи". 

Хор і оркестр під проводом Олександра Вовчини викона

ли "Думи мої", "Кенада, дір ленд о'майн", "Orni rорять". Ор
кестр, зокрема, відіrрав увертюру з опери "Тарас Бульба" 
і ювілейну в'язанку. Були виконані й інші пісні та танці -
"Аркан", "Гопак колом" і "Віз" під керівництвом Володимира 
Балая. Особливо тепле почутr.я викликала rрупа малих дівчат, 
яка виконала до українських мелодій ритмічні вправи під ке

рівництвом Михайла Кумки. Зворушшшою подією на фести
валі була інсценівка "Українські канадці", текст якої написав 
Іван Вивюрський. Інсценівка, в якій брали участь аматори дра· 
матичноrо rуртка ТОУК з Торонто, виконувалась в супроводі 
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музичного оркестру, яким керував Джимі Кембел. До танців 
пригравав духовий оркестр під керівшщтвом Івана Косса. 

Першого лиm1я в Палермо (між Торонто і Гемилтоном) від
булося відкриття першого на американському континенті па

м' ятника Тарасу Шевченкові, подарованого українським радян
ським народом канадським українцям. У відкритті взяло участь 

понад 45 тисяч осіб з Канади і Сполучених Штатів Америки. До
тепер це було найбільше святочне зібрання українців на амери
канському континенті. Пам'япшк відкрив син першого україн
ського поселенця в Канаді - Василь Пилипів. 

Третього дня великого свята відбулося змагання мистець
ких сил на Українській площі в Палермо. До змагання при

слухались біля 7000 осіб. Участь у змаганні брали Монтреаль
ський мішаний хор під керівництвом Костянтина Себастіяно· 
вича і Михайла Шевченка, Ансамбль танцюристів з Гемилто

на, Чолооічий хор ім. Т. Г. Шевченка під керівництвом Джима 
Кембела, Ансамбль танцюристів із Содборі. Перші місця здо
були Монтреальський мішаний хор і Гемитонський танцюваль

ний ансамбль. Роблячи оцінку фестивального концерту, Сте
пан Мацієвич писав в "Українському житті" 19 липня: "Хви
люючі дні великого напруження і глибокого зворушення ми

нули - фестивальний концерт в Мейпл Ліф Гарденс і відкрит
тя пам'ятника Т. Г. Шевченку в Палермо вже стали частиною, 
важливою і незабутньою, історії побуту українських канадців, 
яку вони передаватимуть своїм дітям і внукам якнайзнаменіт
нішу подію нашого життя в Канаді. 

Все закінчилось прекрасно і велично!" 

Хор у ТорС\нто в Мейпл Ліф Гарденс відбувся Всекрайовий 
фестиваль української пісні, музики і танцю, хоч в Палермо 
був відкритий пам'ятник Тарасу Шевченкові, то відзначення 
60-річчя перебування українців у Канаді продовжалось до 
кінця 1951 року. Антон Білецький писав в "Українському 
слові" 29 серпня, що у фармерських околицях Манітоби -
у Плумас, Четфілд, Брод Веллей, Фрейзервуд-Мелеб і Портедж 
ла Прейрі оркестр Українськоі дитячої школи ім. Матвія По

повича при Українському робітничому домі у Вінніпегу під 

керівництвом Якова Семенова влаштував ювілейні концерти. 

Не всюди зали тих місцевостей могли вмістити слухачів. JІю. 

ди стояли надворі і через відкриті вікна слухали концертів. 

Незважаючи на те, що головна увага і зусилля були спря· 
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мовані на проведення місцевих, окружних, обласІШХ фестива
лів і підготовку Всекрайового фестивалю української пісні. му

зики і танцю у Торонто і відкриття пам'ятника Тарасу Шев

ченкові в Палермо, в ряді місцевостей 1951 року драматичні 
гуртки влаштували театральні вистави. У Венкувері у п'єсі 
"Тітка" взяли участь аматори: К. Крикливець, Н. Багрій, Т. 

Мазур, М. Сохацький, А. Цитульський, С. Рутка, Г. СтечиІШІн, 

О. Скегар, В. Кальмуцька, й. Вільховий, А. Луцик. В п'єсі 
"Наталка Полтавка": С. Винник, А. Цитульський, К. Маюк, Е. 
Комар, Е. Маюк, М. Винник, А. Луцик. 

У Вернон в п'єсі "Скупар": В. Галіна, Н. Кирилюк, М. 

Теребенець, Т. Хару.к., Ю. Гайдук, А. Михальська, А. Баланова, 

Д. Михальський, Н. Струтинський, Л. Базів, П. Масляк, Ф. 

Кирилюкова, І. Казимирчук, В. Ковалюк, В. Шевчук. 

У Вінніпегу в п'єсі "Бондарівна": Я. Семенов, О. Дольна, 
А. Смітюх, Р. Білецький, й. Царик, О. Комар, А. Білецький, 
С. Плаксій, П. Сусукайло, І. Заброцький, М. Закович, Д. На

дорик, й. Яворівський, О. Мандзій, І. Гунька. У п'єсі "Наталка 
Полтавка": О. Думанчук, К. Юрійчук, М. Шах, І. Дорочин
ський, С. Юрійчук, Д. Мойсюк, А. Мойсюкова. В п'єсі "Тарас 

Бульба": Ф. Гордієнко, А. Мойсюкова, М. Шах, І. Наконечний, 
й. Царик, Р. Білецький, Ф. Ломацький, А. Родич, С. Юрійчук, 
М. Вітовський, О. Дольна, М. Царик, І. Гунька, А. Дольний. 

У Пойнт Доглес в п'єсі "Наймичка": Г. Возьний, К. Ма

тейчук, В. Коник, П. Васечко, С. Чекайло, М. Лещук, О. Кос

тів, Д. Палига, А. Козмоляк, П. Гарник, О. Лоюк, М. Олійник, 

Л. Матейчук, М. Гафюк, Д. Короляк. 

У Велланді в П'єсі "Мати": М. Бойчук, А. Гунька, С. Зен
чук, М. Весній, М. Теребейчук, А. Перегінчук, Г. Мотолянець. 

В п'єсі "Запорожський клад": М. Бойчук, В. Войвітка, Л. ПЄт
раченко, О. Стельмащук, М. Весній, М. Петраченко. 

У Торонто в п'єсі "Ой не ходи, Грицю": С. Дяків, А. Кри
вичка, С. Романко-Муцак, В. Шимчишин, Н. Паньків, І. Завер

шенюк, В. Микула, О. Джой, Р. Бойчук, А. Кобилянська, П. 

Зрадовська, М. Магус, А. Кобилянський, Л. Зельчук, Р. Юреч

ків, В. Балай, Г. Філик. В п'єсі "Сто тисяч": С. Харук, С. Жель

чук, М. Магус, М. Данилейчук, І. Завершеюок, М. Вальчук, В. 

Скакун, М. Химук і Л. Зельчук. 

Микола Григорович (Чачковський) ІШсав в "Українському 
слові" 31 жовтня, що драматичний гурток Товариства об'єд-
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наних українських канадців з Вінніпегу поставив п'єсу "На
талка Полтавка" в Кенорі і Брендоні. Також отримав запро

шення заrостити з виставою до Форт Вильям. 

Підсумовуючи працю у Вінніпегу, Микола Чачковський у 

статті "Гарні успіхи мистецьких сил" в "Українському слові" 
23 січня 1952 року писав, що співацькі і музичні сили (з 
допомогою танцюристів) дали 18 концертів, в тому Шевченків
ський в березні і Фестивальний у червні в Плейгауз театрі. 

Особливо велику діяльність проявив у сезоні драматичний гур
ток. Він поставив на сцені Українського робітничого дому 
п'єси "Тарас Бульба", "Бондарівна", "Наталка Полтавка", 
"Украдене щастя", "Ой не ходи, Грицю, та на вечерниці", "Ста
рі гріховодники". Він же повторив п'єсу "Бондарівна" у Пойнт 

Доrлес. П'єсу "Наталка Полтавка" драмгурток поставив два 
рази у Вінніпегу і їздив з нею до Кенори, Брендона, Транс

кони і Форт Вильям. Драмгурток проводив таку плідну діяль

ність під І<ерівництвом досвідчених режисерів - Анни Мойсю

кової і Федора Гордієнка. 

Мистецький колектив ТОУК-РЗТ під керівництвом Олек

сандра Онищука влаштував Шевченківський концерт у Вік

торії. 

Отже, 1951 рік був своєрідним вершком у художній са
модіяльності Товариства об'єднаних українських канадців. Він 

вписав цілий розділ в її багату історію. 
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В днях 14-17 лютоrо 1952 року у Вінніпегу відбувся П'.я
тий крайовий з'їзд Товариства об'єднаних українських канад
ців. На ньому було підкреслено значні успіхи діяльності за 
звітний період. Особливо було вказано на величне відзначен
ня 60-річчя перебування українців у Канаді, влаштування юві· 
лейноrо крайового фестивалю української пісні, музики і тан
цю, встановлення пам'ятника Тарасу Шевченкові 1-го ЛИІШЯ 
1951 року в Палермо (між ТС'ронто і Гемилтоном). З'їзд одно

часно закликав усі відділи до посиленішої діяльності на всіх 

ділянках, в тому і на мистецькій. 

По питанню мистецької праці з'їзд схвалив відповідні ре
золюції. В них він ще раз підкреслив, що мистецька прац.я 

є важливим сектором діяльності Товариства об'єднаних укра
їнських канадців - хори, орекстри, танцювальні і драматичні 

гуртки є ефективними засобами пропагування української на

ціональної культури серед канадців. 

Крім заrальних інструкцій, які повторювались кожним 

з'їздом, в резолюціях було дано зобов'язання КВК ТОУК влаш
тувати короткотривалий курс для перекваліфікації дириrен
тів, інструкторів танців і керівників драматичних гуртків, 

влаштувати в 1952 році ряд окружних і провінціальних фес

тивалів. Резолюції зобов' язували мистецькі колективи ТОУК в 
Онтеріо і Квебеку приrотовити відповідну програму до свят

ковою виступу в Торонто з приводу відзначення першої річ

ниці відкриття пам'ятника і відкриття Музею Т. Г. Шевчен

ка влітку 1952 року. 
Вичисливши завдання, поставлені з'їздом, резоюції закін

чувались таким характеризуванням мистецької діяльності То

вариства об'єднаних українських канадців: "Зреалізування ви

ще прийнятих постанов допоможе розrорнути і вивести ще 

ширше мистецьку діяльність ТОУК поза стіни Українських ро

бітничих домів в середовище канадської громадськості. Це 

допоможе спопуляризувати багату українську прогресивну 
культуру і зробити належний вклад в загальну культуру. 
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· Товариство об'єднаних українських канадців є справжнім 
і єдиним носієм української національної культури в Канаді, 

бо. в своїй мистецькій діяльності воно живиться з багатьох 
джерел української національної культури, створеної передо

вими українськими діячами-класиками, і черпає дороrоцінно

сті із скарбниці української культури, в яку вкладають свої 
твори сучасні українські творці. Експонентом досяrнень укра

їнськоrо мистецтва - класичноrо і сучасноrо - є мистецькі 

колективи ТОУК, на них, отже, лежить відповідальне завдан

ня вірно і правдиво інтерпретувати ці мистецькі досяrнення 

України і її народу. 

Мистецька праця є не тільки важливим сектором діяльно

сті ТОУК в пропаrуванні української національної культури і 

збагачення канадської культури - вона є також важливим 

фактором в пропаrуванні блаrородних ідей миру і співробітни
цтва між народами світу. Тому в майбутньому треба зверну

ти особливу уваrу на мистецьку діяльність ТОУК, щоб вона 
проходила на ще вищому ідейному рівні". 

З приводу крайових з'їздів Товариства об'єднаних україн
ських канадців та Робітничсrо запомоrовоrо товариства у 
Вінніпеrу відбулось декілька мистецьких підприємств. У 
Плейrауз театрі був влаштований концерт. Весь зал на 1800 
місць був заповнений присутніми, понад 600 осіб вернулися 
додому, бо для них вже не вистачило крісел. Проrраму 
концерту виконували мистецькі сили Вінніпеrу і Пойнт 

Доrлес. Виступив також хрр Федерації російських канадців. 

Тепло привітали присутні rостинний виступ на концерті 

відомої співачки-солістки з Торонто Софії Романко-Муцак. 

Гарне враження на публіку справили своїми приємними 
ліричними rолосами молоді солістки Оля Думанчук і Оля Тре

тяк. Митцям акомпанували піаністки Лиліан Карпінка, Надя 

Білецька і М. Галанчук. Проводили концертом молоді дири

генти М. Гафюк і В. Ковалевич. 

Друrим великим мистецьким підприємством під час з'їздів 

була постановка п'єси "Глибоке коріння", в якій rоловні ролі 
виконували заслужені аматори з "старої rвардіі" - Анна 

Мойчюкова;, Осип Дем~4 \Андрій Хоркав~ Федір Горді
єнко, Андрій Білецький. Спектакь пройшов дуже успішно зав

дsrки наполеrливоі праці режисера - Матвія Шатульськоrо. 

На закінчення з'їзду Ансамбль "Бандурист", який вибився 
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уже на передове місце в .мистецькій діяльності, в.nаштував пре

красний концерт. 

"Українське· слово''' від 12 березня опублікувало огляд 
Петра Кравчука про ті підприємства. Про виступ Ансамбю 
"Бандурист" він ШІсав: "Який чудовий кшщерт! З таким кон
цертом не стидно було б виступати хористам навіть в самій 

столиці України - Києві, де є такий прекрасний ансамбль, 

як Український народний хор під керівництвом Григорія Ве

рьовки. Може це трохи відважно сказано, але я думаю, що й 
інші слухачі вийшли з такими враженнями з цього концерту". 

Треба завважити, ЩО в тому періоді швидко зростала по
пулярність Ансамб.11ю "Бандурист" - особливо в Західній Ка
наді. Він час від часу виїжджав з концертами до Порт Арту

ра, Форт Вильям, Кенори, Ріджайни, Мус Джо, Кемсака, 

Саскатуна, Едмонтона і навіть Венкувера. Хором зразу к~ру

вав Євген Дольний, пізніше - Мирон Шатульський. Згодом 

йому було присвоєне ім'я Матвія Шатульського, в честь за
служеного діяча на мистецькому полі, одного з ініціаторів ан

самблю. 

Березень місяць - це місяць вшанування пам'яті і твор

чості Т. Г. Шевченка, великого поета, борця за соці~ьну 
справедливість і.національне визволення. Почавши з 1904 ро
ку І коли вперше у Канаді організованим способом у Вінніпе
J'У було урочисто відзначено річницю генія нашого народу, 
щороку українські товариства різних напрямків у березні вла

штовують Шевченківське свято. Товариство об'єднаних укра
їнських канадців 10 березня 1952 року в Торонто влашгу
вало Шевченківський концерт по Канадській радіосітці. У 

тижневій програмі "Канадська панорама" співав Чоловічий хор 
ім. Т. Г. Шевченка під керівнИ:цтвом Джима Кембела. Соло 

виконували Олександр Тихнович і Федір Писарчук. Том Бен

сон з Кенейдіан Бродкестінг Корпорейшон розповів слухачам 

про великого українського поета, про той вклад, який зроби
ли українці в економіку й культуру Канади на протязі остан

ніх 60 років. Через тиждень мистецький колектив ТОУК у 

Торонто влаштував Шевченківський концерт у Мессі Галл. 

Понад 2500 осіб прийщло на це велике свято. Керували кон

цертом Джим Кембел, Марія Пашка-Кузик і Доналд Василен
ко. Володимир Балай, інструктор Школи народних танців, 

підготовив учнів до виступу на програмі. 
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Газета "Українське життя" від 27 березня писала: "Весь час 
присутні відчували, що орrанізатори концерту поставили собі 
блаrородну мету - надати концертові певноrо визначеноrо 

спрямування: піднести велич Тараса Шевченка. Навіть така 
деталь, як розміщення у фінальній частині виконавців біля 
пам' ятника (репліки) Тарасу Шевченкові, rоворила про це, що 
цим концертом вшановується пам'ять Великоrо Кобзаря. 

Одним словом, керівники концерту належно справились 

зі своїм відповідальним завданням". 
· Шевченківські концерти відбулися буквально в кожнш 

місцевості, де існували відділи ТОУК, де були мистецькі ко

лективи. 

Почавши з травня, посилилась підrотовка До відбуття пер

шої річниці встановлення пам'ятника і відкриття Музею Т. Г. 

Шевченка в Палермо. "Українське життя" 22 травня вмістило 
на цілу простору сторінку оrолошення, в якому повідомлялось, 

що 28 і 29 червня 1952 року в Палермо відбудеться відкриття 
Музею Т. Г. Шевченка і відзначення першої річниці встанов

лення на канадській землі пам' ятника Великою Кобзаря. В 

оr()лошенні rоворилось, що 28 червня у Мессі Галл у Торонто 
відбудеться Врочистий фестиваль української пісні, музики і 

танцю. 29 червня відкриється Шевченківський музей у Палер
мо. На Врочистий фестиваль була підrотовлена. баrата і різ
номанітна проrрама митцями Великоrо Торонто. До участі 

були запрошені також митці з Гемилтона, Велланда, Сейнт 

Кетеринс. 

29 травня Володимир Балай вистушш з статтею в rазеті 
"Українське життя", в якій ІШсав: "Маючи на меті поставити 

спектакль на високому мистецькому рівні, ми також одно

часно хочемо підкреслити наше правне місце, як культурна 

орrанізація, в заrальній системі канадської культури. З цими 

блаrородними ідеями ввиду, концертний комітет взяв на себе 
завдання влаштувати проrраму так, щоб вона мала новий і 

різний аспект". 

Проrрама складалася з трьох частин. В перш1и частині 

через балет відображувалось ,;киття перших українських посе

ленців у Канаді, початок їхньої боротьби, проrрес у не.вій кра
їні. Вона також мала відобразити початкові коріння україн

ської культури серед канадськоrо населення. У друrій ча
стині відображалось поІІШрення українських традиційних пі-

227 



НАША СЦЕНА 

сень серед канадською народу різними товариствами та ор
ганізаціями. Третя частина мала продемонструвати культурні 

досягнення українського народу в теперішньому часі. 

Отже; фестиваль мав розповісти про життя українців у 
Канаді, їхній внесок у загальну канадську культуру, встанов

лення пам' ятника Тарасові Шевченку - першого на амери
канському континенті. 

Розалія Михайлюк у етапі "Що ми будемо співати на 
врочистому фестивалі" ("Українське життя від 8 червня) пи
сала: "Для нас, членів і членкинь хору ім. Миколи Лисенка 
при відділах Товариства об'єднаних українських канадців в То
ронто, особливо хлопців і дівчат канадського народження, 
пісні, які ми співаєМо· на коІЩертах, в великою школою. ВоШІ 

розповідають нам історію українського народу, знайомлять нас 

з його побутом, з його боротьбою за соціальне і національне 
визволення, розповідають про його важке життя в мин~·лому 

і його теперішнє нове життя". 
12 червня газета опублікувала нове оголошення, в якому 

повідомлялось, що феспшальну програму виконуватимуть 500 
митців. Також були опубліковані фото керівників програми: 
Володимира Балая, Христофора Дафева, Олександра Вовчини, 
Марії Пашки-Кузик, Антона Кобилянського, солістів Софії Ро
манко-Муцак, Федора Писарчука. 

З липня газета подала звідомлення з Врочистого фестива

лю української пісні, музики і танцю. В ньому говорилось, 

що просторий Мессі Галл був переповнений слухачами, які 
любувались програмою митців. 

У першому відділі концерту виступили учні Школи народ

них танців - вони виконали канадсько-український балет "З 
палкими серцями••. Цей балет був спеціально створений для 
фестивалю Володимиром Балаєм і Мері Гомс. Вони приготови
ли лібретто і хореографію. Пилип Подоляк написав музику. Ба
лет тривав 40 хвилин. Оркестром диригував Христофор Дафев. 

Після балету виступили митці з Монтреала - співаки і тан
цюристи. Вони виконали ряд пісень з опери "Кубань" Григо
рія Давидовського. Ансамблем керував Михайло Шевченко. 

Мистецькі сили Гемилтона, Велланда і Сейнт Катеринс 

становили один збірний ансамбль. Вони викооали в'язанку пі
сень під назвою "Верховинці". Над підготовкою цієї частини 

програми працювали Казимир Штогрин, Гейзел Андрійчук, 

Ольга Матейчук, Гордон і Микола Пеловичі. 
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У заключному відділі вистуmши митці Великого Торонто 

хори під диригуванням Марії Пашки-Кузик і Джима Кем

бела. Соло виконували Софія Романко-Муцак, Анна Кобилян
ська, Ольга Стельмащук, Елсі Джой, Іван Бокла, Василь Шим

ЧШІІИН. 

Надзвичайно гарне враження справило на присутніх ви

конання пісень "Ой, Дніпре, Дніпре", "Вже зоря вечорова.я 
засяла", "Дівчино моя, Переяславко". Оркестром керував 
Олександр Вовчина. На завершення програми збірний хор 

виконав "Пісню про Київ", яка була наче перлиною серед до
рогоцінних каменів. Понад 300 хористів і музикантів вико

нали, наче свій девіз, пісню "Ми за мир". Цією частиною 
програми проводив Іван Вивюрський. 

"Українське життя" вмістило 24 липня статтю Петра 
Кравчука "Східноканадський укр·аїнський музичний фести
валь". Він Ш:Ісав: "Мистецькі колективи Товариства об'єдна
них українських канадців Східної Канади, які виконали кон

цертну програму Східноканадського фестивалю українськоі 

пісні, музики і танцю в Мессі Галл 28 червня, ще раз проде
монстрували свої культурно-мистецькі досягнення. Мистецькі 

колективи ТОУК Східної Канади доказали, що вони розпоря

джаються великою кількістю здібних танцюристів, співаків, му
зикантів. Вони також доказали, що мають у своєму розпоря

дженні багатий репертуар, який безперечно повинен постійнС' 
збагачуватися новими творами. 

Школа народних танців, яка, так би мовити, зробила свій 

дебют на фестивалі в балетному жанрі, має всі можливості 
удосконалити свою постановку, як також в наступному теат

рально-концертному сезоні створити новий балет на українсь
ко-канадську тему". 

29 червня у Палермо відбувся народний здвиг з приводу 
відкриття Музею Т. Г. Шевченка. Після того на площі Укра

їнської літньої оселі відбулося змагання мистецьких колекти
вjв Східної Канади. 

1952-й рік позначився ще й тим в діяльності ТОУК, що 
в Едмонтоні був відкритий Український культурний центр. Ед

монтон - одно з найбільших. міст Канади з великим числом 
українських поселенців. Хоч у ньому існували сильні відділи 

Товариства об'єднаних українських канадців, Робітничого за

помооrвоrо товариства, великий мистецький колектив, то вони 
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для своєї праці мали невеликий Український робітничий дім, 

де не можна було належно розгорнути своєї діяльності. Дово
дшюсь навіть на звичайні концерти винаймати зали. 

Зусиллями членів і прихШІьників українських прогресивних 
товариств в Едмонтоні, при масовій підтримці членів ТОУК і 

РЗТ з цілої Канади Український культурний центр був спору

джений. 

2 липня газета "Українське слово" опублікувала оголошен
ня, в якому закликалось людей приїжджати до Едмонтону 

на врочисте відкриття Українського культурного центру. В 

оголошенні також повідомлялось, що одночасно з відкриттям 

відбудеться Народний фестиваль української пісні, музики і 

танцю з участю миті..(Ів з Едмонтона, Келгарі, Летбриджа, Рі

джайни, Саскатуна, Мус Джо, Венкувера і поодиноких соліс

тів з Вінніпегу і Торонто. 

16 липня газета опублікувала звідом.нення з тих підпри

слrств. На святковому бенкеті 11 липня було понад 1400 осіб. 
З привітами виступили Матвій Шатульський, Антон Білецький, 

Марія Кардаш з Вінніпегу, Василь Тересьо і Марія Скрип

ник з Торонто. На бенкеті була виконана мистецька програма, 

під час якої виступали солісти з Келгарі Анна Скульська, 

Олександр Тихнович з Торонто, танцюристи з Венкувера під 

керівництвом Едді Польового. 

12 липня відбулися два великі концерти: в Українському 
культурному центрі і Вікторія Гайскул Аудиторіумі. На кон

цертах диригували Василь Филипович, Роман Довгополюк, Во

лодимир Шарабура. 

13 липня пополудні у Вікторія парку відбувся величавий 
пікнік з мистецькою і спортивною програмою. Вечером того 

ж дня в Українському культурному центрі відбувся ще один 
концерт під керівництвом Василя Филиповича. 

Матвій Шатульський 23 липня опублікував в "Українсько
:-.rу житті" кореспонденцію "Свято української пісні, музики і 

танцю в Едмонтоні". Він писав, що програма фестивального 

концерту була велика, складалася вона з хороших творів, які 

були виконані великим мішаним хором Едмонтона - і вико

нані дуже добре. Пісні виконувались під акомпанемент ве
ликого і добре зіграного оркестру. Танцювальну програму про
nели на високому рівні венкуверські танцюристи. Він також 

відзначив спів солістів Клари Франчук, Олександра Тихнови

ча, Олі Думанчук, Дарова Миговича і Дони Павлюк. 
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Крім великих мистецьких підприємств у Торонто і Едмон

тоні, мистецька діяльність проводилась і в інших місцевостях 
Канади, де відділи ТОУК мали мистецькі колективи. 

У Саскатуні анrломовний відділ ТОУК 22 січня 1952 року 
влаштував "Циганський вечір". У постановці спектаклю взяло 
участь 45 осіб - співаків і танцюристів. Підготовили велику 
мистецьку програму С. Копач, Р. Пахолок, І. Громик, М. Фо

стій, Ю. Кузь. Керував програмою Іван Калинчук. Присутні 

були задоволені з вистави. 

У Летбриджі мистецькі сили влаштували 10 шотого в У1t
раінському робітничому домі концерт .. ПрС'граму виконуаали 
співаки і музиканти. Виступала з солоспівом Розі При

марчук. Соло на rітарі виконала Ширлі Терентюк, а на скрип

ці - А. Паламарчук. Танці виконали Едді Марченко, Сте~ші 

Романюк, Ольга Дубчак. Володимир Дубчак відспівав ряд 
у1tраїнських пісень. 15 березня ті ж мистецькі сили влашту
вали у Сивик Спорте Сентр Фестиваль української пісні, му

зики і танцю. Програмою фестивалю керував Роман Довrо

полюк. 

Мистецький колектив з Монтреала влаштував концерт в 

Оттаві 4 rрудня. Митці прибули автомобілями і автобусами. 
Головою концерту була Елсі Боднар. Петро Гайдейчук опуб
лікував кореспонденцію про цей концерт в "Українському 

житті" 15 травня. 
Гарно працював Дитячий хор і група танцюристів в Ед

монтоні. Вони виїздили на провінцію і влаштовували концер

ти - доход з них призначався на сплату борrу новозбудовано
го Українського культурного центру. 

Михайло Мокрій, секретар Манітобськоrо Провінціально
rо Комітету ТОУК, у статті "Вінніпег і Пойнт Доглес почина

ють свій новий сезон" ("Українське словС>~" 1 жовтня) писав, 
що у вересні прийшов працювати до Вінніпеrу диригент Ва

силь Хомин. Вінніпег і Пойнт Доглес вирішили обмінюватися 
концертами в новому сезоні. Драматичний rурток ім. 

Ів. Франка у Вінніпегу і драматичний rурток ім. Т. Г. 

Шевченка в Пойнт Доrлес також виготовили план своєї діяль

ності. Зразу ж, як тільки став працювати Василь Хомин у 

Вінніпеrу, він зорганізував друmй струнний оркестр. Третім 

струнним оркестром, який складався з шкільних дітей, керу

вав Яків Семенов. 

Володимир Сколоздра повідомляв, що в Порт Алберні пря 
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відділі ТОУК зорганізовано оркестр і танцювальний rурток. 
У хорі нараховувалось 25 співаків. Ними керували Л. Савчук 
і А. Батурин. 

Хоч у театральній галузі в 1952 році не було великого зру
шення, то все-таки в ряді місцевостей відіграно декілька п'єс. 
Драмгурток у Торонто поставив п'єсу "Ой не ходи, Грицю, та 

на вечернищ . На постановку була опублікована в "Україн
ському житті" рецензія 17 січня Пилипа Лисеця. Він писав: 

"Це свідчить, що представлення на нашій сцені ще не переве

лися, як дехто думає, і люди завжди прийдуть, якщо наші 

митці підберуть відповідну п'єсу, добре підготовляться до неї 

і відіграють її з належним зрозумінням і глибоким почуттям". 
В рецензії автор відзн~чив гру Софії Романко-Муцак, Анни Кри
вички, Сильвестера Дякова, Василя Шимчишина, Івана Завер

шенюка. Присутні нагородили бурею оплесків Володимира 
Балая за приготовлення танців, а Олександра Вовчину за му

зичне оформлення спектаклю. 

Драмгурток у Венкувері поставив п'єсу "Мати". 

6 грудня драматичний гурток у Вінніпегу поставив в 

Українському робітничому домі п'єсу "Калиновий гай". 

Виконуючи постанову П'ятоко з'їзду ТОУК, Крайовий Ви

конавчий Комітет влаштував у Палермо шеститижневий курс, 

на якому було 15 слухачів, працівників мистецьких колекти
вів. 

У тому ж періоді з Вінніпегу до Торонто перейшов пра

цювати диригент Євген Дольний, який став художнім керів

ником мистецького колективу відділів Товариства об'єднаних 

українських канадців. 

Треба підкреслити, що художня самодіяльність ТОУК зу
стрічалась з серйозними перешкодами з боку реакції. На

приклад, багато її активістів вибились на видатних професій
них митців, особливо скрипалів, які працювали в Торонтон

ському симфонічному оркестрі. Але коли той оркестр запро
сили на гастролі до Сполучених Штатів Америки, то Вашинг

тонська адміністрація відмовилась видати тим митцям в'їзні 

візи. Серед них були такі видатні митці, як Василь Кунька, 
Іван Москалик, Степан Старик. Через те вони навіть втраrn

ли працю в Торонтонському симфонічному оркестрі. Реак
ція думала тим викликати переполох серед учасників худож
ньої самодіяльності ТNІариства об'єднаних українських канад-
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ців, особливо у великих містах, де багато з них працювали 
в симфонічних оркестрах, консерваторіях, або були соліста
ми і запрошувались на вистуШІ в Сполучених Штатах Амери

ки. Але ті спроби провалились - реакції не вдалося завдати 
серйозного удару художній самодіяльності українських про

гресивних організацій. 

Майже кожного року мистецькі колективи ТОУК у біль
ших містах країни запрошувались до участі в змаганнях різ

них музичних фестивалів. Наприклад, Чоловічий хор ім. Т. Г. 
Шевченка, Жіночий хор "Гагілка" і Мішаний хор ім. Миколи 
Лисенка відділів ТОУК у Торонто взяли участь у змаганні 

Ківаніс фестивалі 19 лютого. Мішаний хор одержав 175 то
чок з можливих 200, жіночий - 174, чоловічий - 172. Член 

жюрі, суддя Джофрі Танкард, високо оцінив їх виступи і ска

зав, що "вони дали прекрасну інтерпретацію мелодій одних з 
найкращих пісень в Європі". 



П'ЯТИРІЧЧЯ ХОРУ "&дНДУРИСТ" 

Газета "Українське слово" 21 січня 1953 року опублікува
ла статтю Дениса Мойсюка - "Чоловічий хор "Бандурист". 

Він писав, що хор був організований 1948 року при відділі 
ТОУК у Вінніпегу. Почин до того дали співаки Іван Доро

чинський, Іван Заброцький, Степан Юрійчук і Денис Мойсюк. 

Першим диригента~ _був Степан Юрійчук, який багато років 

працював у художній самодіяльності, був диригентом мандо
лінових оркестрів Товариства Український робітничо-фармер
ський дім у різних місцевостях Канади. Хор зразу мав лише 

12 співаків. Після першого його виступу на концерті зголоси

лося багато охочих співати в хорі. Він швидко зміцнів і вже 

зміг сам давати цілий концерт. Виступав не лише у Вінніпегу 

але влаштовував концерти в Іст Килдонан, Трансконі, Пойнт 

Доглес, Сейнт Боніфейс, Лак Ла Біч. Коли до Вінніпегу при
був Євген Дольний, то він став його диригентом. Душею 

хору був Матвій Шатульський. Після того, як Євген Дольний 

виїхав до Києва для навчання в консерваторії, диригентом 

став Володимир Якимчу1<. 

Великою подією для "Бандуриста" була його участь у від
значенні 75-річчя міста Вінніпегу і виступ перед 60-тисячною 

громадою у Міському парку. У 1952 році хор придбав свій 
національний стрш. Вивчив значно більше пісень. Він мав 
у своєму репертуарі вже 55 творів. За рік дав 5 нових кон
цертів (у Вінніпегу, Кенорі, Форт Вильям, Порт Артур, Транс

коні) і брав участь у 7 концертах з іншими митцями. На 

початку 1953 року він начисляв уже 33 співаки. 
1953-й рік для хору був дуже творчим, бо він знову здійс

нив пс.їздку до Кенори, Форт Вильям, Порт Артур. Поїздку 
здійснив винаймленим автобусом. Про цю поїздку була опуб

лікована кореспонденція в "Українському слові". У ній гово
рилось: " ... можна сміло сказати, що сьогорічні концерти 

відбулись на багато вищому рівні, як минулого року. Наші 

молоді дівчата - Оля Думанчук, Оля Третяк, Лиліан Карпін

ка і Люба Попович - набагато зміцнили і прикрасили наші 
програми своїми виступами. Добре вив'язалися також со-
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лісти чоловічого хору: Іван Дорочинський, Степан Юрійчу1с, 

Тарас Юрійчук, Федір Палюк, Петро Васечко, Василь Миха

лінський і Мирослав Шах". 

22 червня газета повідомляла, що Хор "Бандурист" виїж
джає до Кемсак. 

У той час, коли у Вінніпегу розвивався і міцнів Чолові

чий хор "Бандурист", у Торонто робив свої перші кроки Чо

ловічий хор ім. Т. Г. Шевченка, який швидко став поваж

ною мистецькою силою. Володимир Черниш опублікував в 
"Українському житті" 5 березня статтю, в якій розпqвів. як 
був зорганізований цей мистецький колектив Товариства 
об'єднаних українських канадців. В 1949 році вісім хлопців 
при відділі ТОУК у Вест Торонто звернулися до Івана Косса, 

щоб він навчив їх декілька народних пісень. Він погодився. 
і почав переводити з ними проби. За рік хор зріс до 25 осіб. 
В 1950 році хором диригував Джим Кембел. В лютому 195) 
року хорові було присвоєне ім'я Тараса Шевченка. У 
березні того ж року хор вперше вистуІШв на Шевченківсько

му концерті в Мессі Галл і завоював велике визнання. Як 

1 хор "Бандурист", так і хор ім. Т. Г. Шевченка виїздив з 

концертами до інших місцевостей. Наприклад, він у червні 

\здив до Монтреалу і виступав на Квебекському фестивалі для 

відзначення 60-річчя перебування українців у Канаді. Через 
місяць він успішно виступав на Крайовому фестивалі україн
ської пісні, музики і танцю у Мейпл Ліф Гарденс в Торонто. 

Хор не тільки виступав на українських мистецьких підпри

ємствах, але брав участь у змаганні Ківаніс фестивалі, давав 

концерти в університетському аудиторіумі - в Гарт Гауз. З 

1952 року диригентом хору став Євген Дольний. 

Шевченківські концерти в 1953 році відбулися з великим 
успіхом у Вінніпегу, Торонто, Едмонтоні. На концерті у До

мініон театрі у Вінніпегу була новістю інсценівка, підготовле
на Мичом Сейrом за книжкою Джона Віра "Бард оф Юк

рейн". Інсценівку поставили аматори драматичного гуртка 

в супроводі хору і оркестру. Концертовою програмою про

водили Василь Хомин і Михайло Гафюк. Акомпанувала на 
піаніно Лиліян Карпінка. 

В Едмонтоні відбулося два Шевченківських концерти -
15 і 22 березня. Програма обох концертів, як повідомляв Ва
силь Шкурrан в "Українському слові" 22 квітня, була добре 
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опрацьоьана і успішно виконана під керівництвом ВасИШІ Фи
шmовича. 

Про Шевченківський концерт у Торонто Розалія Михай

люк опублікувала огляд в "Українському житті" 26 березня. 
Вона писала: "Лише тепер ми починаємо повніше усвідомляти 
і розуміти геніальність Тараса Шевченка. Ми багато взнали 
про славного українського поета, художника, революціонера

демократа з того часу, як був відкритий пам'ятник Тарасу Шев

ченкові в Палермо в липні 1951 року, з наших відвідувань 
ІJ1евченківського музею біля пам' ятника, з книжки Джона 
Віра "Бард оф Юкрейн", з нanrnx газет. 

Але річний Шевченківський концерт у Мессі Галл в То

ронто, який був влаштований спільними мистецькими силами 
відділів Товариства об'єднаних українських канадців Торон
то і Вест Торонто в неділю 15 березня, підніс наше розуміння 
постаті цього великого генія до ще вищого рівня. Ніколи 

передніше ми не спромоглися на таку відповідальну постанов

ку, ніколи раніше наші митці не справилися так чудово з 

таким великим завданням. 

У спіх цього концерту не залежав від якихось надзвичай

них ефектів сцени, які несподівано полонили присутніх, ані 

від трюків світлових прожекторів, але був результатом велич

ного, змістовного і високого виконання нових, великих і пре-

1<.расних творів, написаних на слова поета або присвячених 

пам'яті Тарасові Шевченку". 

Вона писала, що виконані твори нагадували присутнім, 

що Тарас Шевченко шанований і цінений людьми по цілому 

світі, бо він любив народ, боровся і своє життя віддав за те, 
щоб краще жилося простим людям. Присутні з того концер

ту винесли нове натхнення і гордість, що Тарас Шевченко 

належить саме їм, українському народові. 

Авторка підкреслювала, що той концерт з культурної точки 

зору можна сміло вважати найкращим з усіх попередніх, 

які були влаштовані останніми роками. 

Програму концерту виконували Мішаний хор ім. М. Ли
сенка, Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка, збірний оркестр з 
Вест Торонто і Торонто під керівництвом Христофора Дафева. 
На концерті виступали солістки Софія Романко-Муцак, Берніс 
Войнарська, Федір Писарчук, Адам Тимунь. 

Хоч реакція, на донос українських націоналістів, і цим 
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разом робила спробу перешкодити влаштуваншо Шевченків
ського концерту мистецькими силами ТОУК в Монтреалі, то 

він все одно відбувся 28 березня. Програмою проводили дири
rент Михайло Шевченко, Флоріан Шевчук і С. Сафіян. 

У 1953 році оживилась художня самодіяльність у різних міс
цевостях Алберти. Молодіжний відділ ТОУК у Волині зорга
нізував концертну групу і своїми власними силами влаштував 

концерт у власній місцевості, як також у фармерських місце

востях Ксичуван і Гайленд Парк. Мистецький колектив у Гай

ленд Парк влаштував концерти у фармерських місц~востях 
Сонсет Гауз і Ріно. Відділи ТОУК в Іннісфрі, Лейк Белв'ю, 

Мирнам при допомозі членів Товариства ім. Ів. Франка, під 

керівництвом Миколи Давидюка зорганізували концертну гру

пу, яка відвідала ряд місцевостей. Навіть члени ТОУК з Вег· 

ревилл взяли у юи участь. Група аматорів з Едмонтона від

відала з театральною виставою місцевості Іннісфрі, Нестов, 

Мирнам, Геррі Гилл. Келrарський струнний оркестр влашту

вав концерт в Дромгеллер. 

Вся ця діяльність, як зазначував секретар Албертійського 
Провінціального Комітету ТОУК Юрій Соломон, проводилась 

згідно з рішенням Провінціального з'їзду Товариства об'єдна
них українських канадців, який підкреслив потребу обміну 
концертами і театральними виставами між відділами. 

В газетах "Українське життя" і "Українське слово" були 
опубліковані в 1953 році рецензії на театральні постановки 

"Суєта" і "Любов на світанні" у Вінніпегу. Автором їх був 
Микола Чачковський. 

Марія Скрипник зробила огляд постановки п'єс "Калино
вий гай", "Любов на світанні" у Торонто і "На краю села" у 
Гемилтоні. У статті "Вияв великих можливостей~ вона пи
сала про постановку "Калиновий гай": "Велика заслуга режи

сера Семена Харука і виконавців, незважаючи на те, що біль
шість з них народились у Канаді, в тому, що вони зуміли 

створити прекрасний спектакль, який ми бачили в суботу 28 
березня на сцені Українського робітничого дому. "Калиновий 
гай" - одна з кращих постановок за останні роки на сцені 

V країнського робітничого дому в Торонто. Ця постановка 

розкрила можливості значно покращати працю драматично-. . ,, 
го гуртка 1 втягнути на сцену нов1 сили . 

Микола Савчук писав в "Українському слові" про успішну 
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постановку п'єси "Ой не ходи, Грицю, та не вечершщі" у Вен
кувері 26 квітня. Зал Українського робітничого дому був пе
реповнений глядачами. Багато людей вернулися додому з 

браку місця. Постановку довелось повторити 23 травня. Ролі 
виконували аматори канадського народження. Режисером був 

Андрій Цитульський. Оркестром диригував Іван Хитрень

кий. 

В газеті "Українське слово" була опубліковаН'а стапя "До
бре працювали мистецькі сили в Пойнт Доглес", яку написав 
Павло Попович. Він підкресив, що драматичний rурток поста

вив в сезоні п'єси "Заручини по смерті", "На перелазі", "Га
ля", "Одружіння". Він далі писав: "На мою думку найкра

щий суддя п' єс є публіка. І тут треба признати, що публіка 
у нас була чудесно гарна. Головне, що публіка у нас любить 
представлення. В кожній п'єсі вона бачить щось нове, пов· 
чаюче, знаходить задоволення". 

238 
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Перед Шостим крайовим з'їздом Товаристав об'єднаних 

українських канадців на сторінках газет "Українське жипя" 
і "Українське слово" розгорнулася передз'їздова дискусія. В 
ній велику увагу присвячено мистецькій діяльності. Висту

пили у тій дискусії керівники художньої самодіяльності у 

Торонто, Вінніпегу, Едмонтоні - Володимир Балай, Євген 

Дольний, Мирон Шатульський, Василь Филипович, провінці

альні секретарі ТОУК Юрій Соломон і Іван Дубно. 

Василь Филипович підкреслював потребу створити пісні, 

п'єси з канадського життя, щоб мистецькі підприємства ТОУК 

зацікавлювали не тільки українську аудиторію, але також mо

дей інuшх національностей, які становлять складову частину 

1~анадського народу. Цю думку підтримали у своїх статтях 

Іван Дубно і Юрій Соломон. Вони наголошували, що мисте
цька діяльність Товариства об'єднаних українських канадців 

повинна проводитися так, щоб вона була складовою части
ною загальної канадської культури, щоб вона була близька 
і дорога канадцям різних національних походжень. 

Володимир Балай і Євген Дольний у своїх статтях вказу

І!аJJИ на необхідність зміцнити діяльність драматичних гурт

ків. 

Мирон Шатульський радив організувати у малих місцево

стях ансамблі з декількох хористів, оркестрантів і танцюри

стів, приблизно з 20 осіб, який бу.в би дуже ефективним. Він 
також пропонував ввести єдину систему навчання народних 

танців (особливо для виступів на фестивалях) і настоював на 
організуванні курсів вищого рівня для виховання керівників 

мистецької праці. 

Будучи культурно-освітньою і громадською організацією, 

Товариство об'єднаних українських канадців багато уваги при
свячувало питанню мистецької діяльності, яка виконувала 

важливу функцію. Тому на кожному крайовому з'їзді ми· 
стецька праця серйозно обговорювалась делегатами і прийма-
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лясь відповідні резолюції, які були напрямними у цій важли
вій праці. 

Шосrnй крайовий з'їзд Товариства об'єднаних україн
ських канадців, який відбувся в днях 18-21 лютоrо 1954 року 
у Торонто, прийняв резолюцію "За нові успіхи мистецької ді
яльності", в якій відмічались певні зрушення на мистецькій 
ділянці у різних місцевостях. У вступній частині резолюції 

rоворилось: "Мистецька діяльність Товариства об'єднаних ук

раїнських канадців баrато спричиняється до розвитку канад
ської національної культури, яка останніми часами здобула 

значні успіхи: ряд канадських композиторів ншшсали симфо

нічні твори на канадську тематику, ряд канадських драматур

rів написали декілька цікавих п'єс, значноrо успіху добився 
Канадський національний балет, створена канадська історич
на опера "Луї Рієль", в Торонто і Венкувері утворились теат

ральні rрупи, які поставили декілька цікавих вистав, швидко 

розвивається канадський жив01шс". 

Резолюція далі відзначувала певні успіхи на мистецько

му полі ТОУК від часу останньоrо з'їзду. Мистецька Комі
сія при КВК ТОУК видала збірник "Пісні для дітей", п'єси 
"На краю села" і "Сніжок" (анrлійською мовою), приrотовила 
10 музичних творів для хорів. 

Влаштовано Шевченківські концерти в ряді місцевостей; 

відбулися мистецькі виступи у зв'язку з річницею споруджен
ня пам'ятника Тарасу Шевченкові у Палермо; мистецькі ко

лективи ТОУК брали участь у слов'янських концертах в міся
ці січні; Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка з Торонто виступав 
на концертах в Монтреалі, Гемилтоні, Виндзорі; драматичний 

rурток у Торонто поставив 10 представлень, в Гемилтоні -
4, у Вінніпеrу декілька і одне в Форт Вильям; значно покра

щала мистецька діяльність в Едмонтоні, особливо з того часу, 
коли був споруджений Український культурний центр; відбу

лося помітне зрушення мистецької діяльності у фармерських 
місцевостях Алберти; у Вінніпеrу була створена Школа на

родних танців; у Торонто відбулася успішна конференція ке
рівників мистецьких сил Південноrо Онтеріо; значно покра
щав репертуар (у мистецькому і ідейному відношеннях) хорів, 

оркестрів і драматичних гуртків. 

Після тоrо резолюція Шостоrо з'їзду ТОУК доручала: 

Зміцнити Мистецьку Раду при КВК ТОУК компетентними 
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·людьми і вимагати від неі ефекТИQнішого керівющпщ; пов
ніше висвітлювати на сторінках "Українського жштя", "Ук
раїнського слова" і "Юкраїніан Кенейдіан" мистецьку діяль
ність ТОУК; звернути більшу увагу на відновлення :м:истецьксі 
діяльності у фармерських околицях Манітоби, Саскечевану і 
Алберти, розглянути можливість утворення невеликого ан
самблю бандуристів, який зробив би концертну поїздку по 
Канаді; англомовні відділи, де тільки можливо, повинні ор

ганізувати драматичні гуртки і ставити театральні вистави 

англійською мовою; включити в програму Вищого освітнього 

курсу вивчення театрального мистецтва; після закінчення Ви

щою освітнього курсу відбути конференцію для обговорення 

плану праці на осінньо-зимовий сезон 1954-1955 років; ор

ганізувати дитячі хори й оркестри, які служили б регуляр

ним поповненням мистецьких колективів; відзначити осново

положників драматичних гуртків, видатних діячів мистецької 

діяльності на сторінках "Українського життя", "Українського 
слова", "Юкраїніан Кенейдіан". 

Тому, що подекуди проявлялось невірне ставлення до ми

стецької праці і її виконавців, резолюція гостро засуджувала 

таку тенденцію. Вона вказувала, що мистецька діяльність 

перш .за все є важливим засобом для піднесення культурного 
рівня членів і прихильників ТОУК і широких кіл канадських 

українців, є важливим фактором у пропагуванні благородних 
ідей миру і дружби народів. Резолюція не заперечувала тоrо 
факту, що концерти і театральні вистави є водночас і важ

ливим засобом виручення потрібних коштів на ведення за
гальної культурно-освітньої праці і грС'мадської діяльності То

вариства об'єднаних українських канадців. 

На з'їзді була прийнята постанова rідно відзначити 100-
річчя з дня народження Івана Франка в 1956 році влашту
ванням Всекрайового фестивалю української пісні, музики і 
танцю, встановленням пам'ятника-погруддя і відкриттям Му

зею Івана Франка у Вінніпегу. 

Під час з'їзду драматичний гурток у Торонто поставив 

п'єсу "Під золотим орлом", а хори - Чоловічий ім. Т. Г. Шев
ченка і Жіночий "Гагілка" - влаштували концерт. 

Традиційні Шевченківські концерти в 1954 році відбулись 
у Вінніпегу у Плейrаузі театрі, у Венкувері в Гейстінг Одіон 

театрі, у Келгарі, Нью Вестминстер, Саскатуні. 
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СтеШІі Добровольський ІШсав в. "Украінсько14у ЖИ'J'Ті" 8 
квіrnя, що відділ ТОУК у Мошреалі винаймив Сіріен Галл 
на відбуrтя Шевченківського концерту 20 березня. Але кілька 
днів перед концертом власник відмовився, під тиском реак

ційної поліції, відпустити зал для концерту, хоч з ним був 

підписаний формальний контракт. Потрібно було його за
ставити судовою дороrою додержатись доrовору. Концерт за 

рішенням суду відбувся у тому ж залі. Проrраму виконав 

молодіжний хор. 

V газеті "Українське слово" появився дуже цікавий до
пис про те, що 19 березня у фармерській околиці Лейк Бел
в'ю (Алберта) відбувся Шевченківський концерт. У ньому 

І'ОВорилось: "Ледве ЧИ міr собі уявляти великий український 

поет, демократ-революціонер, що десь далеко в Північній Аме

риці хтось зrадуватиме йоrо "не злим тихим словом", читати 
його твори і одушевлятися ними. Однак так згадують і свят

кують йоrо по всьому світі, усюди, куди закинула доля укра

їнців з їхніх рідних земель. А у нас в Північній Алберті є 

чимало імміrрантів і вже тут народжених молодих і середньо

rо віку українських канадців, добрих людей, які "чужому на

учаються і свого не цураються". Шевченко між ними живе 
своїми прекрасними поезіями, своїм палким словом, що закли

кало д.о волі і братерства народів". 

З яких творів складались проrрами Шевченківських кон

цертів? Ось назви творів, які входили в програми Шевченків

ських концертів у Вінніпегу, Едмонтоні, Саскатуні, Венкувері 

1954 року: "Заповіт", "Думи мої", "Сонце заходить", "Гама
лія", "Реве та стоrне Дніпр широкий", "Лілея" (фраrмент з 
балету), "Вечорниці", "Плавай, плавай лебедонько", "На Та

расовій ropi", "Зайшов місяць", "Та нема гірш нікому", "За· 
кувала та сива зозуля", "Така її доля", "Тихо при долині", 
"Оrні rорять", "Ой у полі моrила", "Мені тринадцятий ми
нало", "Причинна", "Чорна хмара з-за лиману", "Поетові 

Шевченку". 

V квітні 1954 року мешканці Виндзора відзначували 100 
річчя своrо міста. У ньому живе значна кількість українців. 

Вони мають свої товариства. Проrресивні українці орrанізо

вані у Товариство об'єднаних українських канадців і Робітни
че запомоrове товариство. І вони виріІШШи відзначити 
ювілей міста концертом 25 квітня у Парк театрі. Напередодні 
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к:анцерту в місцевій газеті "Виндзор Стар" появилася заява 
Комітету українців Канади проти організаторів підприємства, 
назвавши його "червоним святом". Власник театру відмовив

ся винаймити зал в останню хвилину. Довелось перенести 

концерт до Українського робітничого дому. Заряд відділу 

ТОУК опублікував в цій же газеті "Виндзор Стар" свою заяву, 
в якій категорично опрокинув наклеп українських націона

лістів, які завжди робили перешкоди для мистецької діяльно

сті прогресивних організацій. 

Виконуючи вказівки резолюції по мистецькому питанню, 

прийнятої Шостим крайовим з'їздом ТОУК, мистецькі колек

тиви у різних місцевостях оживили свою діяльність. Михайло 

Гафюк у статті "Мистецька праця на сцені УРД в Саскатуні" 
("Українське слово" від 17 лютого) писав, що Мішаний хор 
влаштував декілька успішних концертів у місті, як також 

їздив до фармерської місцевості Педаквуд. В 1954 році ми
стецький колектив відіграв одноактівку "Будка ч. 27", відзна
чив концертом Міжнародний жіночий день, влаштував Шев

ченківські концерти у Саскатуні та Біггар, вистуmш з Шев

ченківською програ.мою по радіостанції СФКС, відбув госnш
ні концерти у Мус Джо і Ріджайні. Крім мішаного хору, в 

мистецький колектив тоді входили жіночий хор і чоловічий 

хор "Думка" ім. М. Поповича. 

Микола Алексієвич повідомляв в "Українському слов~ , 
що в Едмонтоні було три хори - старших громадян, моло

діжний і дитячий. Усіх співаків у цих хорах було понад 140. 
Диригентом хорів була Стелла Паньків. Інструктором Школи 

народних танців був Олекса Урсуляк. 

Іван Слюсаренко з Вікторії повідомляв, що при відділах 

Товариства об'єднаних українських канадців і Федерації ро

сійських канадців відкрилась школа музики і танців. Нею 

керували Нетті Митчак і Едді Гончарук. 

Розгортала свою працю художня самодіяльність і в Рід

жайні. В місцевості мішаним хором диригувала Анна Лапчук, 

оркестром - Петро Лапчук, групою юних танцюристів 

Том Лученко. 

Мистецький колектив при відділах ТОУК у Венкувері 2~ 

травня влаштував цікавий спектакль - "Буковинське весіл
ля". Зал був переповнений людьми. його довелось ще раз 
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повторити 12 червня. Організаторами цього підприємства буJПІ 
Олена Скегар і Марія Шандрова. 

Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульського у Вінні
пегу значно зміцнів. Він збагатився чотирьома бандурами і 
цимбалами. Він знову здійснив поїздку з концертами до Форт 

Вильям, Порт Артур, Ріджайни і Мус Джо. З ними їздили 

і солістки - Оля Якимчук, Оля Третяк і піаністка Лиліян Кар

пінка. 

Розалія Михайлюк опублікувала статтю в "Українському 
житті" 2 грудня "Народження концерту~', в якій писала: "Це 
був перший повний жіночий концерт (в Лашін), поставлений 

Жіночим хором ТОУК з Торонто. Збудження слухачів відпо
відало піднесенню членів хору, бо всі ми були свідомі, що 
встановлюється прецедент і відповідальність за успіх спадає 

на нас. Ми зобов'язані перед нашою організацією, перед са
мим собою і перед прогресом канадської культури, щоб зро
бити концерт успішним. 

І це був дуже хороший концерт, якого багатий репертуар 
складався з українських народних пісень, класичних і сучас

них радянських пісень, англійських і франко-канадських на
родних пісень, вокальних, танцювальних і інструментальних 

соло. Всі виконавці концерту були одягнені в колоритні укра
їнські костюми, прислані в подарунку з столиці України -
з Києва. Цей концерт був тріумфом для прогресивної куль
тури Квебеку, початком нового розділу ролі, яку жіночі хори: 

відіграють в мистецькій праці Товариства об'єднаних україн
ських канадців. Хор на 90о/о складався з канадськонародже

них українських жінок. 

15 липня у Палермо на площі Української літньої оселі 
відбувся традиційний річний фестивальний концерт під ло
зунгом "За величну Канаду". Участь у концерті взяло 16 мо
лодіжних груп, включно з франко-канадською. У тому фести
вальному концерті взяли участь й українці своїм молодіжним 

ансамблем. Концерт показав, яку багату і різноманітну спад
щину має канадська культура. 

У січні 1954 року сьомий раз підряд була продемонстро
вана у різних містах Канади слов'янська музична культура. 
Були влаштовані концерти, на яких виконувались програми 

мистецькими колективами різних слов'янських груп. Велику 
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роль у цих концертах відігравали мистецькі колективи Това
риства об'єднаних українських канадців. 

В українських прогресивних газетах були опубліковані 
рецензії на театральні постановки драматичними гуртками -
"Під золотим орлом" у Торонто, "Верховинці" у Вінніпегу, 
"Наталка Полтавка" у Гайленд Парк, "Ой не ходи, Грицю, та 
на вечерниці" в Едмонтоні. 
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У 1955 році дві західноканадські провінції - Саскечеван 

і Алберта - відзначували свій 50-річний ювілей. Це свято 
було nшроко відзначене населенням обох провінцій. В ньому 
взяли активну участь й українські поселенці. Треба зазначи

rn, що від перших років масової еміграції галицьких і буко

винських селян до Канади, українці поселювались на тих те

риторіях, що згодом· tтали провінціями Саскечеван і Алберта. 

Товариство об'єднаних українських канадців вирішило 
включитися у святкування. З приводу цього історичного юві

лею мистецький колектив ТОУК у Ріджайні вирішив влашту

вати концерт, до участі якого були запрошені митці ТОУК з 
Мус Джо, Саскатуна, Пеллі, Кемсака. Концерт відбувся 26 
червня у Гренд театрі. 

Про відзначення українською прогресивною громадсь

кістю 50-річного ювілею провінції Саскечеван Анна Кузіна 

надіслала кореспонденцію до газети "Українське життя" 21 
лmmя п. з. "Похвальні признання виконавцям фестиваmо в 

Ріджайні". Вона писала: "Провінціальний ювілейний фесп1-

валь з нагоди 50-річчя Сас1<ечевану влаштували мистецькі 

сили Товариства об'єднаних українських канадців 26 червня 
в Гренд театрі в Ріджайні під патронатом прем'єра Саскече

вану Т. С. Доглеса, мера міста Л. Гемонда і Саскечеванського 

Комітету золотого ювілею. На цьому ювілейному святі відзна

чено також працю піонерів і той великий вклад, який укра

їнці вложили в розбудову провінції". 

Гренд театр був заповнений людьми різних національнос

тей. Головою концерту була Анна Лапчук. Спільні хори і 

оркестри з Ріджайни, Мус Джо і Саскатуна під керівництвом 

Івана Калинчука, Василя Александрука, Петра Лапчука вико

нали велику прNраму. На початку концерту був виконаний 
"Гімн Саскечевану". 

У другій частині концерту місця на сцені зайняли укра

їнські піонери: Павло і Марія Гілевичі - прибули до Канади 

1896 року, Софія Коваленко - прибула 1900, Василь Радій-
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чук - прибув.1901, Микола Палюх - 1903. Почесних піонерів 
представив присутнім Іван Апексієвич - секретар Саскече
ванського Провінціального Комітету Товариства об'єднаних 
українських канадців. 

Струнний оркестр закінчив третю частину програми кон

церту. Були виконані українські народні танці під керівшщт

вом Тома Лученка. З соло виступали сестри Айлін і Джін 

Гнусь. 

З привітальною промовою виступив прем'єр Т. С. Доглес, 
який від імені провінціального уряду привітав присутніх. У 

своїй промові він сказав, що з усіх людей, які прибули з 
Європи і поселились в Саскечевані, українці були найбільш 

витривалими і роботящими, вони зуміли перемогти злидні і 
недостачі, зуміли включитися в загальний культурний розви

ток провінції своїми культурними надбаннями. Заступник 
мера Ріджайни М. Кларк підкреслив у своїм вітальнім слові, 

що український народ має багаті традиції і культурні надбан
ня. Він висловив побажання, щоб українські пісні, танці, му
зика частіше могли бачити і чути широкі кола канадців. 

Представники Канадської радіокорпорації записали на 

стрічку весь фестивальний концерт 26 червня. Частину кон
цертної програми передавали по місцевій радіостанції СГ АБ 

у Мус Джо. Сольний виступ Івана Калинчука і групи танцю

ристів передавався через телевізійну станцію СКСК-ТВ у Рід

жайні. 

Ріджайнська газета "Лідер Повст" високо оцінила вико

нання митцями концертної програми - пісень, музики і тан

ців. Критик М. Бравн заявив, що це перший раз він бачив 

такий великий мистецький здвиг. йому важко було уявити, 
як могли так вміло і вправно поєднатися три хори, оркестри 

і танцюристи в один мистецький колектив. йому трудно бу
ло повірити, що все це зробилося на протязі двох місяців. 

Продовжуючи відзначувати 50-річний ювілей Саскечева" 

ну, Провінціальний Комітет ТОУК запросив з Вінніпегу на 

гостинні концерти до Ріджайни і Мус Джо вже широковідо

мий Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульського. Концер

ти відбулися ЗО ЛШІНЯ у Ріджайні і 31 липня у Мус Джо. Ан
самбль виступав у тому ж Гренд театрі. його програма 15 
хвилин передавалась по місцевій радіостанції СКРМ. Музич
ний критик Ден Камерон зробив гарний огляд виступу ансам-
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бmо "Бандурист~· в газеті "Лідер Повст". Він особливо висо
ко оцінив виконання пісень в супроводі бандур і відзначив 
особливий стиль інтерпретації творів. Він радив митцям не 
втрачати того стилю в своїх подальших концертах, бо саме 
ним підкреслюється їх вклад у культуру канадських українців, 

"Українське слово" від 22 червня повідомляло, що музич
но-співацькі сили Товариства об'єднаних українських канад

ців в Едмонтоні під проводом Стелли Паньків підготовляють 

великий концерт для відзначення 50-річчя провінції Алберти. 

Прогресивні українці Едмонтона вирішили відзначиrn той 

знаменний ювілей триденним святом - 24, 25 і 26 червня. 
Крім великого ;к9нцерту ТОУК в Едмонтоні, відбувся 

Слов'янський концерт у Келгарі в Гренд театрі для відзначен

ня 50-річчя провінції Алберти. Головою концерту був Іван 

Кузьмар. Хорові співи, музичні твори та танці виконано на 

високому рівні. То були твори різних слов'янських народів. 

Хором і оркестром керувала Гейзел Андрійчук. Танцюристи 

з Едмонтона і Келгарі під керівництвом Олекси Урсуляка 

знаменито виконали танці. З промовою про солідарність сло

в'янських народів виступив секретар Албертійського Провін

ціального Комітету ТОУК Юрій Соломон. 

Шевченківський концерт у Вінніпегу відбувся у Плейгауз 
театрі 20 березня. його програму виконувало 250 миlЩв. Це 
по суті був фестиваль. Сцена театру була відповідно оформ
лена - на задньому плані виднів пам'ятник (репліка) Тара

сові Шевченку в Палермо. Мистецьким колективом виконува

лись твори поета, або твори написані на його честь. rx викону
вали Ансамбль "Бандурист", Жіночий хор "Барвінок" і група 
танцюристів з 70 осіб. Реферат прСІ життя і творчість Тараса 

lllевченка прочитав Василь Кардаш. 

Треба завважити, що на цьому концерті Жіно'ШЙ хор 

"Барвінок" вперше виступив, бо він нещодавно зорганізува

вся у зв'язку з відзначенням Міжнародного жіночого дня. 
Зразу він мав 16 співачок. Швидко зріс до 27. Ним керував 
Мирон Шатульський. 

У тому ж році також збільшився мистецький колекrnв n 
Едмонтоні на ще одну одиницю - Чоловічий хор ім. Ів. Фран
ка. Він вперше виступив із своїм репертуаром під диригуван

ням Стелли Паньків на Шевченківському концерті. Дмитро 
Урсуляк 1 червня писав у газеті "Українське слово": "Завдя-

248 



НАША СЦЕНА 

ки невтомній і щирій праці над нами Стелли Паньків хор ім. 

Івана Франка в Едмонтоні став гідним назви Великого Каме

няра українського народу". 
У 1954 році мистецький колектив у Венкувері поставив 

з великим успіхом спектакль "Буковщ1ське весілля". 1955 ро
ку він поставив "Галицьке весілля" 28 травня в Українсько
му робітничому домі. До здійснення постановки були заанга
жовані аматори драматичного гуртка. Допомагав підготовляти 

спектакль режисер Андрій Цитульський. 

Великою подією в театральній діяльності Товариства 

об'єднаних українських канадців була постановка в Українсь
кому робітничому домі в Торонто п'єси "Земля". П'єса була 
створена видатним театральним діячем на Радянській Укра

їні Василем Васильком на основі однойменної повісті буко
винської письменниці Ольги Кобилянської. Спектакль став 
великим надбанням Чернівецького музично-драматичного теа

тру і до сьогодні не зійшов з його сцени. З великим успіхом 
п'єса йшла на сценах imnиx провідних театрів України. Ки
івська кіностудія ім. Олександра Довженка екранізувала 

спектакль і він демонструвався по всьому Радянському Союзі 

і поза його кордонами. 

Мистецький колектив ТОУК у Торонто взявся за поста

новку цього великого і цікавого спектаклю. Це було важке 

і відповідальне завдання. І він належно справився з ним: 

успішно поставив п'єсу 8 травня 1955 року. 
На виставу появилась в "Украінському житrі" 26 травня 

рецензія Мича Сейга. Він писав, що після довгого застою в 

театральному мистецтві українських товариств у Канаді по

становка п'єси "Земля", яка пройшла з великим успіхом при 

переповненому залі, доказала, що театральне мистецтво далі 

залишається життєвою силою у художній самодіяльності То
вариства об'єднаних українських канадців. Це не було "ще 

одне гарне представлення", але важливий крок у розвитку 

театральної справи. 

Розглядаючи детально гру кожного аматора, він зробив 
критичні заваги, щоб при черговій постановці поліmшпи 
спектакль. 

Свою рецензію "Подія великого значення" він закінчив 
словами: "Можна з цієї постановки зробити багато висновків, 
які допоможуть нашим драматичним гурткам покращати свою 

працю, зробити її ефективнішою. Можливо найбільшою лек-
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цією з досвіду підrотовки і постановки вепикоrо :класичвоrо 
твору "Земля" ... є факт, що ми повШІні серйозно ставитися 
до праці наших драматичних гуртків. Вона потребує і заслу
говує сильного і постійного керівництва, організованої уваги, 

тренування, розвитку. Час уже, щоб покінчити з тим станом, 
коли наші драматичні гуртки існують тимчасово - від одної 

до іншої постановки. Треба, щоб вони жили своїм повним 
життям і відповідали культурним вимогам організації і mо
дей". 

Ролі у п'єсі викІ:'нували Семен: Харук (він же і режисер), 
Мирослав Мохорук, Атанас Головчак, Ольга Крамар, Софія 

Романко-Муцак, Розалія Михайmок, Павло Войтович, Розалія 

Дольна, Федір Сейчук і інші. 

У постановці п'єси взяли участь струнний оркестр, Жі
ночий хор "Гагілка" під керівництвом Євгена Дольного, тан

цювальний гурток під керівництвом Володимира Балая. На 

домагання людей п'єсу довелось ще раз повторити. Вона була 
поставлена згодом і в інших містах країни. "Буковинське ве

сілля" багате. разів ставилось або як частина фестивальної про
грами, або як окремий концерт. 

Як уже згадувалось, на Шостому крайовому з'їзді ТОУК 
було прийнято постанову про влаштування великого Всекра
йового фестивалю української пісні, музики і танцю у зв' язку 
з відзначенням 100-річчя з дня народження Івана Франка. 

Фестиваль постановлено відбути влітку 1956 року у Вінніпегу. 
Для організації такого фестивалю потрібний був довший час. 
Тому, починаючи з літа 1955 року, розгорнулась підготовка 
до нього. Василь Глуханюк 24 серпня опублікував в "Україн
ському слові" статтю п. з. "Готуємося до Всекрайового фес
тивалю у Вінніпегу!" Він закликав мистецькі сили вчасно по

чати підготовку до цієї великої відповідальної події. 

Секретар Манітобського Провінціального Комітету ТОУК 

Михайло Мокрій в "Українському слові" повідомляв, що 

мистецькі сили Манітоби серйозно взялися до підготовки фес
тивалю, знаючи, що на них падає головна відповідальність за 

його проведення. Він повідомляв, що мішаний хор у Пойнт 

Доглес має 40 співаків і до фестиваmо планує приєднати ще 
20 осіб. Робились заходи зорганізувати хор у Трансконі з ЗО 
співаків. Драматичні ГVР1:~ у Вінніпегу і Пойнт Доглес го
тувались до змагання під час святкових днів. 

2SO 



НАША СЦЕНА 

За прикладом Вінніпега пішла пожвавлена підготовка і 
в тих місцевостях, яких мистецькі колективи зголосили свою 

участь у запланованому фестивалі. 

11-12 вересня в Едмонтоні відбулася конференція мигців 
в справі підготовки до фестивалю. Така ж конференція від
булася і в Торонто - у ній взяло участь 80 представників від 
21 відділу ТОУК і РЗТ Південного Онтеріо. На конференціях 
було схвалено тематичний план програми фестивалю. В пер

шій частині програми мала бути відображена батьківЩШІа 
Івана Франка, в другій - заповітні мрії Великого Каменяра 

і соціальне та національне визволення українського народу, 

в третій - життя і творча праця канадських українців. 
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Сьомий крайовий з'"ізд ТОУК, який відбувся в днях 2-5 
лютого 1956 року, підтвердив постанову попереднього з'"ізду і 
закликав посилити підготовку до відзначення ювілею у всіх 

місцевостях, де є організовані українські прогресивні громади. 

У постанові, прийнятій з'їздом, говорилось, що в 1956 
році минає також і .65-річчя перебування українців у Канаді, 
яке треба належно відзначити водночас з ювілеєм Івана 
Франка. 

Сьомий з'їзд заявив, що відзначення 65-річчя перебуван
ня українців у Канаді і 100-річчя з дня народження Івана 

Франка не є лише справою членів і прихильників Товариства 

об'єднаних українських канадців та Робітничого запомоrово
го товариства. Сьомий з'"ізд висловлював щире бажання, щоб 
ці святкування були спільно відзначені всіма іншими україн

сь1шми організаціями, бо це піднесло б ім'я українців на 
нову височінь, створило б добре і корисне враження на всю 
канадську громадськість, причинилося б до кращого розумін

ня українців з боку співгромадян інших національних похо
джень. 

З'їзд прийняв розгорнуту резолюцію "Про культурно-мис

тецьку працю", в якій визнав значний зріст та покращання 
мистецької діяльності за звітний період. Особливо він під
креслив участь членів художньої самодіяльності у великих 

ювілейних святкуваннях в провінціях Саскечеван і Алберта. 

Водночас резолюція відзначувала, що в тій роботі були чи 

малі недостачі, які пропонувала виправити рядом відповідних 

заходів. 

Далі в резолюції говорилося: "Відзначення 100-річчя з 

дня народження Івана Франка, яке завершиться фестивалем 
української музики, пісні і танцю, відкриттям Музею Івана 

Франка, стане однією з найкращих культурних демонстрацій 

в історії нашого народу в Канаді. Для нас це велика честь і 
відповідальність, що наша організація ТОУК, передова куль

турно-освітня організація українських робітШІків та фарме-
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рів, взяла ініціативу і дає провід у відзначенні 100-річчи з 
дня народження Івана Франка". 

В резолюції "Організаційні проблеми і завдання" гово
рилось, що Вінніпег був обраний для влаштування ювілейного 
фестивалю тому, бо він був колискою наших хорів, драматич
них гуртків, музики, танців. 

Всі три українські прогресивні газети - "Українське 
життя", "Українське слово" і ''Юкрейніан Кенейдіан" з пер
ших номерів 1956 року регулярно звітували . про підготовку 
до Франківського фестивалю у Вінніпегу. "Українське жит
тя" 5 січня повідомляло, що мистецький колектив у Вінні
пегу, на який покладається найбільша відповідальність за під
готовку, зобов'язується зорганізувати великий мішаний хор 
з 200 співаків, до якого будуть включені члени з Іст Килдо
нан, Пойнт Доглес, Транскони. Дмитро Урсуляк писав, що 
в мистецькому колективі в Едмонтоні, не враховуючи драма

тичного гуртка, є 224 особи. У Форт Вильям створено Окруж
ний фестивальний комітет, до якого увійшли М. Копоть, В. 
Трилінський, П. Репушка і М. Шимків. Вирішено, щоб хори 

з Форт Вильям (38 осіб) і Порт Артур (16 осіб) взяли участь 
у фестивальній програмі. На покриття коштів подорожі до 
Вінніпегу вирішено було зібрати 800 доларів. 

Василь Хомин 1 лютого в "Українському слові" повідом
ляв, що вирішено у Пойнт Доглес до часу фестивалю збіль
шити мішаний хор до 60 співаків, оркестр до 20 музикантів, 
танцювальний гурток до 30 осіб. В місцевості було організо
вано хор з 18 дівчат. 

До посилення підготовки свята Крайовий ювілейний ко

мітет видав до українців Канади велике звернення в україн

ській прС\гресивній пресі. Це дуже важливий історичний доку
мент українських поселенців у Канаді. 

Паралельно з підготовкою крайового фестивалю ЙПL'Іа 
підготовка до відбуття окружних і місцевих Франківських 
святкувань. "Українське життя" 5 квітня закликало посилити 
працю мистецьких колективів, бо до Південно-Онтерійськоrо 

фе.стивалю залишилося лише три тижні. І дійсно цей фести
валь відбувся 29 квітня у Мессі Галл з великим успіхом. Про
rраму виконували Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка, Жіно

чий хор "Гагілка", струнний оркестр з Торонто, Чоловічий 
хор "Дніпро" з Гемилтона, Молодіжний ансамбль пісні і тан
цю. У фестивалі брали участь також митці з Вест Торонто, 
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Велланда, Сейнт Кетеринс. На фестивалі було поставлене 
"Буковинське весілля". Головою концерту був Мич Сейrо. З 
промовою виступив секретар КВК ТОУК Петро Прокопчак. 

Газета "Українське життя" 10 травня опублікувала етапі 
"Велике досягнення" Степана Мацієвича, "Це був зворушаю
чий фестиваль" Маргерет Фарлей, "Слава митцям" Євгена 
Дольного. Степан Мацієвич відзначував, що канадські укра

їнці, мабуть, більше, ніж українці в інnшх країнах поселення 
(поза Радянським Союзом) шанують культуру свого народу, 
з якого вийшли, бо навіть у досить трудних умовах своїми 
власними зусиллями розвивають національне мистецтво і до

биваються успіхів, ~15-і виходять поза рамюr українських гро
мад, успіхів, що стають вкладом у розвиток канадської народ

ної культури. Він підкреслював, що концерт зробив хороше 
nраження на присутніх. 

Видатний канадський літературознавець Маргарет Фар

лей писала, що концерт пригадав дідусям і бабусям весільні 

святкування на Україні, матерям і батькам їхні піонерські дні 
на преріях, молодих людей окрилив і вселив у них віру йп-1 

вперед до мирної і щасливої Канади. То був концерт трьох 
поколінь. Вона далі буквально ШІсала: "Я ... відчувала, які 
ми є щасливі, що маємо це живе народне мистецтво в наurій 

країні, ці пісні, танці, принесені з Європи, які тут вкорінялись, 

як і вкорінились люди. Ми глибоко вдячні таким організаціям, 
як Товариство об'єднаних українських канадців, які дають 

нам, як безплатний подарунок, свої традиції." 
Євген Дольний дав велике признання всім митцям, я1d 

брали участь у фестива..т:rі. Він писав, що фестиваль у Торонто 

дав глядачам уяву, якою буде програма крайового фестива.mо 
у Вінніпегу. 

Хоч не всі мистецькі колективи ТОУК на Сході Канади 

були спроможні взяти участь у крайовому фестивалі, вони 
все одно готовили концертні програми, які виконували у своїх 

місцевостях - у Киркленд Лейк, Енсонвиллі, Савт Поркюпай

ні, Тиммінсі, Вал д'Орі. У всіх місцевостях проводилася збір
ка грошей на покриття коштів подорожі митців до Вінніпе~у 

на фестиваль. Треба було зібрати поважну суму. Щоб вислати 
митців на фестиваль ЛІШІе з Торонто, потрібно було 4,500 до
ларів. Правда, були пороблені заходи, щоб митці і гості по
дорожували спеціальними поїздами з Торонто і Венкувера ·по 

зниженій ціні. 
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"Українське слово" 2 травня повідомляло, що Західна 
Канада готується до масової участі у фестивалі у Вінніпегу. 
3 Ріджайни мали виїхати 50 мшців під керівництвом АнІПІ 
Лапчук, Василя Александрука, Петра Лапчука і Тома Лучен

ка. Групу митців з Келгарі очолювали диригенти Гейзел Ан

дрійчук і Степан Галан. В Едмонтоні зголосилось до участі у 

фестивалі 70 митців. У Венкувері підготовкою мистецьких сил 
керували Михайло Маланчук, Бітріс Андрущак, Іван Хитрень

кий. йшла посилена підготовка і в Саскатуні. Навіть невеликі 
фармерські місцевості, де були відділи ТОУК, гідно відзначу

вали ювілей Великого Каменяра. В Мирнам 9 червня відбувся 
концерт на пошанування поета. Участь у святі взяло 400 фар
мерів. Головував на святі Степан Петрук з Лейк Белв'ю. 10 
червня такий концерт відбувся в Іннісфрі. Понад 500 людей 
з околиці прийшло на свято. Програми обох концертів вико

нували митці ТОУК з Едмонтона. З промовами виступали сек

ретар Албертійського Провінціального Комітету ТОУК Юрій 

Соломон і редактор газети "Українське слово" Микола Грин
чишин. 

Франківські фестивальні концерти відбулися у Венкувері 

15 червня, у Саскатуні 20 червня, у Форт Вильямі і Порт Ар

турі 27 червня. 
Про Франківський фестивальний концерт у Форт Вилья

мі, що відбувався у Вокейшонал Скул Аудиторіумі, вмістила 
місцева газета "Форт Вильям Тайм Джорнал" гарний опис. 

Автор опису назвав концерт "хорошим культурним успіхом". 
Він високо оцінив виступ мистецьких сил у постановці "Буко

винське nесілля". Він також навів фрагмент з біографії Іва
на Франка. Програма концерту проходила під проводом Во

лодимира Слободи, Стелли Трилінської, керівників танців 

Лилі Бербенюк і Люби Болотинюк. 125 митцям акомпанувала 
на піаніно Соня Данилевич. 

Щоб підсилити підготовку до фестивалю Крайовий фес
тивальний комітет вислав Євгена Дольного на поїздку для 

провірки стану мистецьких колективів на місцях. його марш
рут простягався із Форт Вильяма до Венкувера. 

Найполегливіше готовилась до Великих роковин, цілком 

зрозуміло, українська прогресивна громадськість у Вінніпегу. 

Вона старалась зробити це свято якнайкращим, якнайrідні

nmм, найвеличнішим. Місцевий ювілейний комітет звернувся 
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до Вінніпегськоі міської ради з пропозицією, щоб вона наз

вала одну з вулиць міста ім'ям Івана Франка. Внесок про це 
зробив на засіданні міської ради робітничий алдермен Джей
коб Пеннер. Він дав високу сцінку літературній творчості, 
науковій і громадській діяльності Івана Франка і сказав, що 

поет заслуговує на те, щоб одна з вулиць міста, в якому живе 
така велика кількість українців, була названа його ім'ям. Але 

зразу проти внеску виступили алдермени слов'янського по

ходження - українець Слав Ребчук і поляк Тараска. Зблоку
вавши свої сили, реакція 12 голосами проти 5 повалила внесок. 

Велике оживлення проявив драматичний гурток у Вінні

пегу. Відбулися збор1' його членів, на яких був обраний ко
мітет, до якого увійшли Я. Семенов, Ф. Гордієнко, М. Шах, 

Д. Бойко, А. Мойсюкова, С. Юрійчук, Д. Мойсюк, А. Наrор

няк, П. Корчак, І. Кащишин, М. Вітовський. Було вирішено 
у ювілейному році поставити п'єси "Учитель", "Украдене 

щастя", "Борислав сміється". 
Настали фестивальні дні. В п' ятницю 6 липня зі Сходу 

і Заходу до Вінніпегу прибували митці і гості з Онтеріо, Кве
беку, Саскечевану, Алберти і Британської Колумбії. Прибу
вали гості і з Сполучених Штатів Америки. На залізничних 

станціях міста митцям і гостям було влаштоване тепле прий
няття. 

Того ж самого дня вечером в Українському робітничому 
домі відбулось змагання між драматичними гуртками за най

кращу постановку одноактної п' єси. Едмонтонці поставили 
п'єсу "До світла'', венкуверці - "Олівець", вінніпещі -
"Будка ч. 27". 

В суботу 7 липня пополудні відбулося відкриття пам' ят
ника-погруддя і Музею Івана Франка. У ньому взяло участь 

біля 4000 осіб. Хор під проводом Марії Кардаш відспівав 
"О Кенеда". Голова місцевого ювілейного комітету Антон Бі
лецький відкрив зібрання. Дмитро Стечишин, один з піонерів 
українського прогресивного руху у Вінніпегу, зняв покривало 

з пам'ятника-погруддя Івана Франка. Хор під проводом Ва
силя Филиповича відспівав гімн "Вічний революціонер". Стен
лі Добровольський від КВК ТОУК і Юрій Кренц від ГЗ РЗТ 
поклали вінок в підніжжі пам'ятника. З промовами виступили 
від Крайового ювілейного комітету Стенлі Добровольський, 
радник Посольства СРСР в Оrтаві Степан Демченко від укра

їнського радянського народу, поет Микола Тарновський від 
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українськоі прогресивної громадськості в СполучеШІХ Штатах 

Америки, д-р Джеймс Ендікотт від Канадського конгресу ми
ру, rолова Канадського Товариства культурних зв'язків з 
Україною Василь Свистун. Музей відкрила 10-річна Деніс 

Мельник і один з перших керівників художньої самодіяль

носrі ТУРФДім-ТОУК К. Томашівський. 
Вечером у Вінніпег Аріна відбувся Крайовий фестиваль 

украінської пісні, музики і танцю. Програму виконували 1000 
митців з різних місцевостей Канади. Програма складался з 
таких творів: пісень "Вічний революціонер", "Місяцю князю", 

"Пісня про Довбуша", "Земля сріблистої берези", "Долина 
Червоної ріки", "Слава піонерам", "Колгоспний вальс", "На
ша мета", "Ми за мир"; танців "Козачок", "Метелиця", "Та· 
нець mnениці" (з хором), "Великий гопак"; музики (уривків з 

опер "Запорожець за Дунаєм" і "Наталки Полтавки"). Іван 
Вір прочитав поезію "Іванові Франкові", а Федір Гордієнко 
- "Каменярі". Перша частина фестивальної програми закін
чилась постановкою "Буковинського весілля" з п'єси "Земля". 

Просторий зал Вінніпег Аріна заповнили 8000 осіб. Вони 
бурхливими оплесками вітали виконавців програми. Ті опле

ски часто переростали у довготривалі овації. 

Місцева газета "Вінніпег Трибюн" дала високу оцінку 
програмі фестивалю. Вона ІШсала, що понад 1000 молодих хо
ристів, оркестрантів і танцюристів відродили Україну у Він

ніпегській Аріні. 

Великим збірним хором керував Євген Дольний. Танці 

відбулися під проводом Мирона Шатульського. Коментував 

програму Мич Сейго. Фестиваль відкрив голова Крайового 

ювілейного комітету Петро Прокопчак. Програмою проводив 

Микола Гринчишин. Під час концерту була прочитана віталь
на телеграма з Києва від Тараса Франка - сина Івана Фран

ка. На адресу Крайового ювілейного комітету надійnши ві

тальні телеграми від Українського Республіканського коміте

ту по підготовці і проведенню 100-річчя з дня народження Іва
на Франка за підписом Миколи Бажана, Українського Това

риства культурних зв'язків з закордоном за підписом Луки 
Кизі, Президії Академії наук Української РСР за підписом 

Олександра Палладіна і Олександра Щербаня, Спілки пись-
1\Іенників України за підІmсами Миколи Бажана, Остапа Виш

ні, Олеся Гончара, Петра Козланюка, Леоніда Новиченка, 
Максима Рильського, Володимира Сосюри, Юрія Смолича, 
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Семена Скляренка, Павла Тичини, Музею Івана Франха у 
Львові за піДІШсом Якова Цегельника, редактора журналу 
"Жовтень" Юрія Мельничука. 

В неділю 8 липня на Українській площі в Гусавик про
довжувався Франківський фестиваль. На великому народно
му здвизі виступили з промовами поет Микола ТарновсьКИй, 

Василь Глуханюк, Іван Бойчук. 

Треба зазначити, що на Франківський фестиваль була 
запрошена делегація видатних діячів культури Радянської 
України, але канадський уряд, на донос лідерів Комітету 

українців Канади, відмовився видати їм в'їзні візи. Цей по

ступок федеральнцх. властей викликав обурення не тільки 
серед великої частини канадських українців, але й серед ши

роких кіл канадської громадськості. У зв'язку з цією відмо

вою в газеті "Радянська Україна" була опублікована стаття 
"Чого злякались в Канаді?", яку підписали видатні письмен
ники, артисти і художники Української РСР - Максим Риль

ський, Володимир Сосюра, Денис Лукіянович, Остап Вишня, 

Лев Ревуцький, Василь Касіян, Антон Монастирський, Михай

ло Рудницький, Амвросій Бучма, Марія Литвиненко-Вольге

мут, Мар'ян Крушельницький, Гнат Юра. 

Крайовий фестиваль української музики, пісні і танІ..UО на 

відзначення 100-річчя з дня народження Івана Франка прой

шов з надзвичайним успіхом. Він став великою подією в істо

рії художньої самодіяльності канадсью1х українців. За підго

товку його концертної програми відповідальність була покла
дена на керівництво мистецьких колективів у різних містах 

країни - Євгена Дольного, Марію Кузик, Володимира Балая 

у Торонто, Стеллу Паньків і Чарлса Віра у Вест Торонто, 

Рудольфа Василенка і Миколу Пеловича в Гемилтоні, Маню 

Босніч і Клару Гуньку у Велланді, Володимира Слободу і Ли
ліян Бербенюк у Форт Вильямі, Стеллу Трилінську і Любу 
Болотинюк у Порт Артурі, Мирона Шатульського, Ольгу Ма

тейчук і Стенлі Кухарчука у Вінніпегу, Василя Хомина у 

Пойнт Доглесі, Анну і Петра Лапчуків у Ріджайні, Василя 

Александрука в Мус Джо, Івана Калинчука у Саскатуні, Ва

силя Филиповича і Олексу Урсуляка в Едмонтоні, Гейзел Ан

дрійчук у Келгарі, Михайла Маланчука, Лорна Безубяка і 
Бітріс Андрущак у Венкувері. 

За здійснення такого великого організаційного проекту 

258 



НАША СЦЕНд 

ахrnвно борNшся сотні активістів - члени Товариства об'єд
наних українських канадців і Робітничого запом('~гового това
рш"-тва - у різних місцевостях. Вони збирали гроші на по
криття коштів подорожі митців до Вінніпегу. 

Підсумовуючи успіх Франківського фестивалю у Вінні
пегу, газета "Українське життя" 19 липня ІШсала: "Підготов
ка до Франківського фестивалю велась довго і наполегливо. 

ЮвілейЮІЙ комітет по відзначенню 100-річчя з дня народжен

ня Івана Франка і 65-річчя життя і творчої праці українців 

у Канаді та організації, які входять в цей комітет, в першу 

чергу Товариство об'єднаних українських канадців, вклали в 

підготовку до фестивалю багато зусиль. Але все це заверuш
лось справді величним успіхом. Фестиваль виявився не тіль

ки новим досягненням культурної діяльності українців Кана

ди, але й новим великим вкладом у загальну канадську куль

туру". 

В "Українському житті", "Українському слові" і "Юкрей

ніан Кенейдіан" було опубліковано декілька кореспонденцій, 
в яких автори ділились з читачами своїми враженнями від 

фестивалю. Поет Микола Тарновський дав висо1<.у оцінку зма

ганню драматичних гуртків під час фестивалю. Він писав, що 
Крайовий ювілейний комітет добре зробив, що включив у 
фестиваль драматичні вистави. 

Художній керівник мистецького колективу ТОУК у То

ронто Євген Дольний опублікував в газеті "Українське слово" 

5 вересня статтю "Наші успіхи і нові завдання в культурній 

праці", в якій писав: "Не можна говорити про наше свято, 

не згадавши нашу організацію, яка взяла ініціативу у відзна
ченні 100-річчя з дня народження Івана Франка і 65-річчя 

українців в Канаді. Велика честь ТОУК за те, що звеличило 

ім'я великого Каменяра на канадській землі, що його від

дані члени - чесні українські робітники, фармери своїм тру
дом створили таку величну культурну подію в житті всіх ка
надців. Назва Товариства об'єднаних українських канадців, 

як прапороносця всього кращого, всього гуманного в україн

ській спадщині, вічно залишиться в історії нашого народу. 

Слава ТОУК, слава членам нашої організації!". 

Крайовий ювілейний комітет опублікував 1 серпня в "Ук
раїнському слові" заяву п. з. "Велике спасибі", адресовану 
митцям, диригентам, організаційним працівникам, всім тим, 
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хто причинився до успішного проведення святкування 100-
річчя з дня народження Івана Франка. У подяці rоворилося, 

що без самопосвятної праці і жертвенності з боку митців і 

багатьох діяльних членів українських проrресивних товариств 
не було б таких великих досяrнень, які були продемонсqю
вані на триденному крайовому святкуванні у Вінніпеrу - 6, 
7 і 8 липня 1956 року. 

Хоч головна мобілізація мистецьких сил і членів Това
риства об'єднаних українських канадців була скерована на 
підготовку до участі у Франківському фестивалі, в Палермо 

1 лшmя була відзначена в гідний спосіб п'ята річниця споруд
ження пам'ятника Тарасові Шевченку. Відбулось святочне 

зібрання і концертна проrрама. 

У Вінніпеrу, Едмонтоні, Торонто відбулись, як завжди, 
трЗДІЩійні Шевченківські концерти. 25 листопада в Едмон

тоні відбувся великий концерт з приводу Албертійського про
вінціального з'їзду ТОУК. 2 rрудня відбувся такий же кон
церт у Вінніпегу з приводу Манітобського провінціального 
з'їзду ТОУК. На обох концертах виступала відома солістка з 

Торонто Софія Романко-Муцак. 

У Вінніпегу того ж року відбувся концерт на пошану ви

датного українського композитора-класика Миколи Леонrо

вича. Концерт був приурочений до 35-річчя з часу його wа

rічної смерті. 

Театральна діяльність у тому році дещо сповільнилась, 

бо в головному всі зусилля мистецьких колективів були ске

ровані на підготовку Франківського фестивалю у Вінніпегу. 
І все-таки в ряді місцевостей були поставлені п' єси. Напри
клад, драматичний гурток у Торонто повторив п'єсу "Земля", 
коли відбувався Сьомий крайовий з'їзд ТОУК в місяці люто
му. На постановку 23 лютого в "Українському житті" Василь 
Филипович опублікував рецензію. У ній він писав: "Друга 
постановка п'єси "Земля" торонтонськими мистецькими сила
ми, завдяки невтомної і посвятноі праці всіх виконавців в її 

підготовці, увінчалась гарним успіхом. 

Делегати і гості, залшnаючи театральний зал після фі
нальної завіси, відчули душевне збагачення, яке було пере
жите ними спільно з виконавцями, побачили частину тих жах
ливих соціальних умов наших предків на Буковині в кіІщі 
ХІХ сторіччя. 

260 



НАША СЦЕНА 

Делегаm і гості усвідомили також і те, що театральна 

ділянка мистецької діяльності при нашому Товаристві живе 
помимо всіх труднощів і перепон, які стоять на шляху П 

здійснення і дальшою розвитку. Вони усвідомили, що теа

тральна діяльність має можливість рости як кількісно, так і 

якісно, якщо докласти стільки зусиль, скільки доклали торон

тонські митці в постановці "Землі". 

Драматичний гурток ТОУК у Вінніпегу BlДlrpaв п'єсу 

"Микола Джеря" за однойменною повістю Івана Нечуя-Леви
цькоrо. Рмі в п'єсі виконували Микола Елендюк, Анна Мой
сюкова, Марія Царик, Степан Плаксій, Маріян Вітовський. 

Режисерував Яків Семенов. Це вперше була поставлена ця 
п'єса на сцені Українського робітничого дому у Канаді. 

23 травня в Українському фармерському домі в Іннісфрі 
відбулося змагання драмгуртків з Веrревилл, Стубно, Інніс
фрі в одноактівках. 

Починаючи з 19 лютого, Мирон Шатульський, який вив
чав хореографію в Києві, опублікував серію статей, в яких 
давав поради, як треба виконуваm народні танці. Треба за
значити, що в тих роках помітно зростало зацікавлення серед 

канадсько-української молоді до народних танців. Вони що

раз частіше займали значну частину програм концертів в 

Українських робітничих домах. Автор статей радив збагачу

вати репертуар національними танцями й інших народів. 
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Після успішного Крайового фестивалю української пісні. 
музики і танцю у Вінніпегу влітку 1956 року новий сезон 
художньої самодіяльності Товариства об'єднаних українських 

канадців почався новим пожвавленням. У Гемилтоні сформу
вався Музично-співацький ансамбль, який 24 лютого 195ї 
року влаштував успішний концерт, на якому виступали со

лістки Наталя Гаврилець і Марія Стефанишин, які згодом 
.відіграли важливу роль у художній самодіяльності. 

Драматичний гурток у Вінніпегу 2 березня поставив п'єсу 
"Земля". До її постановки були змобілізовані заслужені ама
тори і талановита молодь, яка проявляла зацікавлення до 

театрального мистецтва. Ролі в п'єсі виконували: Федір Гор

дієнко, Павліна Бартко, Мирослав Шах, Роман Довrополюк, 

Марія Царик, Филис Дідур, Денис Мойсюк, йосип Петрик, 
Катерина Юрійчук, Елеаор Журавецька, Федір Ломацький, 

Іван Стефанюк, Марія Грицюк, Григорій Миськів, Анна Ку

харчук, Марія Кримська, Петро Кохан, Антон Дольний, йосип 

Яворівський, Василь Грицюк, Роман Білецький, Надя Пело

вич, Віра Кліш, Джін Блищак, К. Стасюк, Михайло Фівчук, 

Носип Клевак, Стах Кухарчук, Лин Царик, Степан Плаксій. 

Режисерувала п'єсу Анна Мойсюкова. Суфлерував Яків Семе

нов. Диригував хором і оркестром Мирон Шатульський. За 

технічний бік постановки відповідали Маріян Вітовський, 
Богдан Корчак, Іван Корчинський, Євген Чачковський, Дми

тро Бойко, Іван Гунька, Степан Юрійчук, Іван КаЩШІІИн, Пе

лсгія Корчак, Анна Нагорняк. 

Рецензент Е. М. (Емануіл Михайлюк) 20 березня в газеті 
"Українське слово" писав: "Мистецькі сили при відділі ТОУК 
у Вінніпегу - Драматичний гурток ім. Івана Франка, музич

но-співацький і танцювальний гуртки, з яких був створений 

.для цієї нагоди великий ансамбль, доклали багато праці, щоб 
вивести драму якнайкраще. Не один вечір провели вони на 

пробах з режисером Анною Мойсюковою і диригентом та 
інструктором танців Мироном Шатульським й індивідуапьно 



.НАША СЦЕНА 

- 1 ІХНЯ праця була. недаремна. Вистава "Землі~' позначилася 
великим успіхом як щодо присутності і задоволе.t1ня публіки, 
так і щодо мистецького виконання ролей поодиноких осіб, 

гуртів, співаків, танцюристів, оркестру. Під час вистави впа
дала ввічі особливо значна кількість молодих аматорів, які 
виявилися у своїх ролях як справжні кваліфіковані артисти". 

Павло Попович 27 березня в "Українському слові" писав, 
що такої постановки, як "Земля", вже давно не було на сцені 
Українського робітничого дому у Вінніпегу. Це дійсно було 
чудово! Він підкреслював, що багато зусиль до постановки 
"Землі" доклав Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульсь
кого. 

Того ж року Ансамбль "Бандурист" проявив велику ак
тивність і мав гарні успіхи. Він здійснив поїздку до кількох 

.місцевостей поза Вінніпегом. 5 травня влаштував свій 9-річ

~шй концерт. Він на ньому проспівав твір канадсько-українсь

КС'ГО робітничого поета Дмитра Дубини "Моя пісня" (музику 
до нього написав львівський композитор Євген Козак). На 

тому ж концерті ВИСТУІШВ з промовою громадський діяч Ва

силь Свистун, який сказав, що Товариство об'єднаних укра
їнських канадців, яке має Ансамбль "Бандурист", заслуговує 
на широке визнання і підтримку канадських українців за свій 

великий вклад у зберігання української мови, пісні, музики 
і танцю в Канаді. 

Ансамбль "Бандурист" брав участь у Манітобському му

зичному фестивалі 1957 року. Він вийшов переможцем за ви
конання народних пісень: за канадську пісню "Ленд оф ді 
силвер бирч" ("Земля сріблистої берези") і українську пісню 
"Забіліли сніги". Суддя Джон Чорчилл, роблячи оцінку 
виступу ансамблю, сказав, що у пісні "Ленд оф ді силвер 
бирч" тональність хору ефективно передавала картину канад

ської природи. Гармонія і злиття голосів були знамениті. В 
пісні "Забіліли сніги" він відзначив голоси басів. Гарні 
були також і тенори. Голоси були добре збалансовані, акорди 
виконані правильно, був високий рівень одностайності, акцен

тування вийшло дуже добре. 

У Вінніпегу існував і Молодіжний хор "Динамо", який 
31 березня влаштував гарний концерт в Українському робіт
ничому домі. 

У 1957 році у Венкувері був організований Чоловічий хор 
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ім. Миколи Лисенка, який влаштував 14 квітня свій перший 
концерт під диригуванням Володимира Якимчука. Хор мав 

декілька солістів - А. Цитульськоrо, Е. Маюка, Е. Комара, 

Л. Габу, Е. Гончарука. Хор впланував відбути свої кшщерти 
у Вікторії і Порт Алберні. Він начисляв ЗО співаків. 

Жіночий хор "Гаrілка" в Торонто влаштував ряд кон

цертів - у Гемилтоні, Ошаві, Содборі, Монтреалі. Про кон
церт Жіночою хору 'Таrілка" у Виндзорі Стелла Паньків 

писала в "Українському житті" 11 травня, що він був один 
з найкращих і послужить заохотою до ліmnої праці в май

бутньому. 

В неділю 19 травня мистецькі сили ТОУК з Ріджайни і 

Мус Джо влаштуваЛи концерт в Українському робітничому 
домі в Саскатуні. В склад програми входило 20 творів. Тан
цюристи Елек і Зоя Лапчуки виконали "Аркан", Норман Сав

чин виконав пісню "Думки про Канаду і Україну" Івана Шим

чишина (музику написала київська кс>.мпозиторка Людмила 

Височинська). Хором і оркестром керували Анна Лапчук, Ва
силь Александрук і Петро Лапчук. Танцюристи виступали під 

керівництвом Джінджер Савчин. 

5 травня в Українському робітничому домі у Торонто 
влаштував свій перший концерт новостворений хор стариm.х 

громадян під керівництвом К. Томашівськоrо. Хор начисляв 

40 співаків. Він був організований при відділі Робітничого за
помоrовоrо товариства. Пізніше йому було присвоєне ім'я 
Матвія Поповича. 

Мистецькі сили у Торонто - Чоловічий хор ім. Т. Г. Шев

ченка, Жіночий хор 'Таrілка" і струнний оркестр влаштували 

неликий концерт в Оттаві - в Текнікал Скул Аудиторіумі. 

На концерті виступали солісти Федір Писарчук з Ошави, Іван 

Бокла з Торонто, солістка-мандоліністка Анна Балай, соліст

акордіоніст Володимир Ковман. Виконували програму 85 мит
ців. Диригував Євген Дольний. За танці відповідав Володимир 

Балай. Головував Мич Сейrо - редактор "Юкраїніан Кеней
діан". Мистецький колектив був запрошений влаштуваrn кон

церт в Посольстві СРСР в Оттаві. 

29 вересня в Торонто відбулася культурно-мистецька кон
ференція, в якій взяло участь 40 представників зарядів і ко
мітетів Товариства об'єднаних українських канадців. З допо
віддю виступив Євген Дольний, який сказав, що на протязі 
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року торонтонські митці виступали на 19 концертах. Жіночий 
хор "Гагілка" виступав на концерті в Гарт Гаузі в Торонто. 
То була знаменна подія і велике визнання для хору. 

На конференції обговорювалось питання виготовлеШІЯ 

фільмів з концертів мистецького колективу, зміцнення моло

діжного хору, оживлення діяльності драматичного гуртка. Бу

ло підкреслено потребу брати більшу участь в кульrурному 
житті міста. 

Газета "Українське життя" 26 січня вмістила на першій 
сторінці фото Степана Старика і під ним такий текст: "Моло
дий канадець, українського походження, визначний скрипаль, 

був призначений провідником Королівського філармонічного 
оркестру в Лондоні. Сер Томас Бічем призначив його на той 

пост після лише двох місяців праці з ним. Степан Старик, 

якому тепер 24 роки, наймолодша людина, коли-небудь вису
нена на таку високу посаду в історії музики в Англії. Степан 

Старик виїхав з Канади після того, як власті США заборонили 

йому в'їзд до Сполучених Штатів з Торонтонським симфоніч
ним оркестром і він був позбавлений праці." 

Степан Старик початки своєї музичної освіти набув в 
струнному оркестрі Товариства об'єднаних українських ка

надців у Торонто. Часто виступав з скрипковим соло на кон

цертах в Українському робітничому домі. 



ЗА ДАЛЬШЕ РОЗГОРТАННЯ ПРАЦІ 

Восьмий з'їзд Товариства об'єднаних українських канад
ців відбувся в днях 23-26 січня 1958 року. У прийнятій резо
люції "Культурно-мистецьке питання" було відзначено нові 
досягнення на культурно-мистецькому полі, особшшо у зв'яз
ку з відзначенням 100-річчя з дня народження Івана Франка 

1956 року. 
В резолюції бул~- дано нові настанови і директиви для 

покращання художньої самодіяльності. У ній вказувалось, що 

своїми виступами перед різною аудиторією з хороІІШми кон

цертними програмами, своїм обслуговуванням широких мас 
і різних організацій, мистецькі колективи сповняють ведику 

роботу, виконують велику громадську працю. Цю діяльність 
слід урізноманітнити, щоб вона охопила ще ширші кола ка
надської громадськості. 

Делегатам Восьмого крайового з'їзду ТОУК був висвітле

ний фільм "У країн ський концерт", що був знятий з мистець-
1rnх сил ТОУК у Торонто - Чоловічого хору ім. Т. Г. Шевчен

ка, Жіночого хору "Гагілка", струнного оркестру. Вони ви

ступали під керівництвом Євгена Дольного. У програмі того 

концерту також брала участь танцювальна група, яка викона

ла гуцульський танець "Воротар" і танець "Козачок". Висту

пав з солоспівом Іван Бокла. Режисером фільму був Мич 
Сейго. 

На цей фільм була опублікована рецензія в газеті "Укра

їнське життя" 25 січня Петра Стоянівського. В ній говори

лось: "Під час Сьомого крайового з'їзду Товариства об'єдна
них українських канадців в 1956 році мистецькі сили міста 
Торонто влаштували з'їздовий концерт. Делегати, які були 
присутні на ньому, висловлювали загальне схвалення і захоп

лення. 

- Коли б у нас влаштували такий концерт? - висловив

ся один з делегатів фармерської місцевості Алберти. Цю дум
ку поділяли й інші делегати з малих місцевостей в Алберті, 
Саскечевані, Манітобі, Онтеріо, Квебеку і Британської КОJІум
біі, там де нема хорів, оркестрів і танцювальних груп. 



НАША CЦEtfA 

І наче йдучи назустріч тим законним бажанням (можна 
сказати - домаганням), Крайовий Виконавчий Комітет Това
риства об'єднаних українських канадців постановив, як пер

шу серйозну спробу попшрення своєї мистецької діяльності 

в найдальші закутини країни, зняти художньо-документаль

ний фільм "Український концерт". 

Далі автор писав: "Прекрасний, чудовий, незабутній кон

церт! І ви бачите скільки зусиль (і грошей) потрібно було, 
щоб донести до вас українську чудову пісню, музику, танець. 

І ви з великою вдячністю ще грімкіше, ще палкіше аплодуєте 
і виконавцям, і диригенту, і режисеру, і всім тим, які доклали 

свого труду, щоб вас порадувати, потішити, розвеселити. Ви 

вдячні Товариству об'єднаних українських канадців, що зро

било можливим випродукувати цей фільм." 
8 січня "Українське слово" опублікувало статтю Миколи 

Алексієвича "Широко розгорнулась культурно-освітня праця 

ТОУК в Едмонтоні". Він повідомляв, що з початком сезону 

працює новий керівник мистецького колективу - Василь Хо

мин. Драматичний гурток підготовив оперету "Засвистали 

козаченьки", яку поставив в Едмонтоні, Келгарі й Іннісфрі. 
Також відіграв комедію "Клуб суфражисток". На відкриття 
сезону відбулось три концерти - 17 листопада, 15 і 22 грудня 
1957 року. В концерті української школи взяло участь 80 ді· 
тей. Мішаний хор виріс до 100 осіб. Струнний оркестр мав 

30 музикантів. Існували ще чоловічий і жіночий хори. В мис

тецькій праці Василеві Хомину допомагали Володимир Росє

вич, Дмитро Росєвич, Володимир Якимчук і Беті Нагорняк. 

24 лютого в Едмонтоні відбулася конференція митців. На 
ній було вирішено зробити підготовку до Шевченківського 

концерту 30 березня в Джубілі Аудиторіумі. В ньому мало 
виступити 200 митців. Також було постановлено взяти участь 
у Провінціальному фестивалі ТОУК для відзначення 100-річчя 
Британської Колумбії. Для участі в ньому згодилося поїхати 
1 ОО митців з Алберти. 

Шевченківські концерти відбулися 23 березня у Торонто, 
Венкувері, Келrарі, 30 березня у Вінніпегу, Едмонтоні, Нью 
Вестминстер. 

На Шевченківському концерті у Венкувері було понад 
1000 слухачів. Програмою керували Карл Кобилянський і Бі

тріс Безубяк. З соло виступила піаністка Андреа Каландж, 
:співачка Христина Маюк. Василь Филипович декламував по-
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езіі Тараса Шевченка. Газета "Пасифік Трибюн" дала висо:ку 
оцінку концерту. 

9 квітня в "Українському слові" Микола Алексієвич ІШ
сав: "Велике враження зробив концерт на людей англійсько
го походження. Багато з них перший раз бачили такий кон
церт. Вони були дуже раді познайомитися з творчістю і діяль
ністю Шевченка, яку представлено на кооцерті, і висловmо

вали велике признання українським прогресивІШм організа

ціям за ведення такої хорошої культурної праці, яку бачили 
." у виступах мистецьких сил на концерт~ . 

3 травня газета "Українське життя" надрукувала рецен
зію В. Трилінського .. на постановку п'єси "Назар Стодоля" 
драматичним гуртком у Форт Вильямі. Публіка уважно слід
кувала за дією драми і грою аматорів. Автор підкреслював, 

що нагороджуючи рясними оплесками аматорів, публіка наче 
тим говорила: "Ми хочемо бачити більше подібних п'єс на 
нашій сцені". Далі він писав: "Виконуючи резолюції по пи

танню освітньої і культурно-мистецької праці, схвалені Вось

мим крайовим з'їздом Товариства об'єднаних українських 

канадців, наш Окружний комітет зобов'язався дати українсь
кій громаді те, чого бракувало через довший час на нашій 

сцені в Українському робітничому домі". 
11 травня Ансамбль "Бандурист" влаштував свій ювілей

ний 10-річний концерт, Коментуючи той концерт, м. r. ІШсав 
в "Українському слові" 21 травня: "Ансамбль добре зіспіва
ний, добре організований і дисциплінований, сильний він і 

своїм великим складом - має зараз понад 50 співаків. В 

останніх роках ансамбль зміцнився групою хороших молодих . " ,, 
сшваюв . 

Драматичний гурток у Вінніпегу поставив п'єсу "Дванад

цять" з великим успіхом. Зал був переповнений глядачами. 

Багато з них пам'ятали той час, коли п'єса була вперше по
ставлена на цій сцені 1923 року. Вона регулярно ставилась 
в листопаді в 1920-1930-х роках. Завжди доход з неї призна

чався на українську робітничо-фармерську пресу. 
У 1958 році провінція Британська Колумбія відзначувала 

своє сторіччя. Товариство об'єднаних українських канадців 
включилося в це святкування. Микола Гринчшuин опубліку
вав 26 лютого в "Українському слові" статтю про те, що укра
їнці Венкувера готуються до відзначення ювілею Правінціаль

ним фестивалем української пісні, музики і танцю. Він був 
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запланС\ВаНИЙ на 12 липня в Ексибшшш Форумі. Перед фести
валем мала відбутися Виставка українських народних ручних 
виробів. На ній мали експонуватися привезені речі старшими: 
mодьми з рідних земель і вже вироблені в Канаді. Також мали 

відбутися концерти в околиці Вс;:нкувера. 

На самому фестивалі мали виступити чоловічий хор з 45 
співаків, жіночий хор з 40 співачок, струнний оркестр з 35 
музикантів, дитяча група з 100 хлопців і дівчат. Мали взяти 

участь в програмі мішаний хор з Нью Вестминстера з 40 спі· 
ваків і митці з Стівстона. 

Програму фестивалю підготовляли Євген Дольний і Мич 
Сейго. Вона складалася з двох частин: "Наша спадщина" (в 

ній мала бути відображена культура українського народу) і 

"Наша Батьківщина" (в ній піснями, музикою і танцями мав 

бути представлений вклад українців у розбудову Канади). 

Секретар Провінціального Комітету ТОУК Іван Дубно 

30 квітня писав в "Українському слові", що до Нанаймо при
були українці в 1898 році, які працювали в шахті. У 1906 році 
там уже був український відділ Соціалістичної партії Канади. 

Першим поселенцем у Венкувері був Дмитро Касіян. Він при
був до міста 1905 року. У 1908 році тут започаткувалась куль
турно-мистецька діяльність. У 1910 році була поставлена пер
ша українська п'єса "Гайдамаки". В 1911 році в Орендж Галл 
відіграно оперету "Наталку Полтавку", пізніше "Сватання 
на Гончарівці" і "Украдене щастя". 

Він відзначив великий вклад у мистецьку діяльність ціло

го ряду діячів: В. Гагалюка, Е. Далаврука, М. Маланчука, Р. 

Назаркевича, І. Хитренького, А. Цитульськоrо, Г. Гошовсько

го, С. Винника, М. Куньки, Р. Довrополюка, В. Якимчука, К. 

Кобилянського, Д. Вихристова, Г. і Е. Польових, К. Пасічника, 

М. Никифорука, С. Несторук, В. Филиповича, В. Хомина. 

4 червня в "Українському слові" був опублікований вір
шик Івана Шимчишина в честь новозорганізованого Жіночого 
хору "Русалка" у Венкувері, який готувався до фестивато. 

У ньому були такі рядки: 

В хорі тім жінни й дівчата 

Пренрасно співають, 

Фестивальную програму 

Старанно вивчають. 
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У тому ж самому числі газети були опубліковані фото 
мистецьких колективів і поодиноких митців, що мали взяти 

участь у фестивалі: збірноrо хору і оркестру, чоловічого хору 
"Бандурист" з Вінніпегу, танцюристів. Під фото була така 

доІDІска: Понад 500 митців виступлять на фесrивалі. Це буде 
велика культурна подія, яка влаштовується українськими про

гресивними організаціями з приводу 100-річчя Британської 

Колумбії. 
2 липня "Українське слово" вмістило привітання прем'єра 

провінції В. А. С. Беннетта, мера міста Ф. Дж. Гюма. мера Нью 

Вестминстера Ф. Г. Джексона. 

У своєму привітанні прем'єр Британської Колумбії гово

рив: "Привіт і поздоровлення талановитим українсько-канад

ським народним танцюристам і співакам, які з'єдналися, щоб 

дати українському фестивалю такий колоритний і розваговий 
вклад до святкування 100-річчя Британської Колумбії." 

Мер Венкувера Л. Дж. Гюм говорив: "Культурно україн
ці мають багато що дати, і я певний, що масові хори, танцю
вальні групи й інші імпозантні точки, вплановані фестиваль
ним комітетом, будуть популярними подіями святкування 100-. . ,, 
р1ччя i принесуть велике задоволення глядачам . 

Підготовкою фестивалю керували Петро Максилевич, 

Іван Дубно, Ганна Польова, Карл Кобилянський, Бітріс Безу

бяк, Василь Филипович, Іван Хитренький. Цілий місяць до

помагав в підготовці підприємства представник КВК ТОУК 
Мич Сейго. Для різних обов'язків були організовані комітети: 

програмовий, реклами, бутафорний, вітальний, фінансовий, 
квартирний, кухонний. 

23 липня в "Українському слові" була опублікована ко
респонденція Миколи Чачковськоrо "Фестиваль у Венкувері 

пройшов з великим успіхом". На фестиваль в Ексибишин Фо
румі прибуло понад 6000 осіб. Понад 1000 вернулось додому 
- для них забракло місця в залі. Участь у концертній прс:>rра

мі взяли митці з Венкувера, Нью Вестминстера, Стівстона, 

Едмонтона, Торонто, Келгарі, Ріджайни, Саскатуна, Вінніпега. 

Це були співаки, музиканти, таІЩЮристи. Вони були одіті в 
національні строї. Світлові ефекти надавали їм колоритного 
вигляду. Над великою сценою, на якій розмістились митці, 

виднів великий наІПІс: "Привіт Британській Колумбії з приво
ду її 100-річчя від канадських украіІЩів!". 

Фестиваль офіційно відкрив член Венкуверського коміте-
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ту по відзначенню 100-річчя Британської Колумбії Артур Се
рет. 3 привітом вистуmш секретар Крайового Виконавчого 

Комітету Товариства об'єднаних українських канадців Петро 
Прокопчак. 

Перша частина фестивалю пройшла на високому мистець
кому рівні. Була виконана композиція "Спомини", кілька 
групових танців, три пісні Ансамблю "Бандурист" з Вінніпега, 

акробатичне соло Марі Проців з Торонто. Виступив соліст 

Іван Бокла з Торонто. У цій частині був виконаний також 
"Танець риболовів" (хореографія Бітріс Безубяк). Головував 

Іван Хитренький. 

Другою частиною проводив Василь Филшювич. Вона була 

оригінальною і дуже цікав(',f() - складалася з канадської пое

тично~ i музичної творчості. Були виконані "Українська сю
їта" (композиція Карла Кобилянського), "Тост Венкуверу" 

поетеси Полін Джонсон, пісня "Екстра-генг" Івана Віра. Пісні 

виконав хор (музику до них написали Євген Дольний і Мич 
Сейго). 

Програма закінчилася піснею "Ми за мир!" (слова Івана 
Віра). Заспівував Федір Палюк з Вінніпегу. Виступали діти 

з ритмічними вправами. Фестиваль справив велике враження 

на присутніх. 

17 вересня "Українське слово" опублікувало стапю сек
ретарки Українського фестивального комітету Ганни Польо
вої п. з. "Фестиваль у Венкувер зробив великий вклад у ка
надську культуру". Вона писала, що Фестивальний комітет 

після відбуття підприємства одержав багато листів від видат
них митців і громадських діячів, які високо оцінили вклад 

українців у розбудову Канади, у її культуру. 

Вона говорила, що Український фестивальний комітет 
прийняв дуже скромний бюджет на 10 тисяч доларів, коли 
насправді потрібно було 50 тисяч, щоб успішно провести таке 
велике підприємство. Через упередження Провінціальний юві

лейний комітет відхилив прохання надати фінансову допомогу 
для проведення Українського фестивалю. І все ж, незважаю

чи на відмову прийти з допомогою, Український фестиваль
шdі комітет переборов усі труднощі і перешкоди, гідно і ве

лично провів велике свято. 

Вона далі буквально писала: "Після великого успіху на

шого фестивалю організація ТОУК одержала багато признан
иs, що вона дійсно являється впливовою серед національних 
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і культурних груп. Тепер, коли день 12 лшшя увійшов в істо
рію українців Канади, ми можемо сміло сказати, що ми до

билися всіх наших цілей і що перед нами є можливості для 
найкращих результатів в нашій праці в майбутньому. Укра

їнський фестиваль у Венкувері своїми піснями, музикою і 
танцями вміло зробив вклад всіх українських канадців в ро,з
будові нашої провінції. Не було випадковим, що підібрано 
певні точки до програми, яка була пристусована до історич
них подій, і що прекрасні слова в інсценізації передавали най

ціннішу інформацію про життя і прагнення нашого народу. 
Все це було обмірковане і вимагало багато праці з боку фес
тивального програмнщо комітету, КВК ТОУК, різних людей, 

які писали коментарі, пісні, музику, хореографію, поезію, ве

ликих старань диригентів і всіх митців. Все це планування 

причинилось до великого успіху фестивалю". 
Один з організаторів цього великого підприємства Василь 

Филипович у статті "Венкуверський фестиваль і 40-річчя 
ТОУК", яка була опублікована 24 вересня в "Українському 
слові", писав: "Наш український фестиваль був прекрасною 
подією, якою ми продемонстрували нашу пошану до піонерів 

і будівничих Британської Колумбії. Фестиваль практично про
демонстрував культурні досягнення нашої організації, багату 

і колоритну спадщину і творчі здобутки українців у Канаді. 
Завдяки фестивалеві наша організація здобула ще більшу по
вагу і визнання. Фестиваль ще раз підкреслив значення і до

цільність нашої організації як для нас особисто, так і для 

громадськості. Фестиваль ефективно продемонстрував волю 
нашого народу за мир і братерство у світі. Фестиваль пере
конливо продемонстрував великі досягнення ТОУК з приводу 

40-річчя, здобуті тяжкою довголітною працею". 

Окрилений успіхом фестивалю, мистецький колектив ТОУК 
у Венкувері 9 вересня відбув конференцію, яка схвалила план 
на черговий сезон. На конференції було вирішено: влаштувати 

великий концерт з приводу Провінціального з'їзду ТОУК; під
готувати мистецькі сили до концерту для відзначення 40-річчя 

ТОУК і ЗО-річчя Українського робітничого дому у Венкувері: 
поставити оперету з кінцем року; взяти участь у Венкуверсь

кому народному фестивалі. 
15 жовтня в "Українському житті" була опублікована 

стаття Василя Кокора "Започаткували сезон культурно-мисте
цькоі праці". Він повідомляв, що у Вшщзорі відновлено мі-
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.шшmй хор під проводом Аннц Гулак-Грейсон, який підrотов

ляв свій концерт в Українському робітничому домі. 

29 жовтня газета "Українське слово" надрукувала статтю 
Степана Юрійчука "Підсумки праці Ансамблю "Бандурист" в 

минулому концертному сезоні". Ансамбль начисляв 50 членів 
- співаків, бандуристів і танцюристів. Він брав участь у 12 
к.онцертах. З того 5 він влаштував власними силами. Він брав 
участь у Венкуверському українському фестивалі і по дорозі 

виступав з концерт~и у Саскатуні і Едмонтоні. 

У 1959 році драматичні гуртки Товариства об'єднаних 

українських канадців у Торонто, Вінніпегу, Венкувері здійс

нили ряд театральних постановок. 

"Українське життя" 28 січня опублікувало рецензію Петра 
_Кравчука "Новий доказ зрілості" на постановку п'єси "Запо

':Рожець за Дунаєм" у Торонто 17 і 18 січня 1959 року. Автор 
дисав: "1958 рік був знаменний для широких кіл української 
прогресивної громадськості тим, що в ньому відзначувалось 

40-річчя Товариства об'єднаних українських канадців - орга
ніЗації, яка за час свово існування проробила велику культур
но-освітню, мистецьку і громадську діяльність. 

У зв'язку з відзначенням цієї історичної дати по всій 

країні оживилась і піднялась на ще вищий рівень діяльність 

мистецьких колективів Товариства об'єднаних українських 

канадців. Відновили і покращали свою працю драматичні 

гуртки, хори, оркестри в багатьох місцевостях. У таких вели

ких містах, як Торонто, Вінніпег, Едмонтон і Венкувер мисте

цькі колективи збагатили свій репертуар і влаштували пре

красні концерти і театральні постановки". 

Говорячи про постановку "Запорожець за Дунаєм", він 

писав, що мистецький колектив засвідчив свою зрілість і 

спроможність справитися з великими концертними і теат

ральними виставами. Багато людей, які вперше бачили цю 

постановку, не хотіли вірити, що вона була здійснена ЛІШІе 
зусиллями колективу художньої самодіяльності. Вони вперто 

твердили, що лише професіональним артистам під силу ство· 
рити такий спектакль. 

7 лютого Ансамбль "Бандурист" у Вінніпегу поставив ве
лику п'єсу "Богдан Хмельmщький". На виставу прийшло ба

гато людей. Аматори довго і наполегливо працювали над ро

лями і добре справилися із своїм завдання.ми. Драматичний 

273 



. НАЩА СЦЕНА 

гурток у Вінніпегу у тому ж році поставив п'есу "Борисяав 
сміється" за однойменною повістю Івана Франка. 

На обидві вистави були опубліковані в "Українському 
слові" огляди - на п'єсу "Богдан Хмельницький" К. М. К" а 
на п'єсу "Борислав сміється" - Антона Білецького. 

Мистецький колектив у Венкувері три дні підряд поста

вив оперету "Червона калина", яку побачило близько 1000 
глядачів. Виставу підготовили Василь Филипович, Карл Коби
лянський, Едді Польовий. Критик С. Блай опублікував при

хильну рецензію на постановку у газеті "Венкувер Сан". 
У квітні Жіночий хор "Барвінок" у Вінніпегу відзначив 

своє п'ятирічне існування. Він мав у своєму складі 35 співа
чок. його репертуар ·складався з 80 пісень. 

19 червня в Едмонтоні відбулася конференція працівни
ків на мистецькій ділянці. На ній було відзначено, що на 
Шевченківських концертах в Едмонтоні і Келгарі було понад 
5000 людей. Того ж року Шевченківські концерти відбулися 
у Торонто, Вінніпегу, Саскатуні, Венкувері. Всі вони відбува
лися, за винятком Саскатуна, у великих .міських театральних 

залах. 
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1960-й рік був знамешшм роком у художнш самодіяль
ності Товариства об'єднаних українських канадців. В усіх 
відділах, де існували мистецькі колективи, оживилась діяль

ність, особливо оркестрів, хорів і танцювальних гуртків. У Ге
милтоні велику активність проявляло тріо "Верховина". У 
Вінніпегу гарно працював молодіжний хор клубу "Динамо". 

Почалась пожвавлена підготовка до Крайового Шевченківсь

кого фестивалю української музики, пісні і танцю влітку 1961 
року для відзначення 100-річчя з часу смерті Тараса Шевчен

ка і 10-річчя спорудження пам'ятника Великому Кобзареві 
на канадській землі - в Палермо. 

Дев'ятий крайовий з'їзд Товариства об'єднаних українсь

ких канадців відбувся в Торонто в днях 3-6 березня 1960 
року. На ньому було прийняте Звернення, в якому говор~шось: 

"В 1961 році минає 100 років з дня смерті геніального сина 
українського народу, одного з велетнів світової літератури, 

нашого національного поета, художника, демократично-рево

люційного борця за мир і волю українського народу і всіх 
народів - Тараса Григоровича Шевченка. 

Десять років тому наше Товариство звернулося до укра

їнсько] rро\1адськості п Канаді гідно вшанувати в 1951 році 

60-річчя першого поселення українців на канадській землі 
всенародним феспшалем української пісні, музики і танцю 

і здійснення давньої мрії канадських українців про споруджен

ня пам' ятника Тарасу Шевченку в Канаді. 
Наш почин знайшов щирий відгук серед канадських укра

їнців і його також привітала громадськість Радянської Укра
їни. Канадські українці забезпечили відповідну площу, по

крили величезні кошти того найбільшого до того часу під

прийняпя українців у Канаді, а наші брати і сестри на Укра
їні любовно створили героїчну постать великого Кобзаря, ви
лили статую з українськоі бронзи, витесали постамент з у1<ра
їнського граніту і мармуру і послали цей неоцінимий пам'ят
ІШК як подарунок українцям Канади від українського радян

ського народу. 
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Величавий фестиваль в Мейпл Ліф Гарденс в Торонто і 
відкрипя пам'ятника Шевченкові в Палермо в лшmі 1951 
року були справді всенародними маніфестаціями українців 

Канади, в яких взяли участь 45 тисяч чоловік". 
Звернення закінчувалось словами: 

"Наша організація знову бере на себе почин великої 

справи - зорганізувати в 1961 році по всій країні належне 

відзначення 70-річчя поселення українців у Канаді, 10-річчя 

спорудження першого і поки що одинокого пам' ятника Шев
ченкові на канадській землі і вшанувати пам'ять нашого по
ета-Прометея в сторіччя з дня його смерті, завершуючи ці 

заходи величавим всекрайовим фестивалем української пісні, 
музики і танцю в Торонто і Палермо 1 ЛИІПІЯ 1961 року. 

Ми пропонуємо також зорганізувати влітку 1961 року 

масові відвідини канадськими українцями Шевченківських 

місць на Україні і могили Кобзаря в Каневі. 
Ми закликаємо всі українські організації і всіх українців 

доброї волі приєднатися до цих всенародних відзначень та 
взяти в них участь. 

Хай живе невмирущий дух творчості Шевченка в серцях 

усіх канадських українців на благо миру і людського щастя! 
З гідністю справжніх синів великого українського народу 

відзначімо всенародними здвигами 100-річчя з дня смерті По

ета-борця і вшануймо його невмирущу пам'ять!" 

З'їзд схвалив запропонований мистецькою комісією план 
праці на 1961-й рік. Він передбачав: Влаnпування 1 ЛИІПІЯ 
Крайового Шевченківського фестивалю української пісні, му
зики і танцю в Торонто. 2 липня біля пам'ятника Тарасу Шев
ченкові відбути святочне зібрання. Перед крайовим фестива

лем відбути провінціальні і окружні фестивалі. 

Виготовити півгодиний документальний фільм про Музей 
Т. Г. Шевченка в Палермо. 

Опублікувати книжку Петра Кравчука "Taras Shevchenko 
in Canada" і книжку нових перекладів поезій Тараса Шевчен
ка, здійснених Джоном Віром. Випустити дві пластинки пі

сень, музики і читання творів поета. 

У місяці січні у багатьох місцевостях країни відбулися 
концерти для відзначення слов'янської солідарності. Це вже 

16-й раз у Канаді відбувались такі слов'янські маніфестації. 
Зокрема великий слов'янський концерт відбувся у Венкувері 
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7 пЮтоrо. У ньому взяло участь 1500 чоловік. Програму вико
нували біля 200 митців. Виступали на концерті Чоловічий хор 
ім. Миколи Лисенка, Жіночий хор "Русалка", танцювальні 
групи "Кобзар" і "Зоя". Керівниками програми були Карл 
Кобилянський, Джоен Хитренька, Діяна Ліщинська. Концер1· 

відкрив Іван Дубно - секретар Венкуверськоrо слов'янське> 
го комітету. Головував Василь Фишmович. 

Зокрема слід відмітити, що з великим успіхом відбулися 
Шевченківські концерти в багатьох місцевостях у люто.му
березні-квітні. І того ж року Шевченківський концерт у Він
ніпегу відбувся в Плейгауз театрі. 1500 осіб прибуло на свято. 
Програму виконували Ансамбль "Бандурист", Жіночий хор 
"Барвінок", Молодіжний хор "Динамо". Керував програмою 
Мирон Шатульський. В Едмонтоні Шевченківський концерт 

відбувся в Джубілі Аудиторіумі. В ньому взяло участь 3000 
осіб. Програму виконували 300 митців. За підготовку кон

церту відповідали Василь Хомин, Нетті Паньків, Іван Юрків, 

Михайло Гафюк, Наталка Александрук, С. Алексієвич, Д. Ки· 
рилюк, Д. Росєвич. На концерті головував Антон Мокрій. Ре

ферат про життя і творчість Тараса Шевченка виголосив Дми· 
тро Урсуляк. В провінції Саскечеван Шевченківські концерти 

відбулися у Ріджайні, Саскатуні і Мус Джо. Іх підготовили 
Анна Лапчук, Іван Калинчук і Василь Александрук. У Венку

вері Шевченківський концерт відбувся в Квін Елизабет театрі. 
Едмонтонські мистецькі сили влаuпували Шевченківський 

концерт у фармерській місцевості Смокі Лейк. Спільними 
мистецькими силами Келгарі і Едмонтона був влаштований 
Шевченківський концерт в Джубілі Аудиторіумі в Келrарі. 
Програмою проводили Гейзел Скульська і Василь Хомин. 

В "Українському житті'' 27 квітня був опублікований до
пис, що в Гемилтоні rідно було вшановано пам'ять Тараса 
Шевченка концертом, який влаштували мистецькі сили ТОУК. 

Програму виконали Чоловічий хор "Дніпро" і тріо "Верхови-
11а". Хором керував Р. Василенко. Головував Федір Титаренко. 

Шостого квітня була вміщена в "Українському жиrtі" 
стаття Петра Кравчука "Гідне вшанування Великого Коб
заря". Він писав, що Дев'ятий крайовий з'їзд Товариства об'ед· 
наних українських канадців рішив гідно вшанувати пам'ять 
Тараса Шевченка з приводу 100-річчя з часу його смерті і 
яідзначити 10-річчя встановлення пам'ятника Великого Коб-
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заря в Палермо. Він підкреслив, що сьогорічні традиційні 

Шевченківські концерти були започаткуванням підготовки до 
великого Шевченківського фестивалю української пісні, .му
зики і танцю влітку 1961 року у Торонто. 

Наталя Гаврилець писала в "Українському житті" 27 лю
того 1960 року, що в Гемилтоні було організоване тріо "Вер
ховина", яке стало "гарним додатком до культурно-мистець

ких сил ТОУК" в місцевості. Тріо влаштувало кілька успіш
них концертів. Гуцульськими піснями, танцями і одягом при

кращувало свою програму. 

Газета "Українське життя" 22 червня вмістала фото і під 
ним такий текст: "Тріо співачок "Верховина'~ з Гемилтона, 

яке виступає з великнм успіхом на Сході Канади, виступить 
у Вінніпегу 6 липня з приводу відкриття 20-ї конвенції Робіт
ничого запомоговоrо товариства". 6 липня в цій же газеті була 
вміщена об'ява: "Приходіть масово на концерти славної кон

цертної групи з Гемилтона - тріо "Верховина". Концерти 
відбудуться в такому порядку: Пойнт Доглес 8 липня, Він
ніпег - 9 липня, Гусавик - 10 липня, КенС\ра - 12 mшня, 
Форт Вильям - 14 липня, Содборі - 16 липня". 

На ці концерти появились рецензії в "Українському сло
ві" і "Українському житті". Павло Попович про концерт тріо 

"Верховина" в Українському робітничому домі у Пойнт Доr

лес писав: " ... співачки в першу чергу дуже вміло підібрали 
різноманітні українські народні пісні, від ліричних до коло

мийок включно. Дальше, в їх репертуарі знайшлися пі~ні всіх 

діалектів великого українського народу: закарпатські, гуцуль

ські, подільські, наддніпрянські. Більше того, вони виконують 

віспі й інших народів: російські, пооьські і т. д. Головне, що 
багато пісень вони пов'язують з народними танцями. А від та

КІLх виступів можна сподіватися тільки успіхів". 

Далі Павло Попович пропонував: "Праця тріо "Верхови
на" повинна стати добрим прикладом для всіх наших відділів 

в Канаді. Такі гуртки - дуети, тріо, квартети - можна орга

нізувати в найменших наших відділах. Багато маємо талано

витих хлопців, дівчат і старших, які знають музику, грають 

на певних інструментах та мають добрі голоси. Не в кожнш 
місцевості вдасться зорганізувати хор, а ось такий гурток 
можна легко створити". 

Концерти тріо "Верховина" пройшли з великим успіхом 
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в інших .м:ісце~остях під час цієї поїздки. Наприклад, Михайло 
Шимків з Форт Вилья:ма ІШсав 12 серпня в "Українському 
житrі": "Хто не бачив цьоrо концерту (у Форт В:ильям), по
винен жалувати, бо це була велика подія в нашій місцевості. 
Тріо "Верховина" дало нам те, що можуть дати фахові арти

сти. Вони співали кожну пісню дуже вміло, чарували присут

ніх, а Кореи Козуб акомпанувала співачкам на піано й кож
ну їхню пісню своєю музикою вбирала в рамці, як чудовий .. .. ,, 
малюнок украшсько1 природи . 

Але тріо "Верховина" не тільки влаштовувало концерти 
у різних містах Канади. Воно також загостило 2 жовтня до 
Детройта (США) і там влаштувало свій гостинний концерт в 

Українсько-американському народному домі. Про виступ тріо 

А. Н. Кушляк надіслав допис до "Українського життя". Він 
писав: "Ми вдячні не лише наІШІм митцям з Канади (Наталі 
Гаврилець, Марії Стефанишин, Анні Фесич), але також і орга

нізації, яка виховала таких чудових артистів, що відгукну

лася на нашу просьбу і вислала своїх митців до нас, які не . . .... ,, 
жал1ючи свого труду 1 часу, дали вони нам чудовии концерт . 

Зміцнів і пожвавив свою діяльність у 1960 році Молодіж
ний хор "Динамd" у Вінніпегу. Він влаштував 14 лютого свій 
четвертий річний концерт в Українському робітничому домі 

під керівництом Теда Кардаша. Рецензент К. Миронович ШІ

сав в "Українському слові" 24 лютого про цей концерт так: 
"Хор "Динамо" складається з молодих хлоrщів і дівчат, синів 

і дочок українських батьків, більшість з яких народились вже 

на канадській землі. Це - третє покоління українців у Канаді. 

А як хороше співали вони українські народні пісні, з якою 

ніжністю і любов'ю передавали вони невмирущу українську 
пісню і музику! Присутні не могли не гордитися мистецькими 

талантами молодіжнього хору, його досягненнями, які стали 

можливими завдяки праці і діяльності на виховавчо-мистець

кому полі таких благородних організацій як Товариство об'єд

наних українських канадців і його славного попередника -
Товариства Український робітничо-фармерський дім". Про
грама цього концерту складалася з українських і англійських 

(канадських) пісень. В другій частині програми була сценка 
"Молодь бажає миру". Василь Білецький коментував англій

ською мовою. Сценка була глибоко продумана і присвячена 
прогресові, мирові і дружбі між народами. Коментарі, пісні 
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і танці творили одну суцільність, що була гідним завершен
ням дуже гарної концертної програми. 

12 лютого Молодіжний хор "Динамо" влаnпував концерт 
у Кенорі. Виступив на концерті і гурток танцюристів з Він

ніпега під керівництвом Миколи Пеловича. Марія Камад на

писала гарний відгук на цей виступ молодих митців до газети 

"Українське життя". Вона говорила, що концертна програма 

була багата і різноманітна - вона схвилювала присупrіх до 

глибини сердець. Хор цей влаштував улітку концерт у фар
мерській місцевості Ривертон - 100 миль на північ від Він
ніпега. Прибуло понад 400 фармерів з околиць. Вони ..._влаш
товували 35 молоди~у~:. митцям овації за виконані пісні. 

Гарно працювали у Вінніпегу того ж року Ансамбль 

"Бандурист'' ім. Матвія Шатульського і Жіночий хор "Бар

вінок". Десятого квітня вони влаштували спільний концерт. 
"Бандурист" своїм виступом відзначив своє 12-річне існуван

ня, а хор "Барвінок" - 6-річне існування. Крім Вінніпега, 

"Бандурист" їздив з концертами до Кенори, Форт Вильяма, 
Порт Артура, Ріджайни, Мус Джо, Саскатуна, Едмоотона, Вен
кувера, виступав у фармерських місцевостях Босежюр і Фі

шер Бренч. Брав чотири рази участь у Манітобському музич
ному фестивалі і три рази вийшов переможцем. Мав уже в 

своєму репертуарі 150 пісень. Хор "Барвінок" їздив з концер
тами до Іст Килдонан, Транскони, Кенори, Брендона, Пqр
тедж ла Прейрі. Виступав у музичних спектаклях. Три рази 

виступав на Манітобському музичному фестивалі. Мав у своє
му репертуарі біля 100 пісень. На тому спільному концерті 

виступив з солС'І на піаніно Денис Гринчишин. 

На честь Ансамблю "Бандурист" Любомира Чайковська 
опублікувала 28 вересня в "Українському слові" вірша: 
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Пахне осінь золотиста, 

Опадає з клена лист, 

Вже над піснею працює 

Наш ансамбль "Бандурист". 

Творчо працю поведе він 

В пісні, музиці, танцнх, 

Виступатиме на сцені 

У ЗИМОВИХ МІСRЦЯХ. 



Поведе він· підrотовну 

У сезоні зимовім, 

Щоб улітку взяти участь 

В фестивалі нрайовІм. 

Побажаймо бандуристам 

Прославитися в ділах -
У дінльності мистецькій: 

В пісні, музиці, танцнх. 

НАША ЩЕНА; 

У Торонто 22 червня відбувся концерт в Українському 
робітничому домі, на якому з програмою вистуmm Чоловічий . 
хор ім. Т. Г. Шевченка. Музичний критик Валтер Каніц опуб
лікував у "Торонто Дейлі Стар" рецензію, в якій високо оці
нив концерт. 

Двадцятого липня "Українське життя" опублікувало стат

тю Василя Кокора "Це наша гордість", в якій він ІШсав, що 
у Виндзорі споруджено і відкрито концертний зал Клірі Ауди

торіум енд Конвеншонал Галл. Цілий тиждень (від 5 до 12 
червня) був призначений для відкриття цього культурного 

центру. Товариство об'єднаних українських канадців було за

прошене до участі у церемоніальному відкритті. Готуючись до 

відкриття, мистецький колектив наполегливо працював над 

програмою. Про виступ мистецького колективу ТОУК Василь 

Кокор писав: "З усіх хорів і танцювальних груп, які виступа
ли, наш мистецький колектив одержав найбільше оплесків і 

похвал в часі і після концерту. Дуже імпонувала дисцшшіна 

і точність рухів. Хоч хор ТОУК "Бандура" не дуже чисельний, 

бо має всього 32 особи, але був добре збалансований і гарно 
за ростом розставлений, та мав прекрасні костюми. Люди, які · 
слухали виступ, говорили: "Це наша гордість!". 

Хоч у Виндзорі було кілька українських організацій, то 

тільки ТОУК мав мистецькі сили, які виступали на цьому від

критті. Він мав честь почаrn і закінчити концертну програму. 

Наш мистецький колектив готовиться до відзначення сторіч

чя смерті Т. Г. Шевченка в тому ж такі центрі". 
Хором ТОУК у Виндзорі керувала Анна Гулак-Грей:сон. 

У Летбриджі при відділі ТОУК існувала Школа народШІХ 
танців під керівництвом Лівії Дубчак. Уй: допомагали Бирл 
Паламарчук і Алас Комбас. До цієї школи учащали учні різ
ші:Х національностей:. Учні Школи влаштували 26 червня rap. 
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ний концерт в Українському робітничому домі. В цьому се
зоні у Летбриджі відбулося три концерти і по одному в Кровс 
Нест Песс і Колмені. 

Венкуверсь:кі митці під керівництвом Карла КобІШЯнсь· 
кого влаштували концерт у Верноні. Виступав Чоловічий хор 

ім. Миколи Лисенка з 26 співаків. Гарне враження справили 
танцюристи Ед Ракочий, Дик Сондерс, Джим Гончар і Горне 

Кувіца. Концерт складався з трьох частин: загальної (різні 

твори), пісень боротьби ("Хай живе XV інтербригада!"), укра
їнських народних пісень. Соло виконувала Христя Маюк. Ду

же добру інтерпретацію хор дав у виконанні пісні (іспанською 
мовою) "Хай живе XV- інтербригада!". 

На жаль театральні вистави в uьомv році майже зійшли 

з кону. Лише драматичний гурток ім. Ів. Франка у Вінніпегу 

поставив 15 червня п'єсу "В неділю рано зілля копала" (за 

однойменною повістю Ольги Кобилянської). На цю постановку 
була вміщена в "Українському слові" 1 червня рецензія. Му
зичну частину в п'єсі виконували Ансамбль "Бандурист", Жі

ночий хор "Барвінок", Молодіжний хор "Динамо", струнний 

оркестр, танцювальна група. За постановку відповідали Анна 

Семенова, Мирон Шатульський, Микола Пелович, Степd.11 

Юрійчук і Богдан Корчак. 

Микола Чачковський у цій рецензії писав: "В неділю ра
но зілля копала" на нашій сцені - нове досягнення наших 

мистецьких колективів. Вони своєю грою в драмі, постаиле

ній перший раз в УРД, і взагалі перший раз у Канаді, звору

шнли багатьох глядачів, а більш чутливих до людських болів 
і страждань заставили заплакати. Схвилювали всіх любителів 
мистецтва, дали їм естетичне задоволення". 

П'ятого червня 1960 року відбулася Південно-Онтерійська 
конференція зарядів і активістів Товариства об'єднаних укра

їнських канадців. Участь у ній взяло 117 представників з 8 
міст - з Торонто, Гемилтона, Брентфорда, Велланда, Винд
зора, Киченера, Ошави, Куксвилла. З доповіддю виступив член 

КВК ТОУК Мич Сейго. Конференція вирішила змобілізувати 
900 митців з Південного Онтеріо до участі у Крайовому Шев
ченківському фестивалі української пісні, музики і танцю 
влітку 1961 року у Торонто. Конференція підкреслила важли
вість участі дітей у фестивалі і вирішила залучити до його 

програми 300 хлопчиків і дівчаток. Для підготовки іиструкто-
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рів танців вирішено було відбути курс у Палермо під керів
шщтвом Мирона Шатульськоrо. 

Того ж самого дня відбулась Провінціальна конференція 
активістів на мистецькому полі і представників зарядів ТОУК 

у Венкувері. На ній було вирішено змобілізувати 100 митців 
для участі в крайовому фестивалі. Постановлено відбути Бри
тансько-Колумбійський провінціальний ~вченківський фес

тиваль 2 і З червня. Для цього постано!Jлено змобілізувати 400 
митців. 

На засіданні Крайового Виконавчого Комітету Товариства 

об'єднаних українських канадців у червні обговорювався звіт 
голови Фестивального програмного комітету Мича Сейга. Він 

звітував, що поет Радянської України Павло Тичина пшпе 

текст твору для фестивалю, який буде покладений на музику 
композитором Аркадієм Філіпенком. Тема цього твору: "Одна 
Україна, один український народ, один Тарас Шевченкd". 
Мирон Шатульський підготовляв "Канадську танцювальну 
сюїту". Хореорграфію до ритмічних вправ "Хвилі Дніпра" 
підготовляла Марі Проців. 

На засіданні було вирішено, щоб Михайло Король голо
вував на фестивалі, а Ганна Польова була диктором другої 

частини програми. Затверджено Євгена Дольного музичним 

директором, Мирона Шатульського - керівником танців, Ан

тона Кобилянського - організатором живих образів. Доруче
но Джону Віру написати сценарій. Призначено Мича Сейга 

постановником програми. За організування сцени покладено 

відповідальність на Стенлі Добровольського. 

Одинадцятого вересня відбулися збори членів відділів То
вариства об'єднаних українських канадців і Робітничого запо

:могового товариства у Гемилтоні в справі Крайового Шевчен

ківського фестивалю. З доповіддю по цьому питанню виступив 

Павло Гаврилець. В дискусії над планом взяв участь музичний 

директор фестивалю Євген Дольний. На зборах було обрано 

місцевий фестивальний комітет. Призначено Р. Василенк~;~. ди
ригентом Чоловічого хору "Дніпро", а Наталю Гаврилець -
жіночого хору. 

Питання фестивальної програми знову обговорювалось на 
засіданні КВК ТОУК у вересні. Після дискусії вона була схва

лена і передана тим мистецьким колективам, які готувалися: 

до участі у фестивалі. Програма була впланована на три го-
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дини. Вона ;започатковувалась підбіркою класичних і народ 
них пісень, музики і танцю, основаних на творах Тараса Шев 
ченка. Після того мала бути виконана кантата "Одна Україна, 
один український народ, один Тарас Шевченко". У трщій 
частині мав відображатися вrшив творчості Тараса Шевченка 
на сучасне життя на Україні і також на українців за кордо
ном. В "Канадську танцювальну сюїту", яка мала виконува
тися в третій частині програми, Мирон Шатульський поклав 
ідею "Один канадський народ багатьох національних поход
жень". В сюїті відображались танці 8 різних національностей 
- складових частин канадського народу. 

Цю оригінальну програму мали виконувати 1225 митців 
з різних частин Канади - 650 хористів,. 125 музикантів, 150 
ТаІЩЮристів, 300 дітей. 

Мич Сейго, голова Фестивального програмного комітету, 
заявив на засіданні КВК ТОУК: "Ця програма є результатом 

шестимісячного наполегливого вивчення і праці, і це дає нам 

всяку причину вірити, що з художньої точки зору і масової 

участі людей, цей фестиваль буде найбільшою культурною 
подією з усіх, які коли-будь ставлено на українську тему v 
Канаді". 

Двадцять восьмого вересня в "Українському слові" була 

опублікована на цілу сторінку об'ява "Починається новий се

зон Шевченківського фестивалю". В ній закликалось охочих 
вступати до хорів, оркестрів і танцювальних гуртків у Венку

nері, Нью Вестминстер, Келгарі, Едмонтоні, Ріджайні, Саска

туні, Вінніпегу, Форт В:ильямі, Порт Артурі, Виндзорі, Вел

ланді, Гемилтоні, Торонто, Монтреалі. 

Максим Рошко опублікував 5 жовтня в "Українському 
житті" кореспонденцію "На зустріч знамешпого фестивалю". 
Він повідомляв, що 18 вересня у Монтреалі відбулася Окруж· 
на конференція для планування підготовки участі у Крайово

му Шевченківському фестивалі. На конференцію прибули з 

Торонто голова Фестивального програмного комітету Мич 

Сейго і музичний директор Євген Дольний. На конференціі 
постановлено було вислати на фестиваль 45 дітей, 35 хористів, 
10 оркестрантів і 10 танцюристів. Разом - 100 митців. Дири
гентом цього колективу призначено Михайла Шевченка. Ви

рішено змобілізувати 500 гостей з Монтреала на фестиваль. 
На місцевій конференції митців і членів ТОУК і РЗТ, яка 
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відбулася у Торонто 25 вересня, зроблено загальний: огляд 
підготовки до Крайового Шевченківського фестивалю. Поста
І:JОВЛено було посилити кампанію за мобілізацію 600 митців 
до участі у фестивалі. Вирішено, щоб у підготовці до фести
валю мистецькі сили Торонто влаштували у ряді місцевостей 

коІЩерти. Для підготовки і керівництва мистецькою діяль

ністю обрано комітет, до якого увійnши Євген Дольний, Ма
рія Кузик, Соня Несторук, Семен Харук, Стелла Биллинrс, 

Гелен Касіян, Марія Скрипник, Мич Сейго, Гелен Вір. 

Мич Сейго виступив з статтею в "Українському житті" 
12 жовтня п. з. "Яким буде Крайовий Шевченківський фести
валь?". Він писав, що це вже шостий крайовий фестиваль 
українськс.ї пісні, музики і 'І'анцю. Він продовжував: "Ідея і 
характер фестивалю основані на словах і творах Кобзаря. Во
ни виражають високі ідеали народу, відданого справі миру, 

свободи і прогресу людства. Своєю природою і змістом фести

валь буде величавою культурною демонстрацією за мир і бра
терство''. 

Далі він повідомляв, що в травні і червні 1961 року перед 
крайовим фестивалем буде ЗС'рганізовано 11 провінціальних 
і окружних фестивалів - у Венкувері, Едмонтоні, Келгарі, 

Саскатуні, Ріджайні, Вінніпегу, Монтреалі, Форт Вильямі, 

Велланді, Виндзорі, Гемилтоні. Передбачувалось, що у всіх 
тих фестивалях, включно з крайовим, візьме участь біля 60 
тисяч людей. 

Мич Сеuго свою статтю закінчив словами: "І якщо люди 
запитують нас, яким буде фестиваль, то ми можемо сказати, 

що це буде найбільша культурна демонстрація в історії укра

їнсько-канадської громадськості". 
Микола Алексієвич опублікував 19 жовтня в "У країнсь

кому житті" статтю "Історичний Шевченківський сезон", в 
якій повідомляв, що 12 вересня відбулася конфернецція чле
нів ТОУК і РЗТ в Едмонтоні, в якій взяло участь 200 осіб. 
Юрій Соломон і Василь Хомин познайомили присутніх на кон

ференції з планом підготовки Шевченківських фестивалів у 

провінції Алберта. У своєму виступі Юрій Соломон говорив, 
що заплановано відбути в Едмонтоні АлбертійськЩі Шевчен

ківський фестиваль, програму якоrо виконають 500 митців. На 
конференції вирішено ::Юільшити мішаний хор з 100 до 125 
осіб, жіночий з 50 до 60, чоловічий з 26 до 35, струнний 
оркестр з 30 до 40, старшу rрупу танцюристів з 14 до 20, 
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учнів дитячої школи з 112 до 150. На конференції звітоваио, 
що в Іннісфрі відбулася Школа народних танців під керів
ництвом Мирона Шатульськоrо. В ній навчалося ЗО ~ 
ристів. Вирішено з Едмонтона післати на Крайовий Шевчен
ківський фестиваль до Торонто 150 митців. 

Ганна Польова 9 листопада повідомляла в "Українському 
слов!~', що у Венкувері 25 вересня відбулася друга провін
ціальна конференція, на якій вирішено відбути Провінціаль
ний Шевченківський фестиваль у Британській Колумбії 2 
червня. 

Як підготовку до пошанування пам'яті Тараса Шевченка 
слід вважати постщ:1рвку опери "Катерина" Миколи Аркаса 

за однойменною поемою Великого Кобзаря драматичним гурт
ком ТОУК у Торонто 17 і 18 грудня 1960 року. На цю поста
новку газета "Українське життя" вмістила рецензію Петра 
Кравчука "На рівні професіонального мистецтва". Він писав, 

що драматичні гуртки Товариства Український робітничо
фармерський дім (тепер Товариства об'сднаних українських 
канадців) здійснили багато прекрасних театральних постано

вок, але жодного разу на сцені Українського робітничого до
му не була поставлена опера "Катерина". Правда, ця справа 

завжди цікавила і хвилювала мистецькі колективи в Торонто, 

Вінніпегу, Едмонтоні і Венкувері, але вона кінчалася на доб
рому побажанні. І нарешті мистецький колектив у Торонто 
наважився приступити до здійснення цієї опери. Підготовка 

забрала багато часу і зусиль диригента, режисера, артистів, 

хорів, струнного оркестру і танцювального гуртка, технічного 

персоналу. І постановка пройшла з великим успіхом на висо

кому мистецькому рівні при однодушному ентузіастичному 

схваленні понад 1500 глядачів. 
Автор рецензії зупинився на грі окремих артистів. Вико

нували ролі талановиті і заслужені митці сцени Україн

ського робітничого дому в Торонто: Наталка Гаврилець, Іван 

Бокла, Федір Писарчук, Мирослав Мохорук, Анна Криничка. 

Свою рецензію Петре'> Кравчук закінчи.в словами: "За чу
довий спектакль - оперу "Катерина" - належиться велике 
признання художньому керівникові Євгенові Дальному, який 
був душею постановки, асистенту дириrента Марії Кузик, ре

жисеру Миколі Оленюку, керівникові танців Миколі Пелови
чу, гримеру Олексі Урсулякові, електрикові сцени Федору 

Сейчуку, Джеррі Проціву за художнє оформлення програмки, 
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Антонові Кобилянському за друкарський монтаж, Марії Кос
тюк за догляд гардеробу, декораторам сцени, оркестрантам, 

піаністці, Чоловічому хорові ім. Т. Г. Шевченка, Жіночому 

хорові ''Гаrілка~', членам струнного оркестру, членам танцю
вального гуртка і, зокрема, виконавцям головних ролей. Весь 

цей колектив створив чудовий спектакль, який міцно увійде 

у репертуарний фонд мистецьких колективів Товариства об'єд
наних українських канадців". 



ШЕВЧЕНКІВСЬКИЯ 1961-Я РІК 

Дев'ятий з'їзд Товариства об'єднаних українських канад
ців, що відбувся у березні 1960 року, як уже зазначалось, 
вирішив гідно вшанувати пам'ять Тараса Шевченка у НЮ
річчя його смерті. З'їзд також вирішив одночасно велично 
відзначити 10-річчя з часу встановлення пам'ятника Великому 
Кобзареві в Палермо .і 70-річчя перебування українців у Ка
наді. 

Як вже вияснювалось, 1960 рік був початком підготовки 
до цих трьох ювілеїв української прогресивної громадськості 

у Канаді. Але з початком 1961-го року ця підготовка значно 

посилилась - перейшла у завершальну стадію. У же в місяці 

січні почали відбуватися по різних місцевостях концерти 
на пошанування пам'яті Тараса Шевченка. 

П'ятнадцятого січня в Торонто відбулась друга Південно

Онтерійська конференція представників мистецьких колекти
вів і зарядів відділів ТОУК з Гемилтона, Велланда, Виндзора, 

Брентфорда, Ошави й Торонто. Виступаючи з доповіддю, Мич 
Сейго сказав: "Наші фестивалі в Східній і Західній Канаді 

стануть частиною світового відзначення 100-річчя з дня смерті 

Великого Кобзаря - Тараса Шевченка. На останньому своє

му засіданні Всесвітня Рада Миру записала ім' я Шевченка до 

складу знатних людей, ювілеї яких відзначатиме все прогре

сивне людство в цьому році. Тому ми повинні тим краще про

вести наші фестивалі. Вони не являтимуть собою якихось зви
чайних концертів. Кожний фестиваль буде частиною всесвіт

ньої маніфестації за мир, за дружбу між народами світу". 

Конференція обговорила практичні заходи для змобілізу
вання мистецьких сил Південного Онтеріо для участі у крайо

вому фестивалі у Торонто. Конференція схвалила "Лист до 
фестивальних працівників ТОУК у Західній Канаді", в якому 
закликала подбати про змобілізування для участі у програмі 
1срайового фестивалю 450 митців. В листі говорилось: "Ми за
певняємо вас, що тепло, по-сімейному зустрінемо всіх митців 
та гостей, коли вони приїдуть до Торонто, щоб разом з нами 
виступати у великому крайовому фестивалі". 
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Церед делегатами конференції вистуmm з промовою сек
ретар КВК ТОУК Петро Прокопчак. Він сказав: "Ми вперше 

почали використовувати фестивалі 22 роки тому. Перший фес
пшаль з неймовірною .яскравістю вплинув на канадську rро

~адськість. Критики були захоплені. Вони ніяк не могли зро
зуміти, чому фестиваль увінчався таким успіхом, коли його 

ставили прості люди без будь-якої допомоги з боку уряду. 

,Який же секрет нашого успіху? Ми вже ставили не один фес
тиваль і кожен раз вони стають кращими. Секрет в тому, що 

ЇХ ставить народ, який показує цим своє прагнення до миру, 

до розвитку культури в Канаді і взагалі у сnіті. Наш Шевчен

ківський фестиваль у Торонто 1 липня повинен стати в центрі 
уваrи всієї нашої роботи, бо це наш вклад до загальної бо
ротьби за мир". 

Першого лютого відбулося спільне засідання Крайового 
Виконавчого Комітету Товариства об'єднаних українських ка
надців, Екзекутиви Канадського Конrресу Миру, Торонтонсь

кого Товариства Миру для обговорення відзначення 100-річчя 
з дня смерті Тараса Шевченка згідно з рішенням Всесвітньої 

Ради Миру. Для відзначення 10-х видатних діячів культури 

(в тому Т. Т. Шевченка) вирішено було влаштувати у Торонто 

у Мессі Галл 24 квітня велике урочисте зібрання. На цьому 
засіданні було повідомлено, що після Крайового Шевченків

ського фестивалю велика rрупа канадських українців виїде на 
Україну - вона відвідає могилу поета в Каневі. 

Хоч головна ува1·а членів і мистецьких колективів ТОУК 

була скерована на підготовку Крайового Шевченківського 

фестивалю, то водночас робились наполегливі заходи, щоб 
успішно провести провінціальні і окружні фестивалі. ПерІІШЙ 
такий фестиваль відбувся у Виндзорі 11 березня. До нього 
була зроблена добра підготовка ще в кінці 1960 року. Анна 
Меленко повідомляла 25 січня 1961 року в "Українському 

житті", що у місцевості створений фестивальний комітет, до 
.якого увійшли Іван Меленко, Анна Гулак-Грейсон, Іван Му
лярчук. Через три тижні після того появилась стаття Василя 

Кокора, в якій говорилось: "Вже 14 років минає з того часу, 
як у Виндзорі відбувся перший фестиваль украінської пісні, 
музики і танцю при участі великого числа людей. Про цю ве
лику і славну культурну подію виндзорські rромадяни зга
дують по сьогодні. Хоч культурно-мистецькі сили ТОУК від 
початку свого заіснування ведуть свою працю безперервно і 

289 



НАША .СЦЕНА 

щорічно влаштовують концерти, ставлять представлення, орrа

нізують виставки, але відбупя фестивалю це справа серйоз
ніша, справа великої ваrи. І як показав дотеперішній досвід 
в ЖІПТі українців у Виндзорі, то такий фестиваль спроможне 
відбути із усіх українських орrанізацій лише Товариство об'єд
наних українських канадців. Жодна інша українська органі

зація за таку справу не взялась до цього часу. Тому-то наші 

окружні комітети і заряди відділів, а також все членство, 

обговорюючи справу влаштування такого великого підприєм
ства, серйозно застановлялись над кожною деталлю, що зв'я
зана з фестивалем. Але вирішивши - взялись за діло". 

Окружний фестиваль у Виндзорі відбувся 11 березня. 
Просторий зал Клірі Аудиторіуму був битком набитий - всі 
1200 крісел були зайняті глядачами. Прибули також гості з 
американськоrо міста Детройта. Головою фестивального кон
церту була Анна Меленко. Вона зачитала листа-привітання 
мера міста Михайла Петрика. З промовою вистуmш представ

ник Крайового фестивального комітету Мич Сейrо. 
Концертною програмою керувала Анна-Гулак-Грейсон. V 

програмі брали участь також мистецькі сили ТОУК з Торон

то під керівництвом Євгена Дольного. "Виндзорці і гості, від
значалось в "Українському житті'·', поставили програму ба
гатого і високого змісту, зачарували слухачів і гідно відзна

чили 100-річчя з часу смерті Великого Кобзаря". 
Газети "Українське життя", "Українське слово" і "Ukrai

nian Canadian" регулярно звідомляли про хід підготовки до 
крайового, окружних і провінціальних фестивалів. Іван Алек
сієвич, секретар Саскечеванського Провінціального Комітету 

ТОУК, повідомляв, що в Саскатуні 7 травня відбудеться 
Окружний Шевченківський фестиваль, а 21 травня в Ріджай
ні - Провінціальний Шевченківський фестиваль. Для цих 
фестивалів наполегливо підготовляли концертні програми ди· 

ригенти Анна Лапчук, Василь Александрук і Петро Лапчук. 
Манітобський провінціальний Шевченківський фестиваль 

був запланований на З червня у Вінніпегському Аудиторіумі. 
Степан Юрійчук ШІсав 29 березня в "Українському слові", що 
участь в програмі цього фестивалю візьмуть самодіяльні мис
тецькі гуртки - Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульсь
кого (60 співаків), Жіночий хор "Барвінок" (40 співачок), 
Молодіжний хор "Динамо" (35 співаків), танцювальний гур
ток "Зірка", струнний оркестр, члени Юнацької секції, учні 
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Школи народних танців. Виступить Мішаний хор ТОУК з 

Пойнт Доглес. Збірний хор становитиме 175 осіб. Прибудуrь 
мищі ТОУК з Ріджайни, Саскатуна, Порт Артура, Форт Вилья

ма. Виступлять гості-солісти з Південного Онтеріо - Федір 

Писарчук, танцюристи Галина Самцова і Олекса Урсуляк з 

Торонто. 

"Українське життя" від 3 травня цілу сторінку присвя
тило для фото мистецьких колективів, які мали виступати на 
фестивалях у різних місцевостях: Велланді, Келгарі, Саскату

ні, Форт Вильямі, Гемилтоні, Брентфорді. 

Юрій Соломон, секретар Албертійського Провінціального 

Комітету ТОУК, у статті "Значення Шевченківських святку
вань у Канаді", вміщеній в "Українському житті" 10 травня, 
писав, що почавши з осені 1960 року, мистецькі колективи 
посилено гутуються до фестивалів. Вони вже досягнули ви
сокого рівня і були готові до виступу. Південно-Албертійський 
фестиваль запланований у Келгарі на 13 травня, а Албертій
ський провінціальний фестиваль в Едмонтоні 20 травня. До 
участі у Південно-Албертійському фестивалі були змобілізо
вані мистецькі сили з Келгарі, Едмонтона, Летбриджа, Дром

н~ллера. Передбачалось, що у ньому візьме участь 250 мит
ців~ а в провінціальному фестивалі 500. Провін
ціальний фестиваль, підкреслював Юрій Соломон, мав бути 

найбільшим пошануванням Тараса Шевченка в історії Албер
·ги. Також заплановано Шевченківський фестиваль 3--4 черв
ня у фармерській місцевості Іннісфрі - біля озера Гордон. 

Програму цього фестивалю мали виконувати митці з Едмон

тона, Келгарі, Іннісфрі, Ту Гиллса, Нью Києва, Вегревилла. 
На почесних гостей фестивалю запрошено українських посе
ленців, яким минуло 80 років, які своїм тяжким трудом зро
били великий вклад у розбудову Алберти. 

Фортвильямський окружний фестиваль відбувся 13 трав
ня у Лейкв'ю Гай Скул у Порт Артурі. Програму виконували 
мІПці з Порт Артура, Форт Вильяма, Вінніпега. Оркестром ди 
риrував Володимир Слобода, а хором - Стелла Трилінська. 

Акомпанувала на піаніно Лиліян Карпінка з Вінніпега. Голо

вував Володимир Трилінський. Від Крайового фестивального 
комітету з промовою виступив Мич Сейго. Про цей фестиваль 
Василь Глуханюк Іmсав в "Українському слові": "Торжест

венню, гідно українці округу Форт Вильям - Порт Артур вша-

291 



НАША. СЦЕНА 

нували за проводом ТОУК безсмертного сина УкраіИи - Т:Т. 
ШеJІченка". 

На фестивалі було 1400 присутніх, які заповнили про
сторий З'аЛ. 

Гемилтонський окружний фестиваль відбувся того ж 13 
траJІня в Делта Каліджієт. Зал, який нараховував 1100 крі

сел, був вщерть заповнений людьми, які прийшли, щоб від
дати шану великому синові українського народу - Тарасу 

Шевченкові. У фестивальній програмі брали участь мистець
кі сили з Гемилтона, Велланда, Брентфорда, Торонто. Присут
ніх на концерті привітав депутат парламенту Квінт0 Мартіні. 

Від КВК ТОУК про~І?вляв Стенлі Добровольський. В першій 
частині програмою проводила Наталя Гаврилець. У другій 

частині Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка виконав "Поему про 
Україну", а струнний оркестр "Козачок" з симфонії невідо
мого композитора - під керівющтвом Євгена Дольного, Го
ловою концерту був Степан Собко. 

Володимир Шарабура, роблячи огляд Гемилтонськоrо 
окружного фестивалю, писав в "Украінському житті": " ... хо
чу сказати, що мищі, які виконували концертну програму 

фестивалю у Гемилтоні, дуже добре справилися з своїм від
повідальним завданням. Митцям з Гемилтона, Брентфорда, 

Велланда і Торонто належиться велике признання". 
Українська прогресивна громада у Сейнт Кетеринсі вша

НуЕЗ.Ла пам'ять поета концертом 22 квітня в Українському 

робітничому домі. Програму виконувало тріо "Верховина" з 
ГеNилтона. Реферат про Тараса Шевченка прочитав Григорій 
Тк.ачук (молодший). У Тиммінс Шевченківський концерт від
буЕСя 30 квітня в Українському робітничому домі. Концерто
ву програму виконав мішаний хор під :Керівництвом Стенлі 

Крамара. Реферат виголосив Григорій Ткачук (старший). 

Перший Провінціальний Шевченківський фестиваль цього 
рожу відбувся у Ріджайні 20 травня у Дарк Галл. його запов
НИJІО 700 глядачів. Деякі люди прибули на це свято за 100 і 
більruе миль. Серед гостей були прем'єр провінціального уря
ду Томас Доглес, мер міста Генрі Бейкер, міністр провінці
али.ного уряду Еллен Блейкні, дириrеш Ріджайнськоrо сим
Ф<>нічного оркестру д-р Лейтон Бравн, президент Ріджайнсь-
1ю:rо Лейбор кавнсилу Джек Джордан. 

Фестивальна програма була велика і багата. Виступали 
мп:стецькі сили ТОУК з РіджаШш, Мус Джо і Саскатуна -



МНСТЕЦЬКНА КОЛЕКТИВ У ТИММІНС. t9SО-ТІ РОКН. 

ПОХІД ВУЛИЦЯМИ МІСТА НАПЕРЕДОДНІ ФЕСТИВАЛЮ УКРАІНСЬКОІ 

ПІСНІ, МУЗИКИ І ТАНЦЮ У ВИНДЗОР. 



СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ "НАЗАР СТОДОЛІ!" ДРАМrУРТКОМ 

У САСКАТУНІ. 1950 РІК. 

ХОР ІМ. МАТВІІІ ПОПОВИЧА ПРИ ВІДДІЛІ РО&Ітничоrо ЗАПОМОrовоrо 

ТОВАРИСТВА у ТОРОНТО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ АОСИПА rолоськА. 1970-ТІ РОКИ. 



СЦЕНА З "ВЕЧОРНИЦЬ", ПОСТАВЛЕНИХ ДРАМГУРТКОМ ТОУК 

В САСКАТУНІ. 1950 РІК. 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ГУРТОК У КИЧЕНЕР. 1950-ТІ РОКИ. 



СТРУННИЙ ОРКЕСТР У МОНТРЕАЛІ ПІД КЕРІВННЦВОМ 

К. СЕ6дСІАНОВНЧд, Л. 60йКО І П · КІС\ЛЬ. 



МдНДОЛІНОВНй ОРКЕСТР В ІіРЕНТФОРД ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

дННН ГУМЕНЮК.1950-ТІ РОКН · 

ТдНЦЮВдЛЬННй ГУРТОК В СЕЙНТ КЕТЕРННС. 1950-ТІ РОКН. 



KPAROBИR ФЕСТИВАЛЬ У ТОРОНТО В ЛИПНІ t95t РОКУ. 

ВПРАВИ ВІНКАМИ ПІД ЧАС КОНЦЕРТУ KPAROBOro ФЕСТИВАЛЮ 
У ТОРОНТО В ЛИПНІ t95t РОКУ. 



ТАНЦЮВАЛЬНА rРУПА У ЛИМІНПОН ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ЮРКА ЗУ&КА. 1951 РІК. 

В rЕМИЛТОНІ І ІіРЕНТФОРДІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

НАТАЛІТ rАВРИЛЕЦЬ І СТЕПАНА СО&КА. 



Аматори драмrуртка 3 Венкувера, 11кі браnи участь в постановці одноактівки "Oni· 
вець" під час вІд3наченн11 100-річчк 3 днк народженн11 Івана Франка у Вінніпеrу. 

Аматори драмrуртка ТОУК 3 Едмонтону, 11кі браnи участь в постановці одноактівки 

"До світnа" під час від3наченн11 100-річчк 3 днк народженн11 Івана Франка у Вінніnеrу . 



Аметорн драмrуртка ТОУК з Вінніпеrу, які брапн участь в постановці одноактівкн 

"&удка ч. 17" під час відзначення 100-річчя з дня народження Івана Франка. 

СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ "ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА ДУНАЄМ", ЗДІЙСНЕНОJ 

МИСТЕЦЬКИМ КОЛЕКТИВОМ У ТОРОНТО. 1959 РІК· 



·, 

ТРІО "ВЕРХОВИНА" 3 rЕМНЛТОНУ (ЗЛІВА НАПРАВО: 

НАТАЛКА, МОХОРУК, МАРІІ СТЕФАННWНН, МАРІІ ФЕСНЧJ. 1959 РІК· 



ТАНЦЮВАЛЬНИЯ rYPTOK "KAMEHSIPI" В ЕДМОНТОН!. 1960-РОКИ. 

СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ "КАТЕРИНА" ДРАМАТИЧНИМ 

rYPTKOM У ТОРОНТО· 1960 РІК. 



СЦЕНд З ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ "КдЛИНОВИА ГдА", ЗДІАСНЕНОІ ДРдМдТИЧНИМ 

ГУРТКОМ ТОУК У ТОРОНТО. 1960-ТІ РОКИ. 

ОРКЕСТР &дНДУРНСТІВ У ВІННІПЕГУ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

МИРОНА ШдТУЛЬСЬКОГО. 1960-ТІ РОКИ. 



ХОР М. Т. Г. ШЕІЧЕНКд У ТОРОНТО· 

f 
j 

j 
~ 

СЦЕНА З ПОСТдНОІКН "НдТдЛКд ПОЛТдІКд" ДРдМдТНЧННМ 

ГУРТКОМ ТОУК У ТОРОНТО. 



ЧОЛОВІЧИЙ ХОР ПРИ ТОУК В ЕДМОНТОН!. 

ХОР "&ЕРІЗКд" У ГЕМИЛТОНІ ПІД КЕРІВНИТВОМ МдРІІ СТЕФдНИШИН. 



ТдНЦЮВдЛЬНИЯ ГУРТОК У ЛдWІН. 1961 РІК. 



ЧОЛОВІЧНй ХОР ІМ. МНКОЛН ЛИСЕНКА У ВЕНІ(УВЕРІ. 

ДНРНГЕНТ КАРЛ КОІіНЛЯНСЬКНй. 1960-ТІ РОКН. 

МІWАННА ХОР У ВННДЗОРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ АННИ ГУПАК-ГРЕАСОН. 1961 РІК. 



ПІД ЧАС КРААОВОГО ФЕСТИВАЛЮ YKPAJHCbKOJ ПІСНІ, МУЗИКИ 

І ТАНЦЮ У ВАРСИТІ АРІНА· 

ХОР У ПОРТ АРТУР ПІД КЕРІВНИЦТВОМ МИХААЛА ВННННЧУКА. 1961 РІК. 



ХОР У ФОРТ ВИЛЬSІМ. t964 РІК. 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ГУРТОК ТОУК У ФОРТ ВИЛЬSІМ· t964 РІК. 



НСІНОЧН~ ХОР "&АРВІНОК" У ВІННІПЕГУ. t961 РІК • 

• 
Т АНЦЮВАПЬННА ГУРТОК У ВЕППдНДІ ПІД ЧдС КОНЦЕРТУ 

В ПАЛЕРМО. 1964 РІК. 





Т дНЦЮВдЛЬННА rYPTOK У ТОРОНТО. 

ТдНЦЮВдЛЬННА rYPTOK У ФОРТ ВНЛЬІІМ. 1967 РІК. 



ХОР ІМ. МдТВІІ ШдТУЛЬСЬКОГО В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІВННЦТВОМ 

ВдСНЛІ ХОМННА. 

CTPYHHHFI ОРКЕСТР ТОУК У ВІННІПЕГУ 

ВАСНЛІ ФНЛНПОВНЧА. 1968 РІК. 



Дмнтро Ннкнфорук Геnен Деннсевич Іван Онуцькнн 

Cтenna Скегар rван Бокnа Елена Пижукова 

Анна &аnан Ірина Назаркевнч 



Encl Весеnо1ська &ернІс ВоІінарська Над• Мотнка 

Onьra Думанчук Мнросnа1 Шах Onьra Трет•к 

І1ан ХнтренькнІі МарІ Проців ГрнrорІІі Стефаюок 
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збірний хор, оркестр, танцюристи. Разом - 150 митців. Всі 
вони були одіті в український національний одяг. Збірним 
хором і оркестром керував молодий талановитий диригент 

Іван Калинчук з Саскатуна. Усю підготовчу працю з хором 

й оркестром у Ріджайні і Мус Джо провели диригенти Петро 

Jlапчук, Василь Александрук і Анна Лапчук. На програмі та

ІСОЖ виступали мистецька група з Вінніпега - вона поставила 

за піснею "Думи мої" живу картину "Великий Кобзар"'. Ця 

сцена глибоко зворушила глядачів. Прекрасно справились із 

своїм заданням танцюристи - вони виконали три танці з ба

лету "Лілея" і кілька танців з "Канадської танцювальної сю

їти". Керівниками танцювального колективу були Ал Лапчук, 

Карен Бруді, Том Лученко, Тоні Алексієвич. Гарний виступ 

зробила група дітей під керівництвом Зої Лапчук. Група ви
конала ритмічні вправи - "Хвилі Дніпра". Дітей до виступу 

підготовляли Зоя Лапчук, Глорія Гриф, Діяна Алексієвич, 

Джейні Савчин. 

На концерті головував йосип Савчин. З промовою від 
Крайового фестивального комітету виступив Микола Гринчи
шин з Вінніпегу. Він сказав, що українці в Канаді за прово

дом ТОУК гідно вшановують пам'ять Великого Кобзаря, і 

висловив велике признання митцям з Ріджайни, Мус Джо, 

Саскатуна і Вінніпега за проведення великої праці для того, 

щоб поставити такий прекрасний фестиваль української пісні, 
музики і танцю. З вітальною промовою виступв секретар Сас

кечеванського Провінціального Комітету ТОУК Іван Алек

сієвич. 

З зворушливою промовою-привітом виступив прем'єр про

вінціального уряду Томас Доглес. Він закінчив свою промову 

словами. "Українці всюди, де вони живуть, збираються на та

кі зібрання, як ми зібрались тут сьогодні, щоб згадати незлим 

тихим словом велику людину (Тараса Шевченка), яку люблять 

і шанують всі, хто ненавидить тиранство і гноблення, і всі, хто 
шобить свободу і людське братерство. Я хочу сьогодні вечером 
від імені населення і уряду Саскечевану програтулювати ви

конавцям за їх хороші виступи, висловити признання укра

їнцям за вклад, який вони зробили в розвиток і розбудС>ву 
провінції Саскечеван і усієї Канади, і приєднатися до вашого 

пошанування великого поета та висловити надію, що ті спра

ви, які він оспівав у своїх віршах, будуть далі процвітати в 
11аших серцях, в нашій країні і в усьому світі". 
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Мейор міста Ріджайни Генрі Бейкер, віддаючи пошану 
Тарасу Шевченкові, у своїй вітальній промові відзначив вклад 

українців у розвиток і будову Канади. 

Люди, які були на фестивалі, дуже ентузіастично вислов
JІювались про цю велику культурну подію словами: "Чудовий 

концерт! Знаменито! Прекрасно! Честь і слава виконавцям і 

іх організації!". 

Манітобський Шевченківський фестиваль відбувся 3 черв
ня. його програму підготовляли Мирон Шатульський, Орест 
Ковалевич, Стенлі Кухарчук, Ольга Шатульська, Степан Юрій

чук, Кость Костанюк, Корен Козуб, Ненсі Кардаш, Кармен 
Костанюк, Роні Мокрій. 1ї виконували 360 митців з Вінніпе
ІУ' і Пойнт Доглес·. · Виступали гості-митці - баритон Федір 

Писарчук з Ошави, танцюристи Галина Самцова і Олекса Ур

суляк з Торонто. З вітальними промовами вистуrшли секретар 

Манітобського Провінціального Комітету ТОУК Михайло Мо
крій і голова КВК ТОУК Михайло Король. Важливу частину 

програми становили інсценізації на твори Тараса Шевченка. 

В них були зображені персонажі з безсмертних поем Велико-

1·0 Кобзаря - "Катерина" і "Гайдамаки". 
Роблячи оцінку того підприємства, В. А. К. у етапі "На 

Манітобському фестивалі"', що була вміщена 14 червня в 

"Українському слові", писав: "Щоб поставити такий фести

вальний концерт, з такою багатою програмою і на такому 
високому рівні, митцям-виконавцям треба було завзято по

працювати. І вони попрацювали. Великою нагородою і задо· 

валенням для них було те, що на фестиваль, незважаючи на 
спеку (температура досягнула 90 градусів Фаренгейта), при
було так багато людей. Це також свідчить про широку під

тримку і популярність, якою користується ТОУК серед укра

їнського населення в Канаді". 
В суботу 6 травня відбувся Окружний Шевченківський 

фестиваль у Велланді - у Гай енд Вокейшонал Скул. Зал, 

незважаючи на несприятливу поrоду, був заповнений rл.яда
чами. Фестиваль був добре підrотовлений. Головою концерту 
був Василь Петраченко. Офіційно від міста присутніх вітав 

Михайло Переняк. З промовою про значення Шевченківських 
фестивалів Товариства об'єднаних українських канадців ви
ступив Мич Сейrо. Мистецькими силами Сей:нт-Кетерm1ськоі 
округи керувала Маня Босніч. У виконанні програми взяли 

участь також .митці з Гемилтона, Брентфорда і Торонто. Ви-
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СІуІПІВ ;з соло баритон Федір Писарчук з Ошави. Дует з Ба
лету "Лілея" виконали Галина Самцова і Олекса Урсуляк. 

Струнний оркестр і Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка 
11ід керівництвом Євгена Дольного зробили великий вклад у 
концертну програму. Приємне враження справили на при

сутніх танцюристи з Торонто. Вони виконали фрагменти з 

балету "Лілея". Присутні теІUІо привітали пісні у виконанні 
тріо "Верховина" з Гемилтона. Підготовляли програму Маня 
Босніч, Анна Атаманюк, Петро Перегінчук, Анна Бобрович, 

Наталя Гаврилець, Степан Собко, Микола Пелович, Євrен 
Дольний. Акомпанувала на піаніно Сильвія Весній. 

Роблячи огляд Британсько-Колумбійського провінціаль
ного фестивалю, що відбувався 2 і З червня у Венкувері, Ган
на Польова писала в газеті "Українське життя" 28 червня: 
"Венкуверський фестиваль був однією з чотирьох подій, які 
завершили серію одинадцяти рРовінціальних і окружних фес

тивалів в Канаді. Кожна подія додавала до розміру і впливу 

небаченої ще в нашій країні культурної демонстрації. Ці по

дії є свідченням того, що ми не тільки зросли кількісно щодо 

митців, але й художнім рівнем і змістом напшх програм". 

Як усі інші програми, так і прС\грама Венкуверського фес
тивалю, включала твори або на слова Тараса Шевченка, або 

твори, в яких возвеличувався поет. Вона втілювала в собі і 

форму, і зміст програми Крайового Шевченківського фести

валю, що був запланований Аа 1 липня у Варситі Аріна в 
Торонто. Василь Филипович прочитав чотири поезії Тараса 

Шевченка англійською мовою. З промовою виступив Мич 

Сейго. Від Провінціального Комітету ТОУК Британської Ко

лумбії присутніх привітав Іван Дубно. Фестиваль офіційно 
відкрив в імені міста алдерман Берт Емрі. Головувала на кон-

1 tсрті Ганна Польова. Підготовляли концертну програму Карл 

Кобилянський, Леонард Ковалевич, Джим Гончар, Джоен 

Ковалевич, Діяна Ліщинська, Сильвія Рутка, Ед Польовий, 

J ван Хитренький. 
У той самий день, коли відбувався Шевченківський фес

тиваль над Тихим океаном у Венкувері, у другому кінці Ка-

11ади, в місті Монтреалі, українська прогресивна громадськість 

також згадула незлим тихим словом великого сина У країни 

-- безсмертного Тараса Григоровича Шевченка. У Вікторія 

І'алл мистецькі сили ТОУК Монтреала, Лашіна і Торонто 

влаштували Окружний Шевченківський фестиваль. 
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Максим Рошко у статті "Вшанування пам'яті Т. Шевченка 
в Монтреалі" ("Українське життя" 28 червня) писав: "Пере
повнений зал був доказом того, що наше відзначення Шевчен
ківського ювілею тісно пов' язане з розвитком загальної канад
ської культури. Фестиваль мав загальнонародний характер -
в залі були представники різних національностей, люди науки, 
представники посольств різних країн. Були також представни

ки преси і телебачення". 

Вся програма концерту відбивала дух Шевченка, вона по
казала справжній характер його творчості, його відданість 

1шродові. Нею проводила диригент Марія Кузик. З соло висту

пали Наталя Гаврилець, Іван Бокла, Соня Несторук. Дітей до 

виступу з ритмічнИми вправами "Хвилі Дніпра" підготовила 
Анна Коритко. 

У фармерській місцевості Іннісфрі (провінція Алберта) 
4 червня відбувся Народний здвиг на пошанування пам'яті 
Тараса Шевченка і відзначення 70-річчя перебування україн
ців у Канаді. На здвиг прибули фармери з Вегревилла, Чип

мана, Ворвика, Ту Гиллса, Слави, Мирнама, Сейнт Пола, Лойд· 

министера, Виллингдона, Ренфорлі, Лейк Алайзи. Це були 
представники різних поколінь українських поселенців. rx зі

бралось понад 5000. Програму здвигу приготовили митці То
вариства об'єднаних українських канадців з Іннісфрі, Келга

рі й Едмонтона. Зібрання відкрив АнтС'н Мокрій. З промовою 
про значення Шевченківського ювілею в Алберті вистуrшв 
секретар Провінціального Комітету ТОУК Юрій Соломон. 

Присутніх привітав від Крайового фестивального комітету 

Петро Кравчук з Торонто. Від піонерів з промовою виступив 

Василь Пилипівський - син першого українського поселенця 

у Канаді Івана Пилипівського, що прибув до Канади 1891 
року. Василь Пилипівський сказав, що це вже вдруге припала 

йому велика честь виступати на такому ювілейному святі, бо 

1 липня в 1951 році він відкрив пам'ятник Тараса Шевченка 
в Палермо, а тепер бере участь у відзначенні 100-річчя з дня 
смерті Великого Кобзаря. 

До успіху Народного здвигу в Іннісфрі багато зусиль 

доклав Албертійський Провінціальний Комітет Товариства 
об'єднаних українських канадців і, зокрема, Василь Хомин, 
Олівія Кирилюк, Лусі Ковалюк, Павліна Ворик. 
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Пошанування пам'яті Тараса Шевченка з приводу 100-
рі•~чя його смерті і відзначення 70-річчя перебування україн-
11іо у Канаді Тс.вариством об'єднаних українських канадців 
. ::шсршилось Крайовим фестивалем української пісні, музики 
і танцю у Варситі Аріна в Торонто 1 липня і Народним здви

І'ОМ у Палермо 2 липня. 
Степан Мацієвич в огляді "Всекрайовий Шевченківський 

фестиваль", що був опублікований в "Українському житті" 
5 липня, писав: "Канадські українці, члени і членкині Това
риства об'єднаних українсью1х канадців і Робітничого запо
люгового товариства і прихильники цих прогресивних органі

зацій, гідно відзначили 100-річчя з дня смерті Великого Коб
:Jаря - Тараса Григоровича Шевченка. Підготовка до святку

шшь була довга і невтомна - потребувала великих зусиль, 
терпеливості, витримки, особливо з боку мищів, переважно 

чолодих, але також і старших. Основно все це випливало з 

великої любові до поета-революціонера і великого гуманіста 

Тараса Шевченка, до культурних традицій і нових культурних 

тщбань українського народу, з якого вони вийшли, до землі, 
11ка їм стала Батьківщиною, - Канади. Випливало це також 

:1 віри в дружбу між народами, які повинні жити в мирі і 
пюрити хороші речі. 

Почавши ще в травні, Шевченківські святкування були 

nідзначені провінціональними і окружними фестивалями 

української пісні, музики і танцю в ряді міст від Монтреала 

ІЮ Венкувера. Сотні митців і десятки тисяч глядачів взяли 

участь у цих фестивалях. Відгуки газет і людей були всюди 
хороші. Були вислови, що фестивалі, організовані ТОУК, уні

кальні - ніхто інший не· може влаштувати щось подібного". 

Далі йде опис фестивального концерту у Варситі Аріна, 
яка була битком набита людьми, що прибули з різних місце·· 
востей КанадИ, Сполучених Штатів Америки і найбільше з 

Торонто й його околиці. Це були люди різних національнос· 

тей. Звичайно, більшість з них становили канадські українці, 
як старшого віку, так і молодших поколінь. 
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До залу увшшли хористи - 600 осіб: чоловіки і жінки, 

хлопці і дівчата. Всі вони були одіті в український націонат... 
ний одяг. Прожектори скерували на них свої кольорові світла. 

Перед очима тисячів глядачів постала мальовнича чарівна 

картина. Хористів супроводила бадьора жвава музика. Мищі 

зайняли свої призначені місця. Ентузіастично вибухла буря 
оплесків. Велика громада на залі влаштувала їм тривалу 

овацію . 
. . . Лунає перша пісня: безсмертний твір безсмертного 

поета, якого вшановує сьогодні зібрана громада, "Реве та стог

не Дніпр широкий". Чудові слова і прекрасна мелодія. Хор 
співає гармонійно, з насолодою, з одушевленням. А далі пішли 

такі ж могутні і, величні пісе:і: "Огні горять", "Думи мої", 

"Оживуть степи, озера", "Заповіт". Збірним хором керує Євген 

Дольний. В супроводі хору виконують соло тенор Іван Бокла 

і баритон Федір Писарчук. 

Настає зворушливий момент. Хлопець-сирота виводить 

на сцену сліпого кобзаря, який згуртованим селянам-кріпакам 

рrоповідає у своїх думах про панську кривду і неправду, бо
ротьбу козаків-запорожців, месників-гайдамаків :)а волю укра
їнського народу. Свою розповідь супроводить грою на банду

рі. Англійський текст цих дум читає Мич Сейго. 

Шевченківський лейтмотив проходить через усю програ

му фестивального концерту. 

Прожектор скеровує своє яскраве світло на величезну 

книгу - макет "Кобзаря" Тараса Шевченка. Перелистовуєть

ся сторінка за сторінкою. З них виступають герої творів поета: 

Катерина, Гамалія, Прометей, кріпаки, гайдамаки. . . Персо
нажі поезій і поем відображають цілі періоди історії україн

ського народу, його боротьбу за соціальну справедливість і 

національне визволення. Картини-сторінки "Кобзаря" проко
ментовуються динамічним голосом диктора. Створюється зво

рушливе й незабутнє враження. 

Зворушливим був виступ і дітей, які під керівництвом 

Марі Проців виконала ритмічні вправи "Хвилі Дніпра". На 
великий простір арени вийшли сотні хлопчиків і дівчаток в 

біло-синіх одягах з голубими хусточками і почали вправи. 

І глядачам дійсно здавалось, що вони дивляться на хвилі Дні
пра-Славутича, чудової української ріки, яка глибоко увійшла 
в історію нашого народу, його літературу, його пісенну твор· 
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чість. Адже Дніпро такий дороmй українцям, як Волга ро

сіянам, Вісла полякам, Влтава чехам, Сена фра~щузам, Рейн 
німцям. У цих вправах виступали вже представники третього 

і четвертого поколінь українських поселенців. Виступ дітвори 

яскраво символізував єднання усіх поколінь канадських укра

їнців. 

У другій частині програми фестивального концерту була 
поставлена "Канадська танцювальна сюїта", яку спеціально 
до того великого свята створив Мирон Шатульський. У цьо

му творі показано, як українці у Канаді зберігають свої на
ціональні культурні традиції, що вони водночас є канадцями, 

живуть у єднанні з усіма інuшми громадянами країни - гро

мадянами різних національностей. Це оригінальний своєрід

ний твір. Автор включив до нього фрагменти різних націо
нальних танців - українських, російських, шотландських, ін
діанських, французьких, словацьких. . . Сюїта закінчується 

жвавим канадським кадрилем, в якому беруть участь усі тан
цюристи - представники різних національних походжень. 

Вони - всі канадці! Хоч цей твір не створений на слова Та

раса Шевченка, але в ньому дуже чітко відображені благо
родні ідеї Великого Кобзаря про вільне братерське єднання 
народів. "Канадська танцювальна сюїта" викликала велике 

враження на 5000 присутніх у залі. Твір виконували сотні 

танцюристів. 

Концертна програма закінчилась імпозатною картиною. 

Біля пам'ятника Тараса Шевченка (живого образу) зібрався 

весь мистецький колектив з національними прапорами різних 

країн світу. Він виконує пісню про мир і дружбу народів. 

Координатором і головним диригентом фестивального 

концерту був Євген Дольний. За постановку "Канадської тан-
11ювальної сюїти" відповідали Мирон Шатульський (автор хо

реографії), Микола Пелович, Олекса Урсуляк. 

Участь у виконанні програми взяли митці Товариства 

об'єднаних українських канадців з різних місцевостей Канади 

- від Монтреала до Венкувера. Головою фестивального кон
церту був Михайло Король. З промовою виступив голова Кра
йового фестшзально комітету Петро Прокопчак. · Він вказав на 
:1начення творчості Тараса Шевченка не тільки в минулому, 

але й сьогодні, бо поетова ненависть до всякого зла і соціаль
ної несправедливості, до війни, його вселюдська гуманність, 
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проявлені в його творах, зберігають свою величезну силу і в 
теперішньому періоді. 

Другого липня продовжувалось пошанування пам' яті Та
раса Шевченка і відзначення 70-річчя перебування українців 

у Канаді на Українській відпочинковій площі в Палермо -
біля пам'ятника Великого Кобзаря. 

Автомобілями й автобусами прибували люди з Торонто 
й Південого Онтеріо, гості з різних міст Канади й Сполучених 

Штатів Америки. Прибули десятки тисяч шанувальників Ве
;шкого Кобзаря. Але зливний тривалий дощ зірвав заключний 

день Крайового Шевченківського фестивалю. Вирішено було 

nідкласти завершення свята до 9 липня. 

Треба підкреслити, що хоч вже не було гостей з різних 
міст Канади й Сполувених Штатів Америки, бо вони поверну
лись додому, то все-таки на завершення свята прибуло понад 
10,000 людей. У новоспорудженому амфітеатрі відбувся за
ключний концерт. його програма була багатою і різноманіт· 
ною. Виступали в основному торонтонські мистецькі сили з 

допомогою танцювальних гуртків з Гемилтона й Велланда. 

Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка, Жіночий хор "Гагілка", 
струнний оркестр, танцювальні гуртки створили прекрасну 

програму. Вона проходила під керівництвом Євгена Дольного. 

З соло виступали Наталя Гаврилець, Федір Писарчук, Іван 

Бокла, Джеррі Проців, Мирослав Мохорук, Петро Юшкевич, 

скрипаль Леонора Орищук. Виступали два тріо - "Верхови
на" (Наталя Гаврилець, Марія Стефанишин, Марія Гуменюк) 
і "Веснянка" (Ольга Стельмащук, Соня Несторук, Дороті Ді

дусєвич). 

На свято загостили туристи з Радянської України - пое

ти, прозаїки, діячі культури: Любомир Дмитерко, Платон Во

ронько, Ростислав Братунь, Оксана Іваненко, Дмитро Павлич

ко, Ірина Вільде, Дмитро Цмокаленко, Степан Бухтяк і інші. 
Всіх разом - 13 осіб. Голова групи, Любомир Дмитерко, ви
ступив на концерті з промовою і передав щире вітання і добре 
побажання присутнім від народу Радянської України. Платон 

Воронько прочитав свій вірш і уривок з поеми Тараса Шев

ченка "Сон". Дмитро Павличко прочитав свій вірш, присвя

чений Великому Кобзареві. Ростислав Братунь прочитав свій 

вірш, який він тут же написав під враженням концерту, па

м'ятника і Музею Тараса Шевченка в Палермо: 
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Шумить Внраіна у Палермо, 

Пісннми й танцнми цвіте. 

Тут все, що в душі не вмерло, 

Горіннн чисте і святе. 

І ми сьогодні відчуваєм 

Тут серце Києва і Львова, 

Бо нас в Канаді зустрічає 

Внраїн~ьна пісня, рідна мова. 

Шумить Внраїна у Палермо, 

НАША СЦЕНА 

й згадується в цей врочистий час 
Могутній, славний, незборимий 

Кобзар всміхається до нас! 

Велику приємну несподіванку справив жіночий хор "Га

rілка" для Ростислава Братуня, виконавши його популярну 
пісню "Львов'янки" (музика Євгена Козака). 

Десятого липня група канадських українців (в числі 300 
uсіб) відбула з Торонто до Монтреалу, щоб кораблем "Бато
рий" зробити подорож на Україну - прийти з поклоном на 
могилу Тараса Шевченка у Каневі у 100-річчя його смерті. 

Гості з України, які відвідали ряд канадських міст, пе

ред від'їздом додому надіслали до газети "Українське життя" 
:іаяву, в якій говорилось~ "У Палермо, біля Торонто, ми по

бували в Музеї Шевченка та з глибокою любов'ю, поклали 

квіти біля пам'ятника Великому Кобзареві, що стоїть у па

нсрмському парку і з орлинним зором оглядає безмежні про
стори канадської землі. З таким самим почуттям синівської 

любові поклали ми квіти біля пам'ятника Шевченкові у Він-
. " шпеrу . 

Виступаючи на Десятому крайовому з'їзді Товариства 

uб'єднаних українських канадців 2 липня 1962 року у Торон
то, секретар КВК Петро Прокопчак зробив підсумок проведе-
1шх Шевченківських фестивалів по цілій Канаді для пошану-

11ання пам'яті Великого Кобзаря. Він говорив: "З гордістю ми 
хочемо тут відмітити, що Шевченківські ювілейні святкування 

були проведені з синівською гідністю, врочисто і вселюдна ... 
Наші святкування проходили в дусі Шевченкової твор

чості, в дусі народного єднання, під прапором ідеї миру і 
дружби між народами. 
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Фестивалі украінської пісні, музики і таІЩЮ, якими від
значували Шевченківські дні, пройшли на високому мистець
кому рівні і були гідним .вкладом в культурне життя. Наші 
культурно-мистецькі колективи здобули нове визнання серед 
демократичних, прогресивних мас канадського народу, серед 

всіх людей доброї волі і підняли славу культурної спадщини 
українського народу, яку плекаємо і розвиваємо, на нову ви

сочінь. 

Величність проведеної роботи і зусиль, що їх вклала 
організація та її мистецькі сили до гідного вшанування нев

мирущої пам'яті поета-борця, не можна переоцінити. Такі 

дані дають приблиз11.у картину зусиль і проведеної праці. По
над 2500 співаків-хористів, оркестрантів і танцюристів вивча

ли по відділах нашої організації мистецьку програму фести

валів і виступили з нею велично на 12-х окружних і провін

ціальних Шевченківських фестивалях - перед тисячними ма
сами народу. Тисяча їх взяла участь в крайовому фестивалі, 

на якому зворушливим виконанням програми, в небувалому 
піднесенні, продемонструвала одностайність нашої організа

ції і всіх канадців доброї волі з українським народом і всіма 
передовими людьми в пошані Шевченка - як гуманіста, бор

ця, виразника волі не тільки українських, але всіх трудящих 

світу. 

Слід тут бодай мимоходом згадати, що на це крайове 
свято прибули більші або менші групи мищів з усіх частин 

країни - від Тихого океану до берегів повноводної ріки св. 

Лаврентія, з Венкувера і інших міст аж до Монтреалу включ

но. І прибули вони власними коштами - без сторонньої під
тримки, як власними коштами організації, особистими по

жертвами членів і прихильників її, була проведена вся ця ве

лика праця"'. 
Хоч підготовка до окружних, провінціальних і крайового 

фестивалів забирала найбільше часу і увагу мистецьких ко
лективів, в місцевостях проводилася художня самодіяльність. 

Тріо "Верховина" з Гемилтона влаштовувало регулярно свої 

концерти в місцевості, як також виїздило до Монтреалу, Сод

борі, Вінніпегу і навіть до Дейтройта (США). 
Жіночий хор "Барвінок" у Вінніпегу влаштовував кон

церти в Трансконі, Портедж ла Прейрі, Іст Килдонан, Пойнт 

Доглес. Той же хор на черговому Манітобському музичному 

фестивалі за виконання української пісні на слова Тараса 
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Шевченка "По діброві вітер віє" і канадської пісні "Вона як 
ластівка" здобув високу оцінку - 173 пункти. 

Влаштовував свої концерти і Молодіжний хор "Динамо" 
у Вінніпегу. 10 лютого він відбув свій п'ятирічний концерт з 
Gагатою програмою, яку виконували Линда Мохорук, Кармен 

Кuстанюк, Еннис Козуб, Стенлі Кухарчук, Роні Мокрій, брати 
<..:. і Ф. Павличини. Була поставлена ін.::ценізація "Смерть вій-

11і", яку підготувала Єлисавета Білецька. За організацію кон-

11срту відповідали диригенти Петруся Козуб, Ненсі Кардаш, 

Керин Козуб і Мирон Шатульський. Головував Віктор Кренц. 
Учні школи народних танців у Вінніпегу 7 травня влаш-

1 \'Вали свій річний концерт. Виступали чотири групи: наймо
,юдша під керівництвом Лесі Матейчук, друга наймолодша 

-- під керівництвом Єлисавети Білецької, середуща - під 

1ссрівництвом Ольги Шатульської і найстарша - під керів-

1шцтвом Стенлі Кухарчука. Головою концерту була Стелла 

<.:ейчук. 

У Вінніпегу 1961 року була організована при відд1ш 
ТОУК школа навчання гри на українському національному 

інструменті - на бандурі. Це була перша такого роду школа 
11ри ТОУК у Канаді. Школа отримала з України 16 бандур і 

11ідручників для навчання. Інструктором гри на бандурі був 
Мирон Шатульський. Хоч група була недавно створена, вона 

11же у березні акомпанувала хорам до кількох пісень. Вона 

особливо відзначилась на Манітобському музичному фестива
лі, коли акомпанувала Жіночому хорові "Барвінок" до пісень, 
:ta виконання яких він одержав високе визнання у змаганні. 

В Едмонтоні був зорганізований Молодіжний хор "Авро

ра'' з 32-х співаків під керівництвом Тедді Кардаша. Свій пер
ший концерт хор влаштував 5 лютого. Крім хору "Аврора", в 
Едмонтоні існували танцювальні групи "Каменярі" і "Лілея". 
В березні 1961 року Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка у То
ронто відзначив концертом і бенкетом своє десятиріччя. 
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У спішне проведення 12-х Шевченківських фестивалів 
було сильним стимулом у пожвавленні художньої самодіяль

ності Товариства об'єднаних українських канадців. 
У березні-квітні у різних місцевостях відбулися традицій

ні Шевченківські концерти. Особливо великий концерт відбув
(:Я у Квін Елизабет театрі у Венкувері 25 березня. Приблизно 
1500 осіб прибуло на те свято. Перед концертом по телебачен
ні передавалась 15-хвилинна програма, з якої багато тисяч 

людей міста й околиці вперше познайомилися з постаттю Ве

ликого Кобзаря і його творчістю. Два дні перед концертом 

передавалась півгодинна Шевченківська програма по телеба~ 
ченні. В тих програмах брали участь Жіночий хор "Русалка" 

і танцювальний гурток "Кобзар". Виступали з читанням і роз

повіддю про Тараса Шевченка Василь Филипович і Гщша По

льова. Про спадщину поета говорили по радіо Василь Фили

пович і Карл Кобилянський. 
На Шевченківському концерті в Джубілі Аудиторіумі в 

Едмонтоні було 2000 присутніх. Програму виконували 300 
митців. 

14 квітня Шевченківський концерт відбувся у Вікторія 

Галл у Монтреалі. На програмі виступав Мішаний хор ім. Ми

коли Лисенка з Монтреалу і народні танцюристи з Лашін. В 

rазеті "Монтреал Стар" був опублікований огляд концерту. 
Автор його дав особливо високу оцінку Мішаному хорові ім. 

Миколи Лисенка. 

У Торонто Шевченківський концерт відбувся 25 березня. 
Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка виконав "Думу про без
смертного Кобзаря", яка була спеціально написана для канад
ських українців поетом Павлом Тичиною і композитором 

Аркадієм Філіпенком. Виступав на програмі і Жіночий хор 

"Гагілка". 

Сьомого квітня у Виндзорі відбувся третій фестиваль ук
раїнської пісні, музики і танцю в Клірі Аудиторіумі для від

значення 148-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. 

На фестивалі виступив з привітанням мер міста Михайло Пет-
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рик. Вітаючи присутніх, він висловив похвалу TOVK за влаш-
1 ування підприємства. ДИригентами мистецьких сил, які під-
1 отовили програму, були Анна Гулак-Грейсон і Євген Доль-
1шй. Автор кореспонденції до газети "Українське життя" пи
~ав, що на закінчення програми був виконаний хорами TOVK 
:1 Торонто великий музичний твір - симфонічна поема "Дума 
11ро безсмертного Кобзаря". Всі виступи митців були сприй-

11яті публікою з великим душевним задоволенням. 

Для міста Тиммінс в Північному Онтеріо 1962-й рік був 

юuілейним. Місто відзначувало своє 50-річчя. Товариство 

об'єднаних українських канадців, члени якого багато зробили 
іЩЯ розбудови Тиммінса, вирішило відзначити цей ювілей 

музичним фестивалем 16 червня в Коммюниті Сентр. До учас
ті в програмі фестивалю були запрошені Чоловічий хор ім. Т. 
І'. Шевченка, струнний оркестр і танцюристи з Торонто. 

Четвертого липня Михайло Король у статті "Місто Тим

мінс привітало мистецькі сили ТОУК з Торонто", вміщеній 

в газеті "Українське життя'", писав, що митці з Торонто були 
вписані в почесну книгу гостей міста, їх особисто привітав 

мер Ліо де Велано. На концерт прибуло 500 осіб. Іх привітав 
нід імені міста алдермен Джим Бартелмен. Про культурну 

діяльність ТОУК розповів присутнім голова КВК ТОУК Ми

хайло Король. Мистецькими силами керував Євген Дольний. 

Цим концертом українська прогресивна громадськість гідно 

відзначила 50-річчя міста Тиммінс і 40-річчя Українського 

rобітничого дому. 

Особливо оживили свою діяльність мистецькі сили у Він

ніпегу. Степан Юрійчук, який був на протязі років своєрідним 

літописцем Ансамблю "Бандурист" ім. Матвія Шатульського, 

11исав в газеті "Українське слово" 2 травня, що цей колектив 
:Ja час свого майже п'ятнадцятирічного існування провів хо
рошу роботу: влаштовував регулярно концерти в Українсь

кому робітничому домі, виступав у Плейгауз театрі, завойо

вував трофеї на Манітобському музичному фестивалі, його 
1юнцерти передавались по телебаченні, здійснював поїздки у 

різні міста Канади - до Кенори, Порт Артура, Форт Вильяма, 

Ріджайни, Мус Джо, Саскатуна, Едмонтона, Венкувера. В 1962 
році "Бандурист" виступав 14 разів в Українському робітни
чому домі у Вінніпегу і Пойнт Доглесі, брав участь в поста
новках п'єс "Назар Стодоля" (у "Вечорницях") і "Ой не хо-
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ди, Грицю, та на вечерниці", у відзначешd 40-річчя Робі'ПІИ
чоrо запомоrовоrо товариства. 

Молодіжний хор "Динамо" влаштував свій шостирічний 
концерт 11 лютоrо в Українському робітничому домі. Він та
кож брав участь у Манітобському музичному фестивалі 1962 
року і дістав рідкісно високу оцінку, 92 пункти, за виконання 
пісні "Ой дуб дуба", у перехідному класі народних пісень. 
Судця Джон Чорчилл відмітив прекрасну дикцію з сильним 

і правильним ритмом до кульмінаційної точки пісні. Дири

rешом хору була Керни Козуб. 
Жіночий хор "Барвінок" 8 квітня влаштував свій сьоми

річний концерт. Пр9~рама складалася з українських, англійсь
ких і польських пісень. Також було поставлене "Колгосrше 
весілля" з участю хору "Барвінок" і танцювальної групи 
"Зірка". 

Учні школи народних танців влаштували свій ;3Вітний 

концерт 27 травня. Вони виконали "Гуцульську в'язанку", 
"Подоляночку", "Дівочий танець•', "Молдаванеску", "Фармер 
сіє зерно", "Берізку", "Коломийки", "Ліричний дует", "Вели
кий гопак'', "Козачок". 

Драматичний гурток при відцілі ТОУК у Вінніпегу поста

вив п'єсу "Назар Стодоля". В постановці брали участь "Бан
дурист", Жіночий хор "Барвінок", Молодіжний хор "Дина
мо", танцювальна група "Зірка". 

Микола Чачковський вмістив в газеті ''Українське слово'' 
оrляд на спектакль, в якому писав: "Постановка драми Тараса 

Шевченка "Назар Стодоля" з уведенням до неї "Вечорниць" 
Петра Ніщинського вимагала великої праці від напшх мисте
цьких сил та їх керівників. Цю працю вони прийняли на себе 
з почуттям відповідальності. І треба признати, вони добре 
виконали цей свій почесний обов'язок для задоволення люби
телів українського сценічноrо мистецтва і для відзначення 

річниці народження і смерті Тараса Шевченка - автора дра

ми "Назар Стодоля". 
Від 22 до 28 квітня відбувався Саскечеванський провін

ціальний курс народних танців у Ріджайні. На ньому навча

лося 14 хлопців і дівчат. Інструктором танців був Стенлі Ку
харчук. Курс пройшов успішно і на його завершення учні 
влаштували звітний концерт. 

На початку сезону 1960-1961-х років був орrанізований в 
Едмонтоні Молодіжний хор "Аврора". В 1962 році він уже 
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начисляв 32 співаки. 2-го лютого хор влаппував річний кон· 
церт в Українському культурному центрі. його програма скла
далася з пісень "Ой там за Дунаєм~', "Верховина", "Мати моя", 
"Ой по горі, по горі", "Реве та стогне Дніпр широкий", "Ду
ми мої", "Білі каштани'', "Земля сріблистої берези", "Це моя 

країна", "Ой за рогом". Була поставлена інсценізація "Смерть 
війні". 

Одинадцятого лютого драматичний гурток в Едмонтоні 

поставив п'єсу "Верховинці" з допомогою мішаного хору, 
струнного оркестру, старшої групи танцюристів. Ролі викону

вали Іван Равлюк, Текля Чабан, Віра Пашківська, Михайло 

Якимчук, Петро Кондюк, Гелен Лежанська, Петро Крижалка, 

Федір Довганик, Андрій Власов. Режисерував п'єсу Микола 

Нагорняк. За музично-танцювальну частину постановки від-

11овідали Василь Хомин і Тедді Кардаш. 

Олекса Гафюк опублікував в газеті "Українське слово" 

рецензію на постановку. Він писав: "Скажу, що всі сцени 

були гармонійно поєднані між собою, представляли життя і 
боротьбу нашого народу на споконвічній українській землі. 

З життя вихоплено драматургом те, що має пізнавальне і ви

ховне значення. І наші мистецькі сили грали так, що допо

магали нам пізнати минуле нашого народу, коли він стогнав 

у неволі австрійських панів, мріяв про волю і боровся за своє 

uизволення. 

Пишу і передумую, бо хочу відзначити весь труд наших 
мистецьких сил в постановці драми "Верховинці". Заледве чи 

це мені вдасться, бо викласти все на письмі, що людина ду

має, не так то легко. 

Думки мої, коли пишу, повертаються на нашу молодь, на 

наших молодих митців - хористів, оркестрантів, танцюристів, 

икі взяли участь в постановці "Верховинців". Я подивляю їх 

спритність, їх майстерність на нашій сцені - на сцені Укра

їнського культурного центру, 

Мене вражає це, що молодь добре говорить по-українсь

ки. Тут треба дати признання Т. Кардашу, П. Гріну і іншим 
молодим митцям. Заслуговують на признання і інші молоді 

<.tматорки, які виступали в хорі. Ширлі Алексієвич дуже добре 
.:1ідіграла роль Анниці. Приблизно те саме можна сказати про 

Розу Ільчук, Глорію Сташків, Марію ВООвітку і інnшх 
дівчат. 

Драма "Верховинці" не легка до постановки. Але наші 
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митці перебороли багато труднощів. Для усунення труднощів 
декому прийшлось добре попрацювати. 

У нас є добрі і щирі люди. Вони люблять свою українсь
ку мову, свою рідну пісню, свої народні танці. І вони люблять 

своє мистецтnо, а другі люблять брати в ньому участь, труди
тися, працювати для збагачення нашої культури постановка
ми п'єс, концертами, виставками вишивок і інших речей ру

кодільного мистецтва. 

Наші мистецькі сили - драматичний гурток, хори, оркес

три танцювальні групи - люблять свою працю. Вони охоче 
виконують взяті на себе обов'язки, з чого ми дуже радіємо. 
Ми часто гордимося їх активною діяльністю~·. 

16 вересня в ':Едмонтоні відбулася конференція мистець
ких сил і представників зарядів та комітетів ТОУК, на якій 

було запропоновано план на новий осінньо-зимовий сезон. 
Участь у конференції взяло біля 130 осіб. З звітною доповід
дю і проектом нового плану праці виступив Василь Хомин. 

В 1962 році велике визнання завоював ст;рунний оркестр 
Товариства об'єднаних українських канадців у Венкувері. Як 

і в минулих, так і того року, 5 квітня він відзначився знаме
нитою грою на Ківаніс музичному фестивалі, за що дістав 

високу оцінку - по 90 пунктів за дві композиції. Музичний 
критик Стенлі Блай писав у газеті "Венкувер Сан" 6 квітня: 
"Знаменита гра оркестру викликала справжне приємне хви

лювання на фестивалі музичного змагання Ківаніс Б. К. Ви

конуючи рондо з У країнської симфонії і мелодію Баха в Джі 
Майнор, група дістала захоплюючу похвалу суддів Гледис 

Вайтгед і Джона Чорчилла. Чудова форма фразування, тан
цювальний ритм, прекрасна будова тону, постійно високе 

г,рання і інтенсивність виконання захопили нашу увагу до 

останньої ноти. Весь виступ був відмінний своєю музикаль-. ,, 
НІСТЮ • 

Гарно працював у Венкувері і Жіночий хор ":.Русалка". 
Він влаштував свій річний концерт 11 березня в Українсько
му робітничому домі - виконав 7 українських народних пі
сень. Тоді була поставлена дитяча опера "Коза-Дереза". Ро
лі виконували Марлін Кобилянська, Евелин Безубяк, Ольга 
Комар, Катерина Максилевич, Соня Рутка, Маргарет Шах. 

Концерт доповнили своїми виступами струнний оркестр і хор 

юнацької секції ТОУК. Головувала на концерті Анна Чеко. 
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Драматичний гурток у Торонто поставив п'єсу "В неділю 
рано зілля копала" 16 і 17 лютого. На постановку була вмі
щена рецензія в "Українському житті", в якій говорилось, 
що хоч загально п'єса пройшла з успіхом, але не на такому 
uисокому рівні, як хотілось бачити глядачам, бо спектакль 
1 реба було допрацювати і режисерові, і диригентові, і ама

торам. 

У червні Мішаний хор ім. Матвія Поповича у Торонто 

відзначив своє п'ятирічне існування. Лише за один минулий 
сезон він влаштував п'ять власних концертів - у Торонто, 
Вест Торонто, Ошаві. Виступав з піснями на відзначенні Дня 

матері. Хором керував йосип Голосько. 
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15-РІЧЧЯ АНСАМ&ЛЮ "&АНДУРИСТ" 

В 1963 році при відділах Товариства об'єднаних україн
ських канадців у Вінніпегу існував сильний мистецький ко

лектив. Він складався з Ансамблю "Бандурист" ім. Матвія 

Шатульського, Жіночого хору "Барвінок", Молодіжного хору 

''Динамо", Молодіжного ансамблю бандуристів, танцювально
го гуртка "Зі;рка", струнного оркестру. Отже, кожна з тих 
груп могла влаштувати свій повний концерт. Час від часу во

ни влаштовували в'еЛикі спільні концерти, особливо для від
значення річниці з дня народження Тараса ШевченкЗ;. Такі 

концерти відбувалися переважно в Плейгауз театрі при ве
ликій кількості присутніх. 

Про один такий спільний концерт 17 квітня була опублі
кована рецензія Петра Кравчука в газеті "Українське життя" 

п. з. "На високому рівні". Він писав: "Пе;рш за все хочу під
креслити, що у Вінніпегу є хороший і великий мистецький 

колектив - хористи, оркестранти, танцюристи, солісти. Ад

же тут є славний Чоловічий хор "Бандурист" ім. Матвія Ша

тульського, який, до речі, на Манітобському музичному фес
тивалі здобув найвищу оцінку і був нагороджений трофеєм 
ім. лорда Твідсмюра. Вінніпеrці дуже гордяться своїм хором 

"Бандурист". 

У Вінніпегу є Жіночий хор з чудовою назвою - "Барві
нок". Це також гарний колектив, хоч не дорівнює ні своєю 

чисельністю, ні діапазоном, ні .виконавською технікою "Бан

дуристові". 
Ще є один хор - хор наймолодших. В нього й назва ха

рактерна: "Динамо". Виконує цей хор пісні українські й ан

глійські. Він вже також завоював собі чимале визнання у 
вінніпегської громадськості. Найновішим здобугком є моло
діжний ансамбль бандуристів. У цей вінок митців уплітається 

й ще одна квітка - танцювальна група "Зірка". 
Це був концерт трьох генерацій канадських українців: 

батьків, дітей і внуків. На концерті виступали ті, які, можна 

сказати, 45 років тому започаткували мистецьку діяльність на 
сцені Українського робітничого дому у Вінніпегу, їхні діти, 
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•кі розгорнули цю працю :кількісно й .якісно в 1930-1940-х ро
ках, їхні внуки, які продовжують традиції своїх дідів і бать

І<ів у теперішньому часі. Чи може бути більша радість і за
доволення, ніж те, коли бачиш, як на сцені на зміну батькам 
11риходять їхні діти, далі - їхні внуки. Саме це відбувалося 
30 березня на сцені Ук;раїнськоrо робітничого дому". 

У тому ж саме періоді Ансамбль "Бандурист" займав го-

11овне місце в мистецькому колективі при Товаристві об'ед-
11аних українських канадців у Вінніпегу. Саме того року ан

самбль відзначав своє 15-річне існування. 
Свій славний ювілей Ансамбль "Бандурист" відзначив 

5 травня концертом в Укр·аїнському робітничому домі. 
Нв його адресу були прислані вітання з Канади і Радян
ської України. У листі Крайового Виконавчого Комітету То

вариства об'єднаних укр~їнських канадців гово;рилось: "Ваш 
колектив зробив значний вклад у розвиток взаємного розу

міння і поваги багатонаціональної культурної діяльності в 

нашій країні, у процес створення справжньої канадської на

JЮдної культури. Наші найщиріші ·побажання дальших успі
хів вашому ансамблеві". 

Художній керівник Державної заслуженої капели банду
ристів УРСР Олександр Міньківський у надісланому листі ІПІ· 

сав: "Колектив Державної заслуженої капели бандуристів 
УРСР і я особисто се;рдечно поздоровляємо Вас з 15-річчям 

Вашої плодотворної діяльності та одержання високої на

городи і rіризу на фестивалі Манітоби. Від душі бажаємо 
Вам, дорогі друзі, нових великих успіхів у галузі українсько-

10 мистецтва і культури". 
Степан Юрійчук опублікував в "Українському слові" 1 

травня статтю п. з. "15 років відданої праці хору "Банду
рист" в плеканні української пісні в Канаді". У цій статті він 

rозповів цро історію і розвиток хору. Започаткували його 

кілька ентузіастів - Іван Дорочинський, Денис Мойсюк, Іван 

~аброцький у 1948 році. З малого гуртка хор за 15 років ви
ріс у великий ансамбль. Першим його диригентом саме й був 
Степан Юрійчук. Згодом ним керували Євген Дольний, Василь 

Хомин, Володимир Якимчук. Тепер його диригентом був Ми

рон Шатульський. Автор статті відзначував велику роль у 

розвитку ансамблю Матія Шатульськоrо, який з ним творчо 
11рацював від його заіснування аж до своєї смерті в грудні 

1952 року. Пізніше ансамбль присвоїв собі ім'я цього видат-
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ного діяча української національної культури, пристрасного 

пропагандиста української пісні, музики, і театрального мис

тецтва у Канаді. 

Ансамбль влаштовував свої регулярні концерти в Укра
їнському робітничому домі, виступав на Шевченківських кон
цертах у Плейгауз теат,рі, брав участь у відзначенні 75-річчя 
міста Вінніпега, у Франківському крайовому фестивалі 1956 
року, у Ше::зченківському фестивалі 1961 році, здійснив гас
тролі у Західній Канаді. 

З 1957 ансамбль щороку брав участь у Манітобському 
музичному фестивалі. На протязі семи років ансамбль займав 

4 рази перше місце .У, змаганні того фестивалю. Жюрі фести
валю завжди давало високу оцінку за чутливе виконання 

українських народних пісень. 

Ансамбль в 1963 році вже мав понад 200 пісень у своєму 
репертуарі. Він нараховував 70 членів - 45 співаків, 10 мо
лодих бандуристів, 12 танцюристів і двох акомпаніаторів, 

диригента. Складався з старших і молодих людей - робітни

ків, службовців, студентів. 

Молодіжний хор "Динамо" того року зробив концертну 
поїздку разом з танцювальною групою "Зірка" до Ріджайни 

і Мус Джо. Керувала хором Керин Буде (Козуб). 

Для започаткування нового сезону художньої самодіяль

ності 12 вересня відбулася у Вінніпегу конфе;ренція мистець
ких сил, на якій вирішено .відіграти театральну п'єсу 
"Земля" для відзначення 100-річчя з дня Н'арс:щження Оль
ги Кобилянської, взяти участь у черговому Манітобському 
:музичному фестивалі, зробити підготовку до відзначення 150-
річчя з дня народження Тараса Шевченка в 1964 році. 

Драматичний гурток у Вінніпегу поставив п'єсу "Земля" 
30 листопада в Українському робітничому домі. Вистава прой
шла з великим успіхом. Глядачі заповнили театральний зал. 

Аматори, які виступали в ролях, доклали багато старань, щоб 
якнайбільше реалістично відобразити дійових осіб. Ролі ви
конували: Володимир Головацький, Павліна Бартко, Роман 
Білецький, Роман Довгополюк, Леся Тимочек, Лилі Мандзій, 
йосип Петрик, Василь Юречко, Катерина Стасюк, Лини Ца
рик, Володимир Мілан, Степан Павличин, Марія Грицюк, Іван 
Остапович, Маріян Вітовський, Іван Дорочинський, Григорій 
Возьний, Олекса Костів, Василь Коник, Мелодія Білецька, Со-
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ня Костанюк, Єлисавета Білецька. Режисерувала постановку 

Анна Семенова. 

П'єсу "Земля" того ж року поставив драматичний гурток 

ТОУК у Келгарі. Семен Кузєк писав в "Українському слові", 
що аматори справилися дуже добре, а "Буковинське весілля" 
було виконане на високому мистецькому рівні. Театральний 

зал був заповнений глядачами. Ролі виконували: Іван Алек

сієвич, Олеся Алексієnич, Петро Скрипничук, Анна Скульська, 

Гейзел Скульська, Григорій Семкулей, Євгенія Джосул, Рой 

Андрійчук, Сандра Вусик, Клеоніка Андрійчук, Анна Черняв

ська, І. Клевчук, С. Гусак, П. Українець, Н. Драганчук. 

У Венкувері 8 r,рудня відбувся концерт у Квін Елизабет 
театрі для відзначення 100-річчя з дня народження Ольги Ко

билянської. 
15 вересня відбулася нарада мистецьких сил ТОУК у Мон

треалі, на якій вирішено відзначити ювілей Ольги Кобилянсь
кої і почати підготовку до відзначення 150-річчя з дня на

родження Тараса Шевченка. За хор у місцевості тоді .відпо

відав Роман Семак. ТанцюІЗальним гуртком керувала Лусі 

Николишин. 

Того ж самого дня відбулася нарада мистецьких сил у 

Летбриджі. На ній зроблено підсумок праці за минулий се
зон. Митці міста влаштували ряд концертів у Летбриджі, Кол
мені, Дромгеллері. На нараді також обговорювався план пра
ці на 1964-й рік і вирішено активно підготовлятися до відзна

чення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Участь 

у нараді .взяв голова Албертійського Провінціального Коміте

ту Тозариства об'єднаних укра'інських канадців Микола Алек

сієвич з Едмонтона. 

Танцювальна група ТОУК у Ріджайні отримала найвищу 

оцінку у змаганні народних танців. Вона була зап;рошена на 
виступи по телебаченню у програмі "Музика в кольорах". 
Про те Василь Александрук писав 24 квітня в газеті "Україн-

" "С Т ф ське слово : аскечеванське овариство музичних естива-

дів відзначало свій золотий ювілей музики і балету в Мус Джо 

25-29 березня 1963 року. Найстарша танцювальна група при 
відділі ТОУК у Ріджайні взяла участь у змаганні по вико

нанню автентичних народних танців і здобула найвищу на 
відкритті оцінку - 92 пункти (90 вважається відмінною оцін
кою). У групі були танцюристи Ел Лапчук, Зоя Лапчук, Дже

ні Савчин, Норман Савчин, Глорія Гриф, Боббі Дебека. Суд-
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дею була Мюріел Джолиф з Лондона (Англія), хореограф ба
гатьох танцювальних постановок. Ел Лапчук отримав спmен
дію на продо.вження навчання на літніх курсах у Бенф (Алта)". 

20 листопада відбувся у Квін Елизабет театрі у Венкуверj 
концерт - "Вечір з молоддю". Програма складалася викшоч
но з танцювальних виступів. У другій частині був виконаний 
традиційний канадський "Сквер децс". Соло виконала молода 
піаністка Андреа Калландж. Керував концертом Карл Коби
лянський. 
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150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

Українська прогресивна громадськість у Канаді активно 

rотувалась гідно відзначити 150-річчя з дня народження Та

раса Григоровича Шевченка. Треба зазначити, що це свято 

відзначувалось членами Організації Об'єднаних Націй. У різ
них країнах світу заходами ЮНЕСКО (Організацією Об'єдна

них Націй з питань освіти, науки і культури) були влашто
вані зібрання, лекції, ;радіо- і телепрограми для відзначення 

ювілею. У Києві ЮНЕСКО разом з Спілкою ШІсьменників 

України і Інститутом літератури Академії наук УРСР був 
скликаний Міжнародний Шевченківський форум. 

Якщо 100-річчя з часу смерті Великого Кобзаря в 1961 
році Товариство об'єднаних укра'інських канадців при актив
ному сприянню Робітничого запомоговоrо товариства rідно 
відзначило дванадцятьома фестивалями української пісні, му
зики і танцю у різних місцевостях країни, то 150-;річчя з дня 

його народження вирішено було відзначити місцевими Шев
ченківськими концертами. Також було вирішено післати в 
Західну Канаду на концертну поїздку Чоловічий хор ім. Т. 

Г. Шевченка з Торонто. 

У Вінніпегу концерт відбувся 8 березня у Плейгауз теа
трі. Мистецькі сили виступили з новою програмою. Була ви

конана "Дума про безсмертного Кобзаря". Концертом керу

вав Мирон Шатульський. 

У місцевості Волинь (Алберта) в Українському фармерсь

кому домі відбулось свято на честь поета. Мистецьку програ

м.у підготовили Роман Баб'як і Єлисавета Недогін. 

Великий концерт відбувся n Джубілі Аудиторіумі 19 квіт
ня в Едмонтоні. Було 2500 присутніх. Музично-співацька про
грама проходила під керівництвом Василя Хомина. Частина 

концерту транслюв·алась по двох телевізійних станціях. На 

концерті з промовою виступив посол СРСР до Канади Іван 

Шпедько. 

Світлу пам' ять Великого Кобзаря було вшановано на 

концерті у Мус Джо 1 березня в Українському робітничqму 
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домі. Збірним хором диригував Василь Александрук. Головою 
свята був Стенлі Косик. 

Петро Маслянка повідомляв у кореспонденції до "Укра
їнського слова", що Шевченківський концерт відбувся у Вен
кувері 8 березня, яким проводив диригент Карл Кобилянський. 

Стах Маланчук писав в газеті "Ук;ра'інське слово", що 21 
березня відбувся концерт у Верноні, частина якого переда
валась по місцевій телевізійній станції. З рефератом про Та
раса Шевченка виступив Василь Галіна. Присутніх вітав мер 

~іста Райс. Місцева газета "Вернон Ньюс" вмістила коротку 
біографію і портрет Тараса Шевченка. 

У Торонто в Українському ;робітничому домі відбулося 
святочне зібрання 9 · березня. Петро Кравчук виступив з до
повіддю "Він завжди з нами". Василь Гарасим говорив на 

~ему "Шевченкове слово до нас". Після того відбувся вели
Кий концерт. Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка вик<:'>нав "Ду
му про безсмертного Кобзаря". 

15 березня відбувся концерт на честь поета в Гемилтоні 
в Українському робітничому домі. 

З травня був влаштований спільними мистецькими сила

ми Келга;рі, Едмонтона і Летбриджа великий Шевченківський 
концерт у Кепітал театрі міста Летбриджа. Було 500 присут
ніх. Головував Джим Скульський. Найбільше зусиль в орга
нізуванні концерту доклав Василь Хомин. 

10 травня Шевченківський концерт відбувся в Келгарі. 
Участь у програмі взяли, крім місцевих, також митці з Лет

бриджа під керівництвом Павла Гріна. Прибуло понад 300 
людей на свято. 

Венкуве;рські мистецькі сили ТОУК влаштували концерт 

на пошану Великого Кобзаря в Порт Алберні 25 квітня в Гай
скул Аудиторіумі. Прибуло на свято біля 600 людей. Присут
ніх і митців вітав мер міста Лес Гаммер. Другого дня ті ж 

митці влаштували ювілейний концерт у місцевості Вікторія. 

На особливу увагу заслуговує Шевченківське свято в Ал· 

берті - в околиці Піс Ривер - 4 липня. Програму викону
вали 200 митців з Едмонтона. На свято прибули фармери з 
Спирит Ривера, Райкрофта, Волині, Вокінга, Ферв'ю, Гай· 
ленд Парка, Грінвея. За підготоnку програми відповідали Ва

силь Хомин, Єлисавета Недогін, Роман Баб'як. 
У своїй кореспонденції до "Українського слова" Н. Д. 

Шмір з Райкрофта писав: "Жителі Спирит Ривера, гості зріз-
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11их частин околиці Ліс Ривер, представники преси, всі були 
дуже вражені красою, змістом і величністю фестивалю. Це 
Gу;щ велика культурна подія в Ліс Ривері". 

Відбувся концерт на честь Тараса Шевченка також у 

Rиндзорі, Тиммінсі, Велланді, Монтреалі, Фс:>~рт Вильямі. 

В газеті "Українське слово~· 1 січня 1964 ;року було вмі
щене повідомлення, в якому говорилось, що Чоловічий хор 

ім. Т. Г. Шевченка при відлілах ТОУК у Торонто, один з кра

щих хорів у Канаді, готується до великої концертної поїздки 

11 Західну Канаду в червні у зв'язку з відзначенням ювілею 
-- 150-річчя з часу народження Т. Г. Шевченка .. Разом з хо
ром у поїздку готувався струнний о;ркестр. Цей ансамбль за-

1 шанував виступи у Форт Вильямі, Вінніпегу, Ріджайні, Ед
монтоні, Кешарі, Венкувері. Керівником ансамблю був Євген 
Дольний. 

Газета "Українсь1<е життя" 11 березня пмістила статтю 

"З словом і піснею Кобзаря по Західній Канаді". В ній по

відомлялось, що хор існує 13 років і за той час зробив понад 
200 виступів на сцені Українського робітничого дому, в Mec
t:i Галл, Мейпл Ліф Гарденс, Варситі А;ріна, Амфітеатрі в Па
асрмо, часто .виїздив з концертами у різні місцевості провінцій 

Uнтсріо і Квебек. По деяких радіостанціях виконувались пісні 

і:1 грамзапису хору - з платіІЗки, яку випустила фірма Кон
,:~рт Асосіейшин Лимитед. На ній записані 11 пісень у вико-
11анні хору. До поїздки у Західну Канаду хор підготував нову 

11рограму - тво.ри на слова Тараса Шевченка, як також пісні 

'-"Учасних українських композиторів. В поїздку готу!Залось 70 
х~ристів і оркестрантів. 

Щоденна преса у різних місцевостях дала високу оцінку 

1юнцертам Чоловічого хору ім. Т. Г. ШеІЗченка і мандоліно-

11ого оркестру з Торонто. Музичний критик Рой Ме;рлі ІШсав 

Х червня у "Вінніпег Трибюн", що хор майстерно виконав 

.1іричні твори, співав з великою силою і життєдайністю, по

ка.-шв свої найкращі таланти у жвавих піснях. Він з солістів, 

:кжрема, виділив Наталію Гаврилець, яка полонила присутніх. 

Про ди,ригента Євгена Дольного писав, що він керував кон

цертом з справжнім мистецьким чуттям. Концерт відбупся у 

Вінніпегу 7 червня. Було присутніх 1350 осіб. 
У Келгарі концерт відбувся 9 червня в Еллайд Арт Сентр. 

f;уло 460 присутніх. Газета "Келгарі Гералд" дала велике цриз-
11а11ня торонтонським митцям. Під заголовком "Похвала то· 
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ронтонському хорові" Джиммі Портмен писав: "Члени чоло
вічого хору ім. т. r. Шевченка скромно говорять, ЩО ВОШІ 
не професійні. Вони дуже помиляються. У вівторок вечером 
перед публікою понад 400 осіб в Арте Сенте;р театрі вони 
виступали з піснями, що дорівнюють найкращому хоровому 
співові, що коли-будь виконувався у Келгарі. Вони досягли 
надзвичайно високих професійних стандартів і є культурним 
здобутком, яким кожний канадець може гордитися". 

Газета "Венкувер Сан" писала, що завдяки Чоловічого 
хору ім. Т. Г. Шевченка і мандолінового оркестру з ТороІПО 

було гідно пошановано ба;рда України у 150-річчя з часу його 
народження. Митці, :·з повагою і музичною компетенцією" ви

конали програму на концерті у Квін Елизабет театрі 11 черв
ня. Газета відзначала, що хор і оркестр виконували народні 

мелодії жваnо і чітко. 

В Едмонтоні концерт відбувся 14 червня при участі 800 
осіб. Хор і оркестр виконали на високому рівні програму -
вони знаменито справилися з своїм завданням. Газета "Едмон
тон Джорнал" підкреслила, що хоч хор має статус аматорсь
кий, але його рівень професійний. 

У Ріджайні концерт відбувся перед 600 любителями укра
їнського співацька-музичного мистецтва. Група спізаків з хору 

також виступала по місцевому телебаченню. На концерті з 

промовою виступив представник уряду - міністр Гордон 

Грент. Тепло привітав митців і присутніх мер міста Генрі Бей

кер. 

Вертаючись із Західної Канади, Чоловічий хор ім. Т. Г. 

Шевченка і мандоліновий оркестр влаштували концерт у 

Форт Вильямі 19 червня. Газета "Дейлі Таймс Джорнал" пи
сала, що торонтонські митці виконали црограму небувалої 

якості, за що одержала ентузіастичні оплески. Митців і при

сутніх вітав мер міста Порт Артура Ласкін. 

Завершення відзначення 150-річчя з часу народження 

Тараса Шевченка українською прог;ресивною громадськістю 

відбулося 28 червня у Палермо традиційною церемонією біля 
пам'ятника Великому Кобзареві. З промовою вистуrщв Мико

ла Гринчишин, який лише повернувся з Києва, де, як член 

делегації Товариства об'єднаних українських канадців і Ро

бітничого запомогового товариства, брав участь у Міжнарод
ному Шевченківському форумі, організованому ЮНЕСКО 

Спілкою письменників України і Інститутом літератури Ака-
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демії наук УРСР. Програму виконали мистецькі сили ТОУК 

з Торонто. 

1964-й рік для митців Венкувера був ще тим знаменний, 
що Український народний оркестр при відділах ТОУК під 

керівництвом Карла Кобилянського на місцевому музичному 
фестивалі здобув дуже високу оцінку - одержав 93 пункти у 
змаганні за виконання Української симфонії невідомого ком

позитора. Музичний критик д-;р Нелсон відзначив, ще. це 

була найвидатніша інструментальна гра, яку він будь-коли 

чув у Канаді. 

Жіночий хор "Барвінок" у Вінніпегу влаштував 26 квіт

ня свій звітний концерт в Українському робітничому домі -
ним відзначив своє 10-річне існування. Він виконав велику 

Прru"раму: пісні "Гарно на полях", "В милого сорочка біла", 
"Ноа кладочці умивалася", "А у полі вярба", "Ой казала мені 
мати", "Ой сад-виноград", "Вона як ластівка", "Зацвіла ка
лина", "Дівка Явдошка", "Чорний крук", "По діб,рові вітер 
віє~·. "Пшениця золота", 'Тагілка". Були виконані хара.вод 

"Марина", серенада Шуберта, "Гуцульськ:а в'язанка" (пісні і 
1сuщі). · 

Драматичний rуртс.к у Торонто 8 листопада влаштував 
постановку п'єси "Багряна осінь". П'єса пройшла з успіхом. 
Режисером була Анна Кривичка. Газета "Українське життя" 
в.містила на виставу рецензію Доби Окулевич. 

Драматичний гурток у Вінніпегу поставив п'єсу "Верхt'

винці" 19 грудня. Кожен раз, коли та п'єса ставилась в місті, 
то завжди приходило багато людей, щоб її побачити. І тим 

разом публіка прийшла і заповнила зал. Гра пройшла на ви
сокому рівні. У постановці взяли участ~ не тільки аматори, 

але і Ансамбль "Бандурист", Жіночий хор "Барвінок", танцю

вальний гурток. 

В кінці 1964 року до Канади загостила група діячів куль
тури Радянської України. До неї входили - народний артист 

УРСР Сергій Козак і компrоитор Георгій Майборода. Групу 
очолювала голова президії Українського Товариства культур

них зв' язків з закордоном Катерина Колосе.ва. На їх честь у 
ряді місцевостей були влаnпоВ'ані мистецькими колективами 
Товариства об'єднаних українських канадців концерти. На 
концерті у Торонтс., заслухавіпи виступ Чоловічого хору ім. 
Т. Г. Шевченка, з промовами виступила Катерина Колосова, 
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Серrій Козак і Георrій Майборода. Вони дали високу сщінку 
концерту і висловили думку, що було б дуже побажаним, 
якщо б Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка разом з мандолі

новим оркестром загостив н:а Радянську Україну і влаштував 

ряд концертів. 

У 1965 році у березні в ряді місцевостей відбулися Шев
ченківські концерти, влаштовані мистецькими силами ТОУК. 

Мистецькі сили Едмонтона влаштували Шевченківські КС'·Н

церти у фа;рмерських місцевостях - у Смокі Лейку, Іннісфрі 
і Гресленді. Наприклад, на концерт у Гресленді прибули фар
мери з місцевостей Фрейнс, Проспериті, Бойл, Лак ла Біч, 

Атабаска. 

Ілько Ковальчук опублікував в . "Українському житті" 
кореспонденцію,. в якій повідомляв, що 11 квітня 1965 po:ky' 
Жіночий хор "Гаrілка" і мандоліновий оркестр заrостили до 

Детройта (США) і .влаштув·али конце;рт, яким було відзначено' 

15-річчя Українсько-Американськс.rо народноrо дому. 

Дем'' ян Вихристов баrато років був диригентом оркестрів 
і хорів Товариства Український робітничо-фармерський дім 

в Едмонтоні. Він часто з місцевим мандолінопим оркестром 

виїжджав на конце;ртні поїздки по Алберті - Північній і Пів

денній, там, де компактними rромадам!f живуть українські 

трударі - фармери і робітники. На тих концертах він висту

пав з солоспівами і rрою на балалайці або rітарі. Також чи

тав монологи. І навесні 1965 року Албертійський Провінціаль
ний Комітет Товариства об'єднаних українських канадців за• 

просив його на концерти-бенефіси. Дев'ятого червня Микола 

Алексіє>Jич, який подо;nожував разом з Дем'яном Вихристо

вим по Алберті, писав в rазеті "Українське життя", що йоrо 

концерти відбувалися в тих місцевостях, де він .в 1930-х ро

ках виступав з мандоліновим оркестром ТУРФДім - в Ед-

1\юнтоні, Веrревилл, Нью Київ, Мирнам, Елк Пойнт, Спедден, 

Пакан, Спрус Веллей, Нестов, Іннісфрі, Гай Прері, Немпа, 
Гайленд Парк, Волинь, Сейнт Пол, Дромrеллер, Медисин Гет; 

Колмен, Ферні, Келгарі, Летбридж, Лейк Белв'ю. Всюди кон~ 
це;рти пре.ходили з великим успіхом. 
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· 75-річчя перебування українських поселенців у Канаді 

Товариство об'єднаних українських канадців відзначило кон

цертами, зборами, виставками і народним здвиrом біля пам'ят
ни·ка Тараса Шевченка в Палермо. 

· Хор ім. Матвія Поповича з Торг.нто влаштував 27 берез
ня в Українському робітничому домі у Сейнт Кетеринс кон

церт для відзначення 75-річчя ле;ребування українців в Кана

ді. З промовою виступив представник КВК ТОУК Іван Дубно. 
У Монтреалі ювілей було відзначено під час Шевченків

~~коrо концерту З квітня. З промовою виступив Федір Петель
ка. Мистецькі сили ТОУК в Торонто з наrоди свята-nлашту
вади концерт 30 квітня у Мессі Галл. Також у Форт Вильямі 
і Пс.рт Артурі ювілей був поєднаний з Шевченківським свя
том. Концерт відбувся 17 квітня в залі Університетськоrо цен
тру в Порт Артурі. У концертній проrрамі взяла участь rрупа 

танцюристів "Зірка" і Молодіжний хс.р "Динамічна дванад

цятка" з Вінніпеrу. На закінчення концерту мистецький ко· 

лектив поставив інсценівку "Ми за мир у цілому світі". 

У Плейrауз театрі у Вінніпеrу відбувся спільний концерт 
на відзначення 75-річчя прибуття до Канади перших україн

ських еміrрантів-заробітчан. Йоrо проrраму започаткував Мо
лг.діжний хор "Динамічна дванадцятка" (попе,редніше відо

мий під назвою Млодіжний хор "Динамо"), який користу
нався ширсжою популярністю в місті, з·айняв перше місце в 

Манітобському музичному фестивалі. Він виконував україн

ські, анrлійські і французькі пісні. У тому ж концерті брали 

участь і мистецькі сили з Лейкrед (Форт Вильяма і Порт Ар
тура) - добре вишколений струнний оркестр і танцювальна 

група. Вони збаrатили концертну проrраму. Великий вклад 

у концерт зробили також талановиті музиканти і танцюристи 

з Ріджайни. На концерт була запрошена відома солістка з 
Едмонтона Наталка Клибановська. Вона своїм чудовим кон
тральтом проспівала пісні "Ніч яка місячна", "Журавлі", 

"Дівка в сінях стояла", "По діброві вітер віє". Дуже імпре
сивною частинсю концерту був виступ танцювальних rруп 
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"Полтава" з Ріджайни, "Зірка'' з Вінніпегу і гуртка з Леіік
rеда. Кожна гpyrra зокрема виконувала прек;расні народні 

танці. Потім всі разом закінчили свій виступ "Танцювальною .. ,, 
СЮlТОЮ. 

У заключній частині виступив співацький колектив -
Чоловічий хор "Бандурист", Жін('ІЧИЙ хор "Барвінок" і. "Ди
намічна дванадцятка" у супроводі збірного струнного оркес

тру, до якого входили музиканти з Вінніпега, Ріджайни і Лейк

rеда. Співацьке-музичний колектив виконав пісні "Вічний 

революціонер", "Верховино", "Прек,расна земле" і "Слава на
ІШІМ піонерам". Цей спільний концерт, який мав фестиваль

ний характер, підготqвили диригенти Мирон Шатульський, 

Керин Буде з Вінніпегу, Володимир Росєвич з Форт Вильяма, 

інструктори танців Микола Урсуляк і Кармен Костанюк з Він

ніпега, Микола Вербовецький з Форт Вильяма, Норман Савчин 
і Олександр Лапчук з Ріджайни. Кос.рдинаторами постанов

ки були Анна Лапчук з Ріджайни, Ольга Шатульськ:а і Михай
ло Винничук з Вінніпега. На піаніно акомпанувала Керин Ка

мінська. Головою концерту був Михайло Мокрій. 

Степан Юрійчук вмістив в газеті "Українське слово'' стат
тю "Спільний ювілейний концерт". В ній він писав: "Люди, 
виходячи з К('ІНЦерту, висловлювали своє велике захоплення 

з хорошої програми, вмілого виконання митцями творів, зраз

кової дисципліни. Цей ювілейний концерт залишиться гляда

чам в пам' яті на довгий час. 

Сприймаючи концерт с.чима глядача і слухача, я можу 

сказати, що діти, внуки і правнуки славно вшанували цим кон

цертом українських піонерів, які 75 років тому започаткували 
тут своє життя, поклали підвалини під українську громад

ськість, яка сьогодні становить поважну силу в канадському 

житті. 

Приємно робилось, слухаючи музику і пісні, за свої про

гресивні організації - ТОУК і РЗТ, які вихов·али такі чудові 

мистецькі колективи, доклали стільки зусиль для плекання на

шої національнс.ї культури у Канаді". 

Газета "Сейнт Пол Джорнал" присвятила цілу першу сто
рінку другої секції для концерту мистецьких сил ТОУК з Ед

монтона, яий відбувся 17 квітня у Сейнт Пол (Північна Ал
берта) для відзначення 75-річчя поселення українців у Кана

ді. Газета писала, що через пісні і танці українці зберігають 
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свою культуру. В баrатій концертній проrрамі .вистуmши мит
ці під диригуванням Василя Хомина. На концерті головував 

Микола Алексієвич. 

Для відзначення 75-річчя українських піонерів в Едмотоні 

відбувся ювілейний концерт 29 травня у Вікторія Гайскул ау
диторіумі. Програму викооували понад 200 митців - хори

с::rів, музикантів, танцюристів, солістів. Концертом проводив 

Василь Хомин. Танцювальні груrш виступали під керівни

цтвом Єлисавети Кіселевич-Нагорняк. Головою концерту був 
Юрій С9ломон. З соло і дуетами виступали Наталка Клиба
новська, Катерина Мискоrуз і Марія Якимець. Роман Довго

поmок з Вінніпега прочитав поему "Каменярі" Івана Ф,ранка. 

Один з українських піонерів, Олекса Гафюк, прочитав вірша, 
приевяченоrо ювілярам, якого написав Михайло Гарасимчук 

з Ошави. Почесним гостем на концерті був Василь Пилипів 
- син першого українського поселенця в Канаді. 

Юрій Соломон, звертаючись до присутніх, сказав: "Ми 
маємо право гордитися своїми дс.сягненнями, тими кращими 

традиціями, які принесли з собою і зберегли у своїх серцях 
шuni батьки, а ми, нові покоління, дальше розвиваємо їх тепер 

у ІІОВИХ умовах, на вищому рівні. 

Цей ювілей нашого народу відзначують усі українці у різ

них формах. Ми звешrчуємо свій ювілей, відзначаючи великий 

людський труд піснею, музикою і народними танцями, куль

турними виступами, лекціями, щоб зберепи історію нашого 
народу на довгі роки для майбутніх поколінь". 

· У місті Торонто ювілей канадських українців був відзна
чений бенкетом 22 травня і народним здвигом З липня. На 

бенкеті, який відбувся у Павільйоні в Ук,раїнській літній оселі 
в Палермо, з промовою про 75-річчя перебування українців у 
Канаді і їхню творчу працю виступив член КВК ТОУК Петро 

Кравчук. 

Звертаючись до піонерів, яких в залі було 82 особи, що 
були запрошені на бенкет з Торонто, Гемилтона, Порт Колбор
на, Грімсбі, Ошави, Сейнт Кетеринса, Гвелфа, Вате,рлу, Торол
да, Форт Вильяма, Виндзора, Вінніпега, він сказав: "Ми сього
дні у вашій особі, вnrановуємг. перших мандрівників за ща

стям, які відкрили для багатьох нас шлях у далекий незвіда
ний світ, який сьогодні став для нас прибраною батьківщиною, 

для наших дітей і внуків, ба навіть правнуків - рідною бать
ківщиною••. 
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У пошану піонерам і для відзначення 75-річчя перебуван'

ня українців у Канаді відбулася концертна програма у вик~ 
нанні Мішаного хо;ру ім. Матвія Поповича під керівництвом 

йосипа Голоська. Концертна прогр·ама була гарним допоо
ненням мітингової частини врочистого вшанування піонерів. 

У неділю 3 ЛШІНЯ у Палермо відбувся народний здвиг на 
відзначення 15-річчя встаноолення пам'ятника Тарасові Шев~ 
ченку і 75-річчя поселення українців у Канаді. На свято 

прибуло понад 5000 осіб. З промовами на зібранні виступили 
перший секретар Посольств·а СРСР в Оттаві Володими;р Марти

ненко і заступник голови КВК ТОУК МихайлС' Король. Хор 
ім. Матвія Поповича виконав ряд пісень на слова Тараса Шев

ченка. Після церемоніального зібрання в Амфітеатрі відбув
ся концерт, програму якого виконували Мішаний хор ім. Мат
вія Поповича під керівництвом йосШІа Голоська, мандоліно
вий ор1<.естр, Чолс-.вічий хор. ім. Т. Г. Шевченка і Жіночий хо;р 

"Гагілка" під керівництвом Євгена Дольного, танцювальна 

група під керівництвом Володимира Балая і Миколи Пелови

ча. З промовою виступили д-р Джеймс Ендікстт від Канад

ського Конгресу Миру і голова КВК ТОУК Василь Гарасим, 
який ск·азав, що на тому святі українська громадськість від

значує своє 75-річчя, свій вклад у розвиток і рообудову Кана
ди, віддає пошану піонерам. Це свято, підк,реслив він, має 

велике значення не тільки для українців, але для всієї країни. 

Він далі вк·азав, що ті святкування з новим роком перейдуть 

у всенародне відзначення 100-річного ювілею канадської дер

жавності. Свою промову він закінчив словами: "Наші піонери 
поклали добрі основи .в будові нашої країни. Продовжуймо 

в дусі Тараса Шевченка, в дружньому єднанні, разом з усім 
канадським народом будувати світлу майбутність Канади". 

У Венкувері було вплановано ;ряд підприємств для відзна

чення 75-річного ювілею: 23 квітня святкове зібрання з обідом 
n Укр·аїнському робітничому де.мі, 24 квітня святковий кон
церт в міському театрі; 10 липня пікнік-фестиваль у Шведсько
му парку. На тих святкових підприємствах виступали мисте

цькі сили Товариства об1єднаних українських канадців -
Жіночий хор "Русалка", струнний оркестр під керівництвом 
І\.а,рла Кобилянською, танцювальна група. На пікнік-фести
.валь була запрошена солістка з Едмонтона Наталка Клибанов
ська. 

У 1966 році митці Товариства об'єднаних українських ка-
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надців у Вінніпегу двічі виступали по телевізійній станції з 

своєю концертною програмою - у квітні і травні. У вико
нанні програми брали участь Чоловічий хор "Бандурист", 
Жіночий хор "Барвінок", Молодіжний хор "дИнамічна дванад
цятка" і танцювальний гурток "Зірка". Црограмами керува
ли Мирон Шатульський, Керни Буде, Микола Урсуляк, Кар

мен Костинюк. Концерт викликав пшрокий відгук серед JПО· 

бителів народного мистецтва не лише в Манітобі, але в Бри

танській Колумбії, Квебеку й інІІШХ провінціях країни, де ця 
програма транслювалася. 

В Оканаган Веллей шість років під ряд відбувався Зимо
вий ка;рнавал. Він тривав кілька днів. В 1966 році Товариство 
об'єднаних укра'інських канадців вирhшшо взяти участь в 

ньому. До виконання програми були запрошені митці ТОУК 
з Венкувера. Концерт відбувся 12 лютого у місцевості Вернон. 
Василь Галіна і Стах Маланчук ІШсали у газеті "Життя і сло
во" 2 травня 1966 року: "Різнонаціональна публіка привітала 
наших митців дуже теІШо й теІШо сприйняла їхні виступи. Лю

бІПелі сценічного мистецтва похвально висловИJШсь про кон
церт і його виконавців". 

В кінці 1966 року Мішаний хор ім. Матвія Поповича при 
.відділі Робітничого 3а.Помогового товариства у То,ронто від
значував своє 10-річне існування. Ще 29 вересня 1965 року 
Іван Заюnевський опублікував у газеті "Українське життя" 
статтю, в якій подав факти про те, як виник і розвивався Мі
шаний хор ім. Матвія Поповича. Ініціаторами хору були 

Анна і Михайло Вербицькі та Кирило Томашівський. Думка 
про такий хор виникла у них 1956 року після Франківського 
Крайового фестивалю у Вішrіпегу. Зразу до нього цриєдна
лося лише 12 осіб. Але він ІІШидко збільшувався і до свого 
10-річчя прийшов з 45 співаками. Першим його диригентом 

був Кирило Томашівський, згодом його учень - йосип ГС'~ 
лосько. За 10 років існування хор влаштував 33 концерти 
- у Торонто, Вест Торонто, Донвиллі, Ошаві, Гемилтоні, Сейнт 

Кетеринсі, Палермо. Для відзначення ювілею Мішаного хору 
ім. Матвія Поповича в Українському 'робітІШЧому домі в То
ронто З r,рудня відбувся святковий бенкет. 

У газеті "Життя і _слово" 25 квітня Олекса Гафюк опублі
"Ував рецензію на п'єсу "Кроваві перли", яку поставив дра
матичний гурток ТОУК в Едмошоні. Він писав: "Успішна по
("Тановка драми "Кроваві перли" на нашій сцені свідчить, що 
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ми ще можемС' добиватися успіхів у постановках п'єс. Люди 
заскучали за нашою театральною діяльністю. Телевізія не 

може заступити представлень. Екран дає нам одне задово

лення, а сцена з живими людьми - друге задоволення. В 

драматичному ·мистецтві демонструється наша власна культур

но-мистецька праця. І вона нам не приходить легко. Тому 

вона нам до;рога, тому ми нею гордимося, звітуємо про неї 

па засіданнях драмгуртка і зарядів відділів, на зборах член

стпа, mnneмo про неї до газети". 
В ряді місцевостей відзначено 75-річчя українських посе

ленців у Канаді ювілейними зібраннями: 27 листопада відбув
ся урочистий вечір на пошану перших іммігрантів у Вікторії. 

В президії були 88-річний Данило Полідвор і 78-річний Іван 

Маковський. З цромС»вою про значення ювілею виступив Фе

дір Яремчук. 

В Українському робітничому домі у Дромгеллер відбувся 

бенкет з тієї ж святкової нагоди. Головував Іван Kyumip. З 

промовс:ж> виступив секретар Албертійського ПровіІщіального 
Комітету Товариства об'єднаних украінських канадців ІОрій 
Соломон. 

+го грудня на бенкеті у Брентфорді було відзначено 75-
;річчя, в якому взяли участь піонери Юлія Бурак (прибух~а до 
Канади 1894 року), М. Балик, М. Ботюк. З промовою про 
~шачення ювілею виступив Василь Смал. 
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1967-й рік був дуже важливим для канадського народу. 

То був історичний ювілейний рік - 100-річчя канадської дер
жавності. Він був велично відзначений в країні. Українська 
прогресивна громадськість відзначила його концертами, які 

в багатьох місцевостях були поєднані з пошануванням пам'яті 
Тараса Шевченка. 

26 квітня у Квін Елизабет аудиторіум у Венкувері цро
rраму ювілейного концерту викru1ували Чоловічий хор ім. Ми

коли Лисенка під керівmщтвом Івана Хитренького, Жіночий 

хор "Русалка" під керівництвом Василя Филшювича, молодіж
ний хор під керівництвсм Степана Дідори. Танцювальними 

гуртками керували Бітріс Якимчук, Діана Клепарчук, Луіс 

Склярук, Крис Клепа;рчук, Г. Кувіца Диригентом струнного 

оркестру був Карл Кобилянський. Акомпанували на піаніно 
Марлин Кобилянська і Соня Воробець. Від міської ради Венку
вера митців і присутніх вітав алдермен А. Е. Адамс. Головував 

Джері Шах. 

У Лейкrеді (Порт Артурі і Форт Вильямі) свято відбулося 
30 квітня в Університетському центрі. Црограму концерту ви
конали митці ТОУК: хор під проводом Стелли Трилінської, 

учні школи народних танців під керівництвом Мирона Голи

ка, Линди Репушки і Лори Гриник. йосШІ Голик виконав 
соло-танець. З вітальною промовою виступили алдермени Кук 

з Порт Артура і Джесімен з Форт Вильяма. Святом проводив 

Василь Трилінський. Треба зазначити, що міська рада Порт 
Артура вирішила дати $50 дотації мандоліновому оркестру 

ТОУК у зв' язку з тим ювілеєм. Провідники Комітету україн

ців Канади вимагали анулювати ту дотацію. Місцева газета 

"Ньюс Кроникл" виступила з гострим засудженням КУК-а за 

те безглузде домагання у редакційній статті п. з. "Музика не 
. " знає ПОЛІТИКИ • 

Велично відзначила 100-річчя канадської державності ук

раїнська прогресивна громадськість у Торонто. 6 т;равня у 
Мессі Галл відбувся кшщерт, якого програму виконували мит
ці в числі 150 осіб. Концерт проходив під керівнІЩТВОм Єв--
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rена Дмьноrо, Володимира Балая, Стенлі і Бетсі Кухарчуків, 

Джері Процева. Участь у концерті взяло понад 2000 осіб. З 
вітальною промовою виступ~ш мер міста Вильям Деннісон. 

Члени і црюшльники Товариства об'єднаних українських 
канадців у Летбриджі відзначили ювілей концертом, який від
бувся 7 травня в Етс Меморіал театрі. Програму виконали 

.митці з Келгарі. 

Про відзначення укра!нською прогресивною громадськістю 

100-річчя канадської державності у Вінніпегу газета "Життя і 
слово" 5 червня опублікувала кореспонденцію К. М. К. під 
заголовком "Піснею вітали 100-річний ювілей Канади". В ній 

говорилось: "Мистецькі сили ТОУК у Вінніпе.nт влаштували в 

суботу 13 травня в Пrіейгауз театрі великий концерт для від
відзначення знаменного ювілею Канади. 

Багатою колоритною програмою, барвистим вінком укра
їнської пісні, танцю і музики вітали 100-річчя конфедерації Ка

нади митці ТОУК - діти, молодь жінки й чоловіки. 

Гарне вр·аження на присутніх зробили учні Української ди
тячої шкс.ли та Школи иародних танців першою точкою кон

церту - своєю дитячою сценою шкільних пісень і танців, зок

рема, традиційним українським привітанням - хлібом-сіллю 
- присутніх, а в їх особах всіх піонерів і будівничих Канади. 

Весь концерт проходив в дусі миру, гордості за вклад 

українських трудящих - рсбітників і фармерів, як також 
професійних людей, у розбудову Канади, в дусі оптимізму, що 
канадський народ у другому столітті своєї державності від

стоїть незалежність своєї рідної землі та стане справжнім 

госпс.да;рем у своїй хаті - у повному значенні цього слова". 
Програму концерту виконували Ансамбль "Бандурист", 

Жіночий хор "Барвінок'', танцювальна група "Зірка", хор Ук

раїнської дитячої школи. Концерт підготовили Михайло Вин

ничук, Керин Буде, Галя Чачковська, Мирон Шатульський, Ро

ман Мокрій, Степан Павличин, Мелодія Сас, Ольга Шатуль

ська, Ненсі Урсуляк, Микола Урсуляк, Лини Царик. На кон

церті виступила солістка Люба Атаманенко. Акомпанувала на 
піанін(>. Кореи Камінська. 

Ювілей був відзначений навіть у місцевостях, де нема ве
ликих українських громад, як наприклад, у Ричмонді і Мі

шел-Натал. Відділ ТОУК у Ричмонді 14 травня відзначив кон
цертом День матері і 100-річчя канадської державності. Звер

таючись з привітанням до присутніх, рів Генрі Ендерсон ска-
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зав: "Задержання і розвиток традиційних культур в Канаді на
ціональними r,рупами може лише зробити життя кожного ка
надця багатшим''. 

На відзначенні ювілею у Мішел-Натал було 500 осіб. Свя-
1·0 було організоване Клубом старuшх громадян. Концерт 
влаштували митці Товариства об'єднаних українських канад

ців з Келrарі під керівництвом Гейзел Скульської. 
Українська прогресивна громадськість в Едмонтоні влаш

тувала ряд підприємств для відзначення канадського націо

нального ювілею. 19 березня учні Української школи влашrу
вали концерт у Вікторія Гайскул. Зал був заповнений людь
ми. Концерт відбувся під проводом Михайла Гафюка і В'а
силя Хомина. Головувала Надя Хомин. 

Великим святковим фестивалем української пісні, музики 

і танцю був відзначений НЮ-річний ювілей Канади 14 травня 
u Джубілі Аудиторіумі. Програму виконували 300 митців. Ви

ступала з соло-піснями Верна Сематюк. 

На завершення свята З грудня мистецькі сили влаштувало 

концерт під керівництвом Тедді Кардаша в Українському куль-

1 урному центрі. Програма складалася з двс.х частин: "Наше 
минуле" і "Наше майбутнє". Виступали оркестр, хори і тан
цювальні групи - "Каменярі" і "Лілея". З соло-піснями ви
стуmmа Єлисавета Пасєка. Концерт пройшов з велиющ: успі

хом. Едмонтонці гідно і велично заверnшли ювілей. 

Семен Кузєк спублікував в "Житті і слові" кореспонден

цію, в якій інформував, що 2 квітня відділи ТОУК і РЗТ від· 
значили великим концертом в Українському робіnmчому до
мі 100-річчя канадської державності. Участь у коІЩертній 

програмі взяли Анна Скульська, Анна Заблоцька, Анна Чико, 
Євгенія Джосул, Марія Українець, Венді Пастернак, Рой Анд· 

рійчук, Френк Чикс, Петро Скршшичук, Френк Роджерс. 

У місцевостях, де не було мистецьких колективів, відділи 

ТОУК і РЗТ влаштували святкові зібрання і товариські ве
чори. 
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На запрошення Комісіонера Всесвітньої виставки - "Екс
по-67" - у Монтреалі мистецькі колективи Товариства об'єд
наних українських канадців з Торонто, Форт Вильяма, Вінні
пега, Ріджайни, Келга;рі, Едмонтона і Венкувера зробили ряд 
концертних виступів, які пройшли з великим успіхом і зро

били велике вражен~~· Вони продеманстрували перед десят
ками тисяч людей з різних країн світу культурні досягнення 

к:~вадських українців в плеканні української і каН'адської куль

тури. 

14, 15 і 16 липня виступали мистецькі колективи з Торон
то: Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка і Мандоліновий оркестр 

під керівництвом Євгена Дольного і танцювальний ансамбль 
під ке;ріnництвом Володимира Балая. Програму виконували 

120 осіб. Вони влаштували п' ять виступів. На концертах було 
12 тисяч глядачів. Хористи і танцюристи були одіті в ксJю

ритні українські націNІальні строї, які милували очі глядачів, 

зливались з красою пісень, танців і музики. 

З прекрасним успіхом пройшли виступи мистецьких колек

тивів ТОУК з Форт Вильяма (мандолінового оркестру) і Вінні
пега (Молодіжного хору "Динамічна дванадцятка" і танцю

вального гуртка "Зірка"), які виступали на "Експо-67" 11 і 12 
Jtипня. Митціn тепло вітали црисуrні любителі народного ми
тецтва і любувалися їхнім майстерним виконуванням пісень, 
музики і танців. Оркестром з Форт Вильям керуsав Василь 

Станчук, хором "Динамічна дванадцятка" Керин В уде, ТаJЩю

вальною групою "Зірка" - Роман Мокрій. 
Пізніше виступали мистецькі колективи з Вінніпега (Ан

самбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульського), ЕдмNПОна 
(танцювальний гурток "Каменярі''), Келгарі- (танцюристи), Рі
джайни (танцювальний ансамбль "Полтава"). 

Повертаючись з "Експо-67", мистецькі колективи з різних 

місцевостей Західної Канади заrощували до Украінської літ
ньої оселі в Палермо, де влаштовували свої коІЩерти. Газспа 

"Життя і слово" від 7 серпня писала: "В неділю вечером 23 
липня в Амфітеатрі в Українському парку ім. Т. Г. Шевченка 
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в Палермо дали гарний, захоплюючий концерт Чоловічий хор 
"Бандурист" ім. Матвія Шатульського, молодіжна танцюваль

на rрупа ТОУК "Полтава" з Ріджайни. Вони виступали з кон
цертною програмою, з якою їхали на "Експd~' в Монтреалі. 
Це був уже третій концерт в Палермо мистецьких колективів 
ТОУК, даний у зв'язку з виступами цих колективів на "Експо". 

Перпmй концерт дали мистецькі колективи ТОУК з Торонто, 

а друтий - молодіжний хС'>р "Динамічна дванадцятка" і тан-
11ювальна група "Зірка" з Вінніпегу та мандоліновий оркестр 
:1 Форт Вильяма". 

Повернувшись до сnоїх місцевостей, мистецькі колективи 

:'вітували своїми виступами пе;ред членами і прихильниками 
Товариства оо'єднаних українських канадців з своєї поїздки 
на "Експо". 

На "Експо-67" у Монтреалі виступало 10 мистецьких ко
лективів Товариства об'єднаm1х українських канадців. Це бу
ло велике і коштовне підприйняття, бо без будь-яких субси

дій хори, С~ркестри і танцювальні гуртки прибули до Мон

треалу за rnсячі кілометрів, витрачаючи багато грошей на 
транспортацію, приміщення і ха;рчі. Багато членів тих колек

тивів втрачали свій заробіток за час відсутності від праці. То 
був великий подвиг і високий рівень жертвеннссті. 

"Життя і слово" з того приводу писало 7 серпня: "Незва
жаючи на великі кошти, незважаючи на ВJІтрату дорогого 
часу, незважаючи на інші труднС~щі, Товариству об'єднаних 

українських канадців .вдалось здійснити свій план - проде· 

монструвати перед багатьома тисячами людей з ;різних країн 
світу нашу укра'інську національну музичну культуру, яку 

11лекає українська прогресивна громадськість у Канаді на 

11ротязі 50 років. 
Виступи мистецьких колективів Товариства об'єднаних 

українських канадців на "Експо-67" викликали великий резС'-

11анс серед людей різних націй і різних країн, особливо серед 
тих, які впе;рше чули українську пісню, музику, бачили впер

ше українські танці. Вони захоплювалися цими концертами 

і після висловлювали високу оцінку перед керівниками колек

тивів і самими митцями. Деякі, побувавІШІ на концертах цих 
кмективів, думали, що це митці з України. 

Це велике признання для Товариства об'єднаних україн
L'ЬКИХ канадців, для художніх керівників мистецьких колекти-

11іо, для членів хорів, оркестрів і танцювальних гуртків. Ця 
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праця, яку вони проводять, в яку вкладають стільки зусиль 

і часу, високо оцінена людьми різних націй". 
Іван Алексієвич надіслав до "Життя і слма'' кореспон

денцію, в якій писав, що 22 вересня у Келгарі відбувалась 
вечірка для старших і молодших танцюристів ТОУК, які ви

ступали на "Експо-67"' у Монтреалі. Вони розповіли про свої 
успіхи на Всесвітній виставці і заявили, що як би не мали 

організації, яка ооролась за право виступити мистецьким си
лам ТОУК в Монтреалі, то не мали б змоm демонструвати 
свої танці перед багатьома тисячами людей з цілої Канади і 
різних країн світу. 

Хоч увага мистецьких колективів у головних містах була 
звернена на участь ·в· "Експе'>-67", то .все одно вони проводили 
свою діяльність у відділах, влаштовували концерти в Україн

ських ;робітничих домах. 

26 лютого у Торонто відбувся концерт, програму .якоrс 
виконували митці різних національностей. Виступив також 3 

художнім читанням літературних ТВС'>рів відомий канадський 

актор Бруно Джерусі. Головою концерту була Марія Скрип

ник. 

Хор ім. Мавія Поповича влаштував концерт в Українсь

кому робітниче.му домі 19 лютоrо і 7 квітня вистуmш в Бу
динку ста;рших громадян. 

Наймолодша група митців ТОУК у Торонто влаштувала 

5 березня концерт, програму якого виконали учні Українсь
кс\і дитячої школи, танцюристи юнацької секції. Концерт про

ходив під диригуванням Марії Кузик. 

У 1966-1967-х роках мистецькі сюш Товариства об'єднаних 
українських канадців у Вінніпегу виступали з концертами по 

місцевій телевізійній станції на програмі "Канадці - всі". 
Црограму .виконували Ансамбль "Бандурист", Жіночий хор 
"Барвінок", "Динамічна дванадцятка". Хорами керували Ке

рин Буде, Гелен ЧачкС\вська і Мирон Шатульський. 

Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульськоrо брав 

участь у змаганні хорів степових провінцій по радіопрограмі 

СБС. Технічне виконання програми було на високому рівні. 
Багата пре.грама української пісні п,рикувала увагу слухачів. 

Ансамбль "Бандурист" виконав пісні: "Взяв би я бандуру", 
"Забіліли сніrи", "Гей Карпати", "Реве та стогне Дніпр широ

кий", "Закувала та сива зозуля". Пісні були виконані з доб
рим мистецьким смаком. 
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Щораз більшу попул~рність завойовував Жіночий ХС•Р 
''Берізка" при відділах ТОУК в Гемилтоні. Юлія Лукасевич 
опублікувала 18 грудня статтю, в якій розповіла історію ко
лективу. Зорганізувала йсrо Ма;рія Стефаншnин з допомогою 
Михайла Василенка. Вона було дИригенткою, він - акомпа
ніатором на скрипці. До хору зразу вступило 12 жінок: Т. 

Липка, М. Хома, Ю. Лукасевич, М. Калуджер, Є. Грицюк, 

Н. Титаренко, М. СтефанишШІ, А. Сякалюк, Т. Сем, К. Бажан
ська, А. Гуменюк, І. Прокопчук. Перший виступ хор зробив 

на відзначенні свята Міжнародний жіночий день. Після того 
він почав часто виступати на концертах в Українському р~ 

бітничому домі у Гемилтоні. Мав у своєму репертуарі 28 ук
раїнських народних пісень. 

У першій половині лютого 1967 року у Верноні відбувся 
1()..денний Зимовий карнавал. Уже другий раз підряд ТОУК 

і РЗТ брали у ньому участь. Мистецькі сили з Венкувера 
влаштували концерти. Прибуло на нього 600 осіб. 
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В днях 15-17 квітня 1968 року у Торс.нто відбувся Три
надцятий з'їзд Това,риства об'єднанИх українських канадців. 
На ньому була прийнята резолюція "Відзначення 50-річчя і 

зміцнення організаціі1". 
У резолюції говорилось: "У своїх святкуваннях ми повин-. . . .• . 

НІ вrовеличити самов~ддану жертвенну працю шонер1в 1 чле-

нів нашої організації (Товариства об'єднаЮІХ українських ка
надців) на громадському, освітньому, культурно-мистецькому 
полі та вплив Товариства у визнанкі вкладу українців взагалj 

у створення матеріальних та духс.вних цінностей нашої к,ра· 

їни. Ми повинні нагадати собі і відмітиrn заслуm, що іх має 
наша організація перед канадським народом, і передати в той 

спосіб, як тільки можна під час ювілейних святкувань, мо
лодшим поколінням належну гордість за своїх батьків і ма

терів, дідусів і бабусь, які в тяжких умовах створювали свою 
організацію, щоб спільно з іншими співгромадянами свідомо 

боротися за свс•ю власну і загальнолюдську гідність і за кра

ще життя". 
З'їзд закликав провести ці святкування різними заходами, 

серед них і концертами, по всіх місцевостях, де були відділи 
Товариства об'єднаних українських канадців. 

І треба відмітити, що вся мистецька діяльність в 1968 ро
ці проходила в дусі прийнятої з'їздом резолюції. 

Ювілейний концерт на відзначення 50-річчя ТОУК від

бувся в Едмонтоні 24 березня. Програму виконувало 200 мит
ців. Мішаний хор ім. Матвія Шатульськоrо, хор канадськона

роджених, оркестр народних інструментів, чоловіча секція 
мішаного хо,ру, танцювальні гуртки "Каменярі" і "Лілея'', ди
тячий хор і дитячі танцювальні гуртки, солістки Наталка Кли

бановська, Єлисавета Пасєка, Донна Гафюк. Прибули співаки 
з Вінніпегу - брати Стефанюки (Гриць і Іван). Хорами ке
рували Тедді Кардаш і Володимир Росєвич. Головували Ми
кма Алексієвич і Меріон Урсуляк. 

Українська прогресивна громадськість у Лейкгеді (Порт 
Артур і Форт Вильям) відзначили свято своєї організаціі 7 
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·квіmя в· Університеському центрі. Програму концерту при

'· готовили місцеві митці і запрошені з Вінніпегу "Динамічна 
дВанадцятка" · і rурток танцюристів "Зірка~'. Програмою ди
ршував Володимир Слобода. З промовою виступив ·Аlпон Бі
лецький з Вінніпегу. 

Найвеличніше було відзначено 50-річчя . ТОУК у Вінніпе
гу, бо саме тут було започатковане 1918 року Стоваршnення 
Український робітничий дім, з якоrо опісля виросло Това

риство Український робітничо-фармерський дім, попередник 
Товариства об'єднаних українських канадців. Свято відбулося 
19 травня у Манітоба Сентеніал Сентр. Був влаштований ве
:шкий концерт, який своїми масштабами перетворився у фес· 
тиваль, бо йоrо програму виконуnали не тільки місцеві мис

тецькі колективи, але запрошені rості з Едмонтона, Форт 

Вильяма, Ріджайни і Торонто. На концерті виступали Міша

ний хор і струнний оркестр з Вінніпеrу під керівництвом Ва

силя Филиповича, "Динамічна дванадцятка" під керівництвом 

Керин Буде, струнний оркестр з Лейкrеда під керівшщтвом 

Володимира Слободи, танцювальний ансамбль "Каменярі" з 
Едмонтона під керівництвом Бетті Кіселевич-Наrорняк, тан

цювальна rрупа "Поотава" з Ріджайни під ке,рівшщтвом Зої 

Лапчук, rрупа Школи народних танців з Вінніпегу під керіп-

· н:Ицтвом Романа Мокрія, солістка Норма Левицька-Тетро з 
Торонто, танцювальна rрупа з Лейкrеда під керівющтвом 

Мирона Гооика. 

Просторий концертний зал (2200 місць) був вщерть за

повнений любителями української народної культури. Хх 

тепло привітав секретар Манітобськоrо ПровінціальнС'rо Ко
мітету ТОУК Михайло Мокрій. З вітальними промовами ви
ступили від міської ради алдермен С. Ребчук, від Манітобсь

коrо прс.вінціальноrо уряду JІ:епутат Ф. Клим. Від імені КВК 

ТОУК виступив йоrо секретар П_е.тро Прокопчак, який відмі

тив здобутки орrанізацн за Лівстооіття 11 блаrородної 
діяльності, зокрема започаткування традиції фестивалів укра

їнської пісні, музики і танцю у Канаді, вшанування та увіч

нення вкладу українців у розбудову Канади спорудженням 

пе;ршоrо на американському континенті пам' ятника веm1кому 

синові України - Т. Г. Шевченкові. 
Високу оцінку концертові дала музичний критик Меде

лейн Берньє у rазеті "Вінніпег Трпбюн" 20 травня. Вона від
значила "блискуче і чітке" виконання фіналу "Української 
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симфонfі" (невідомоrо композитора) струнющ оркестром під 
керівющтвом Володимира Слободи, та~щі групи "Зірка" з 
Вінніпеrу, соло Норми Левицькоі-Тетрс. з Торонто і Марії Бі

лецької з Вінніпеrа. 

На ювілейному концерті в Келrарі на відзначення 50-річчя 
ТОУК, що відбувся 20 жовтня, виступали .митці з Едмонтона. 
Це був обмінний виступ. Келrарські митці влітку поставили 
в Едмонтоні оперу "Запорожець за Дунаєм". . 

27 жовтня Жіночий хор "Берізка" у Гемилтоні влаштував 
ювілейний концерт. 

Мистецькі сили ТОУК з Келrарі влаштували ювілейний 

концерт у Дромrеллері і Летбриджі. Ті ж самі митці влаш
тували концерт у ·верноні. На тому концерті з вітальною 

промс-.вою виступив мер міста Василь Галіна. Промовляв та

кож відомий канадський ІШсьменник Джордж Рига. 

Хор ім. Матвія Поповича 17 листопада влаштував ювілей
ний канцерт в Українському робітничому домі. Були запро
шені до участі в кшщерті словацька танцювальна група і Жі
ночий хор Федерації російських канадців. 

Ансамбль "Бандурист" у Вінніпегу відзначував свій 20-
річний ювілей. З цього п;риводу був улаштований ко~щерт 15 
грудня в Українському робітничому домі. Від Манітобськаrо 
Провінціального Комітету ТОУК і Ради відділів ТОУК членів 

ансамбmо привітав Кость Костанюк. Він відзначив, що у йоrо 
розвІПОк баrато вклали дириrенти Степан Юрійчук, Євrен 

Дольний, Володимир Якимчук, ВасЮІь Хомин, Мирон Шатуль

ський. Концертс-.м проводив· диригеm Василь Филипович. Го
ловою був Василь Кардаш. 

У 1969 році художня самодіяльність Товариства об'єдна
них українських канадців переважно зосереджувалась довко

ла традиційних Шевченківських концертів і реrулярних ви

ступів в Українських рооітничих домах. 
Микола Алексієвич 24 березня повідомляв у "Житті j 

слові", що драматичний гурток ТОУК в Едмонтоні підготов

ляє п'єсу "Безталанна", яку буде поставлено 30 березня в Ед· 
монтс>ні, 13 квітня в Келrарі, 20 квітня в Іннісфрі. 

Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка з Торонто влаппував 

11 травня концерт у Виндзорі, на який прибули люди з Лі
мінrтона, Лонд(>.На, з американських міст Детройта, Толедо 

Клівленда. 

Ансамбль "Бандурист" і Жіночий хор "Барвінок" з Він-
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ніпеrа 27 квітня влаштували концерт в Українському народ
ному домі у Фішер Бренч. На концерт црибуm1 фармери з 
поблизьких окмнць. Концерт пройшов з великим успіхом. 

На тращщійне свято у Палермо 29 червня загостив Жі
ночий хор Ліги американських українців "Берізка~~ з Нью
йорка. Соло-пісні виконували Надя Бережна і Марі.я Коваль
чук. Проспівав кілька пісень член Хору ім. М. Леонтовича з 

Нью-Йорку Петро Бережний. Хорові і солістам акомпанувала 
Анна Салик. Концертом проводив Онуфрій Ільчук. ВистуІПfЛИ 
також митці ТОУК з Торонто. Головував Василь Марущак. 
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1970-й був знаменним роком для художньої самодіяль

ності Товариства об'єднаних українських канадців. Того ж 
року на гастролі на Радянську Україну виїхав Ансамбль ім. 
Т. Г. Шевченка з Торонто. його концерти пройшли з великим 
успіхом. Це, по суті, був успіх усієї художньої самодіяльності 
Товарист.ва об'єднаних українських канадців - усіх його мис
тецьких колективів. від Монтреала аж до Венкувера. Всюди, 
куди поїхав, де виступав ансамбль, Й(\Му влаштовувала енту
зіастичний прийом громадськість Радянської України. В осо

бі членів ансамблю люди вітали всіх учасників хорів, оркес

трів, танцювальних гуртків у Вінніпегу, Едмонтоні, Форт Ви

льямі, Венкувері, Торонто, Виндзорі, Монтреалі, Гемилтоні, 
Велланді, Ріджайні. Вони вітали членів і прихильників Това

риства об'єднаних українських канадців j Робітничого запо
моrового товариства, всіх чесних канадських українців. Це 

була подія важливого істо;ричного значення. 
Ансамбль ім. Т. Г. Шевченка з Торонто був запр(\шений 

па Радянську Україну Товариством· "Україна" і Українським 
хоровим товариством через Крайовий Виконавчий Коміте'І 

Товариства об'єднаних українських канадців. Потрібна була 

наполеглива і тривала підготовка до такої поїздки. Вона була 
дуже коштовна і довелось провести кампанію за збірксю кош

тів. 

Перед своїм від'їздом на Радянську Україну Ансамбль ім. 
Т. Г. Шевченка влаштував концерти у Торонто й Оттаві. 30 
травня концерт відбувся у Мессі Галл. Він був своєрідним 
іспитом підготовки колективу перед відповідальною поїздкою. 

Ансамбль продемонстрував репертуар, який він мав повезти 
на Україну. Це були українські пісні і музика: "Пролягала 
доріженька", "Прометей", "Думи мої'·', "Коломия місто", "Як 
давно", "Горлиця", "Гуцульський танець" і "Канадська сюїта" 
(спеціально написана композитором Морісом Сурдіном). 

У зв'язку з поїздкою ансамблю на Радянську Ук.раїну 
Петро Кравчук опублікував 8 червня в газеті "Життя і слово" 
стапю під заголовком "Іспит зрілості". Він закінчив її таки-
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ми рядками: ~·через два місяці Ансамбль ім. Т. r. Шевченка 
буде уже концертувати на чудовій українській землі, на якій 

баrато хто з нас народився, на якій народились батьки баrа· 
тьох членів ансамблю. 

Члени ансамблю повезуть на українську землю пісні, му
зику і танці українського народу, які ми тут любимо, шанує
мо і плекаємо. Вони також повезуть зразки музичної культу

ри канадського народу, якого ми є складовою частиною, в 

загальну культуру якого роби.мо уже на цротязі 80 років ва
rо.мш1 вклад. Вони повезуть не тільки пісню, музику і танець 
- вони повезуть теплоту наnшх сердець, нашу любоо і поша
ну великому українському народові. Вони повезуть слова 

дружби канадською народу українськС'Му народові, всім на
родам Радянського Союзу. 

Так, вони будуть нашими амбасадорами, посланцями доб

рої волі. Те'> ж побажаймо їм успіху, щастя, радості на щ:)е-
.... •u •• •u .,, 

І(расюи та гостиннш украІНСЬКІИ земш . 
13 червня Ансамбль Т. Г. Шевченка влаштував в Нешо

нал Арте Сентер в Оттаві концерт перед 1500 присутніми, 
серед яких були представники дипломатичних місій, акреди
тованих у Канаді. Газети "Оттава Ситизен" і "Оттава Джор
нал" вмістили на концерт рецензії, в яких дали високу оцін

ку ансамблеві. Бетті Свиммінгс писала в "Оrтава ситизен": 
"Ансамбль Шевченка з Торонто доказав, що він прШІесе гор

дість, коли виступатиме під час гастролей на Українf''. 
Напередодні виїзду Ансамблю Т. Г. Шевченка на Радян

ську Україну прем'єр Канади П'єр Трудо надіслав вітальну 
телеr,раму, в якій говорив, щ~ митці везуть з собою добрі по
бажання канадськС\го народу на Радянську Україну. 

У неділю З серпня з Торонтонського аеродрому Малтон 

1 ОО членів Ансамблю Т. Г. Шевченка спеціально винаймлеШІМ 
літаком відбули до Радянського С~у. rx прийшли прово
дити сотні людей - рідні, члени і прихильники Товариства 

об'єднаних українських канадців, яке зробило все можливе, 
щоб здійснилась ця історична місія. 

17 серпня газета "Життя і слово" опублікувала на пер
шій сторінці телеграму Ма;рії Скрипник з Києва такого змісту: 

"Концерт Ансамблю Т. Г. Шевченка з Торонто пройшов з ве
ликим успіхом в Києві 5 серпня. Зал Київської консерваторії 
11. І. Чайковського був переповнений: глядачами. Баrато mо

;~ей з браку місця вернулись додому. 
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На коІЩерті буВ Представник Канадськоrо пt'Сольств:а: в 
Москві - друmй секретар Мр. Брайс. 

Видатні діячі ук,раїнської культури, артисти опери та 
балету, диригенти, композитори, дали високу оцінку концер
тс.ві. На закінчення турне Ансамбль Т. Г. Шевченка з Торон

то влаштує ще один концерт в Києві - в залі Театру опери 

та балету ім. Т. Г. Шевченка. Відбудеться концерт в Чернів
цях і Москві". 

Газета "Життя і слово" з числа в число uшроко розпс~ 
відала за передачами Київського радіоцентру про виступи 
ансамблю у різних містах України. 

З Києва канадські митці поїхали до славного міста Пол

тава і вечером 6 серпня у музично-драматичному театрі ім. 
М. В. Гоголя влаштували концерт. 7 серпня відвідали кол
госп ім. Шевченка в селі Кошманівка і разом з місцевим мис
тецьким кооективом влаштували в Будинку культури спіль

ний концерт. 

Десятого серпня ансамбль загостив до Харкова і там ви
ступав у Палаці культури тракторобудівників. Багато номерів 
доводилось митцям виконувати двічі-тричі. Кожен виступ 

гостей дуже тепло сприймався присутніми. 
Після успішного концерту у Харкові канадські гості по

їхали до Змієва і виступали з концертс.м перед робітниками 
теплової електростанції. 

Маршрут канадських митців після того проліг з Харків

щини на Західну Україну, звідки походили переважно їхні 

батьки і діди. У Львові ансамбль влаштував два кооцерти -
13 серпня у залі Львівської філармонії і 14 серпня у залі 
Львівського театру опери та балету ім. Івана Франка. Зал 
був заповнений людьми. Багато людей з браку місця приму
шені були стояти весь час конце;рту. 

16 серпня ансамбль виїхав до Ужгорода - Н'а Закарпаття. 
Другого дня відбувся концерт в приміщенні місцевої філар
монії. Концерт пройшов з надзвичайним успіхом. 

Київське радіо пооідомляло: "Увечері (20 серпня) арmсти
аматори з Канади показали тернопільчанам своє мистецтво. 

Концерт пройшов з великим успіхом і перетворився на вечір 
дружби укра"інців 'Радянської України з іх земляками у Ка
наді". 

22 серШІЯ канадські rості прибуJUІ до Чернівців - на 
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3еJІену БукОВІDІУ· Toro ж дня вечером вони вистуmши з кон
цертом перед численною аудиторією. 

Повернувшись ДО Києва, Ансамбль ім. т. г. Шевченка з 
Торонто влаштував у Київському Державному Академічному 

театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка свій заключний 

концерт. Глядачі тепло сприймали кожен номер програми, в 

якій переплелись мелодії України з мелодіями народів, що 

населяють Канаду. У вітальному адресі, який після концер"Іу 

зачитав президент Товариства "Україна•' Юрій Смолич, дано 
високу оцінку концертної діяльності ансамблю, який прибув 
на Україну, як репрезентант багатобарвної культури свові 
країни, як пс>еланець дружби між канадським і ;радянськими 
народами. 

Гостинним: концертам Ансамблю ім. Т. Г. Шевченка То
вариства об'єднаних українських канадців дали високу оцін
ку діячі української радянської культури: компrоитор Георгій 

Майборода, rrnсьменники Олександр Підсуха, Микола Тарнов

ський, народний артист РСР Дмитро Гнатюк. Видатний київ

ський музикознавець Микола Гордійчук позитивно оцінюючи 

діяльність ансамблю, одночасно зробив серйозні критичні за
уваження, щоб колектив покращав своє викС\навське мисте
цтво. Свій огляд у газеті "Культура і життя" він закінчив сло
вами: "Проте не будемо прискріпливими. Не треба забувати, 
ЩС'~ діяльність ансамблю грунтується на самому лише енту
зіазмі його керівників та учасників. Будемо сподіватися, що 

вистуrrn канадських співаків, танцюристів і музикантів перед 

вимогливими і справедливими у своїх оцінках радянськими 

слухачами правитимуть для напmх rостей гарн<'ю школою й 

активним стимолюючим чинником дальшого піднесення їх .. .... .,, 
виконавсько1 маистерносn • 

Повертаючись з України додому, Ансамбль ім. Т. Г. Шев
ченка 26 серпня вистуrrnв з концертом у Палаці культури в 
Москві. Зал був вщерть заповнений людьми. Багато з браку 
місця не могли бути на концерті. Серед присутніх були пред
ставники Канадськог<' посольства в Москві. Слухачі тепло 

вітали своїми довготривалими оплесками канадських митців. 

28 серпня, після успішної тритижневої концертн"ї подо
рожі по Радянській Україні, Ансамбль ім. Т. Г. Шевченка по
вернувся до Канади. На Радянській Україні йою супроводила 

делегація Крайового Виконавчого Комітету Товариства об'ед· 
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rtаних украінськm. канадців у складі Василя Гарасима, Ми
хайла Короля і Марії Скршnmк. 

Після повернення Ансамбmо ім. Т. Г. Шевченка з Радян· 
ської Украіни йоrо керівmщтво, включно з дириrентом Євrе

ном Дольним, вирішило відСІкремитися від художньої само

діяльності Товариства об'єднаних українських канадців. У тій 
справі відбулось ряд розмс.в між керівниками ансамбmо і 
проводом ТОУК, однак вони не дали позитивнсrо результату, 

бо ансамбль відокремився і с4>ормився в окрему мистецьку 
одиницю, яка тепер не має ні орrанічноrо, ні ідейного зв'язку 
з худrокньою самодіяльністю Товариства об'єднаних українсь
ких канадців. За йоrо діяльність з тоrо часу Товариство об'єд
наних українських канадців не несе жоднСІЇ відповідальності. 



15-РІЧЧЯ ХОРУ ''&дРВІНОК" 

У 1970 році живу діяльність проводили мистецькі сили в 
Едмошоні. 11 січня відбувся дитячий концерт під керівницт
вом Василя Хомина, Володимира Росевича, Єлисавети Кісе

левич. Ипша підготовка до виступів у Келгарі, Летбридж, Ін
нісфрі, Гресленд, Сейнт Пол, Евенсбурr. У березні в Універ
ситетському аудиторіумі СтудеІПСькоrо союзу в Едмонтоні 

відбувся Шевченківський концерт, програму якого виконува
ли Мішаний хо.р ім. Матвія Шатульського, Українсько-канад· 

ський хор, струнний оркестр, танцювальні гуртки. Танцюваль

на група "Каменярі" завоювала перше місце на Танцюваль
ному фестивалі у Летбриджі 14 березня. У ньому брали участь 
танцювальні гуртки різних національних груп Алберти. 

1970-й рік був важливим і для Жіночою хору "Барвінок" 
у Вінніпегу. Він відзначував своє 15-річне існування. Хор був 

зорганізований 18 жовтня 1954 року, однак свій перuшй кон
церт влаштував 27 березня 1955 року і з того часу почав свою 
діяльність - свою історію. Перпшм його диригентом був Ми

рон Шатульський. За час свого існування хор зробив біля 
100 виступів, брав участь у Крайовому фестивалі для відзна
чення 100-річчя з дня народження Івана Франка у Вінніпегу 

1956 року і в Крайс.вому фестивалі на пошанування Т. Г. Шев
ченка у Торонто 1961 року. Він збудуnав свій великий репер
туар з 175 пісень. Керував ним у 1 fJ70 році Василь Филипович. 
Слава про. цей хор лунала і на Радянській Україні. Відома 

українська поетеса Валентина Ткаченко присвятила йому та

кий свій вірш: 

Ви чуєте? Співає хор "Барвінок" 
В заокеанській дальній стороні. 

Співає хор канадських українок 

Іще дідами складені пісні. 

Слова, що увібрали сльози й горе, 

Лунають гучно, дужче хвиль морських, 

Тх неосижнІ слухають простори 
І наша Унраіна чує іх. 



НАША СЦЕНА 

Бланиттю слухає Дніпро широний, 
Притихнувши в бетонних берегах, 

І росяний барвінон синьооний, 

Що в задніпрових стелиться гаях. 

Він в нашому нраю буяє радо, 

Він рясноцвітом до зими цвіте. 

Та зараз з Унраїни до Нанади 

Він простягає листя молоде. 

Він дянує співцям за щиру згадну, 

Бажає їм .~иру і добра. 
Хай славляться оті прості нанадни 

Що завжди линуть серцем до Дніnра! 

У св1и 15-річний ювілей Жіночий хор "Барвінок" влаш
тував ряд гостинних концертів у Вінніпегу і у фармерських 
(.\Колицях. Про один з таких його концертів, що відбувся 22 
лютого у Пойнт Доглес, Павло Попович у "Житті і слові" 

ІШсав, що він пройшов на найвищому мистецькому рівні, був 
прекрасним свят~м. 

1-го лютого хор влаштував в Українському робітничому 
домі звітний концерт. Про ньNо А. С. писала в "Житті і сло
ві" 13 квітня: "Діяльність хору "Барвінок" - частина діяль
ності великої організації - Товариства об'єднаних українсь

ких канадців. Як на початку, так і тепер більша частина спі
вачс.к - це активні членкині жіночого і англомовного відді

лів ТОУК. Співає "Барвінок" не тільки на сцені місцевого 
Українського робітничого дому. Протягом 15 р~ків хор з ве
ликим успіхом виступав на сценах Українських робітничих 
домів у Пойнт Доrлес, Іст Килдонан, Трансконі, виїжджав 

з концертами до Кенори, Портедж ла Прейрі та інІШІХ місце

востей у Манітобі. Кілька разів брав участь у Манітобському 
музичному фестивалі". 

Василь Трилінський повід()мляв у "Житті і слові" 18 
травня, що мистецькі сили Порт Артура і Форт Вильяма 12 
квітня влаштували в Університетському аудиторіумі концерт 

на честь об'єднання обох міст під назвою Тс.ндер Бей. Про· 
rраму виконували мандоліновий оркестр під керівmщтвом 

Володимира СлС'боди і Мішаний хор під керівництвО'М Стелли 
Трилінської. Були виконані танці під проводом інструкторів 
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Линди Репушки, ДоШІИ Ковальчук і Мирона Голика. Участь 
у проrрамі взяли також запрошені з Вінніпеrа Ансамбль "Бан
дурист" під керівmщтвом ВаСИJІя Филиповича і танцювальна 

rрупа "Веселка" під керівющтвом Романа Мокрія. На концерт 
прибули люди з віддаленої шахтарської місцевості Джералд

тон. 

31 травня келrарські мистецькі сили влаштували концерт 
на закінчення сезону. За той час в місцевості було дано чо
тири концерти і один в Летбриджі. 

20 квітня у "Житті і слові" була опублікована об'ява, 
що 3 травня у Сентеніал Кс.нсерт Галл у Вінніпеrу відбудеть-
1.:я фестиваль украінської пісні, музики і танцю для відзна
чення 100-річчя провінції Манітоба. До участі у баrаті.й і 
різноманітній проrрамі були запрошені мистецькі колекnmи 
Вінніпеrа, Тоидер Бей, РіджаЮш, Едмонтона і Венкувера. 

Як повідомляла rазета "Життя і слово" (25 травня), фес
тиваль пройшов з великим успіхом. Він був влаштований То
вариством об'єднаних українських канадців і Робітничим за
помоrовим товариством. Просторий зал, що вміщує 2300 осіб, 
був заповнений і баrато людей вернулися додому з браку 
місця. 

У багатій, колоритній, захоплюючій фестивалЬffій проrра
мі, що відображала розвиток Манітоби, працю і вклад укра
їнців, які становлять друrу найбільшу етнічну rрупу прс.він
ції, .виступало 360 митців - молодих і старших. Це були мис

тецькі сили ТОУК з Вінніпега, Тондер Бей, Ріджайни, Едмон

тона, Келrарі - хори, оркестри і танцювальні rуртки. Усі 
вони злились в один великий прекрасний мистецький кооек

тив. 

У програмі фестивалю брали участь також й інші мисте
цькі групи і артисти - колектив індіанців і метисів з Стоні 

Мавнтейн, франко-канадський хор з Сейнт Боніфейс, відомий 
І<анадський артист Бруно Джерусі з Торонто і співацька rpy
r1a "Майлстон" з Венкувера. Серед присутніх на залі були 
"1Існи Манітобського провіІЩіальноrо уряду, члени Вінніпеr
сько'і міської ради, культурні і rромадські діячі. 

Фестивальна прС'0грама складалася з трьох розділів і була 
1ак збудована, що відображала 100-річний ювілей Манітоби. 
Перший розділ, "Прелюдія до сторіччя", відображав період 
11сред створенням провінції Манітсба. Друrий розділ, "Будів-
11ики Манітоби", представляв вклад українців у розбудову 
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·Провінції. Третій розділ, "СпадщІша для майбутнЬоrо", був 
наче напученням для прийдешніх поколінь. Рrоділи бузm п~ 
'в'язані художньою розповідцю (автором тексту був Мич Сей-
rо). 

Газета "Життя і слово" від 14 грудня повідомляла: "У 
Вінніпегу в результаті успішного фестивалю пісні, музики і 
танцю для відзначення 100-річчя Манітоби, який відбувся за
ходом ТОУК і РЗТ З травня 1970 року в Сентеніал Консерт 
Галл, створено аматорську театральну групу - "Театр 100", 
:sixa готується до нової дуже цікавої театральної вистави -
постановки драми "Адамс Соне" в англійській мооі за відо

мим класичним твор9м Ольги Кобилянської "Земля". Слав
Ний твір Ольги Кобилянської пристосували до канадської 
сцени в англійській мові Ганна Польова з Венкувера і Мич 

Сейrо, редактор "Юкрейніан Кенейдіан". До ньс.го входить і 
"Буковинське весілля" з співами, музикою і 'І'анцями". Пре
м'єра п'єси "Адамс Соне" була запланована на 1971 рік у 
Плейгауз театрі. До постановки п'єси були з:аангажовані мис
тецькі сили ТОУК у Вінніпегу. 
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В 1971 році український народ відзначав два славні юві
леї - 100 річчя з дня народження ІШсьменників-класиків -
Лесі Українки і В~силя Стефаника. Українська .прогресивна 
ІJХ'Мадськість також велично відзначувала їх зібраннями, 
лекціями, концертами і фестивалем украінської пісні, музики 

і танцю. Водночас з цими ювілеями во~ відзначувала і 80-
річчя поселення українців у Канаді. 

Ювілей Лесі Українки в ГеМШІтоні був відзначений кон~ 
цертом в Українському робітІШЧому домі 7 лютого, програму 
якоrо виконував Хор "Берізка" під проводом Марії Стефаии
шин. Реферат про поетесу прочитала Євгенія Грицюк. 

У Торонто на святі 21 mотого в Українському робітничо
му домі доповідь про Лесю У країн ку зробив Печю Прокоп
чак - секретар КВК ТОУК. Жіночий хор "Гагілка" під прО
водом Марії Кузик вистуmm з ко~щертною програмою. 

Концерт-мітингом українська прогресивна громадськість 

вшанувала Лесю Українку в Тондер Бей. Свято відбулось в 

Українському робітничому дt'Мі у Форт Вильямі. Реферат ІІР9 
ювіл~рку прочитала йосифина Стечишин. Іван Довбак прО
мовляв про пс-етесу англійською мовою. 

Виставкою творів і портретів Лесі Українки та концертом 

відзначено ювілей в Едмонтоні 7 і 28 шотого. 
У Тиммінс заходом відділів ТОУК і РЗТ 24 квітня було 

влаштованСІ в Українському робітничому домі свято на честь 
Лесі Українки і Василя Стефаника. З промовою вистуmm Ми
кола Гринчишин - редактор газети "Життя і слово". 

Мистецькі сили Товариства об'єднаних українських ка

надців у Торонто влаштували 2 травня концерт в Українсь
кому робітничсму домі на честь Василя Стефаника. 

З доповідю "Чим дороmй і близький нам Василь Стефа
ник" виступив Петро Кравчук на святочному зібранні в Укра
~нському культурному центрі у Ріджайні 2 травня. 

У Монтреалі 16 травня в Українському культурному цен
трі був висвітлений фільм "Камінний хрест" за твором Вася-
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ля Стефаника. йосип Олещук прочитав реферат про письмеlі' 
ника. 

Прогресивні українці міста Вінніпега вшанувала письмен

ників Лесю Українку і Василя Стефаника на концерті в Ук
раїнському робітничому домі 21 листопада. Голова концерту 
Анна Семенова познайомила присутніх з життям і творчістю 
обох письменників-класиків. Концертну програму виконували 
Ансамбль "Бандурист" ім. Матвія Шатульськоrо, Жіночий хор 
"Барвінок", танцювальна група "Веселка", Міnrаний хор клу
бу старших громадян. 

Газета "Житrя і слово" 31 травня повідомляла: "Шсля 
урочистих зборів, лекцій і виставок пре життя і творчість 
Василя Стефаника у різних містах Канади в Едмонтоні був 
відкритий пам'ятник письменникові 22 травня і відбувся Все
крайовий фестиваль украінської пісні, музики і танцю 23 
травня". 

Пам'ятник-погруддя письменника подарувало українській 

прогресивній громадськості в Канаді Товариство "Україна" в 
Києві. ЙС'ГО виготовив львівський скульптор Володимир Ско
поздра. 

В неділю 23 травня о 2-й годині пополудні в Джубілі АуЩІ.
торіумі відбувся фестив·аль. 2756 осіб заповнили великий зал. 
У призначений час два гуцули-трембітарі звідомили присут
ніх про початок свята. Три rоЩІ.ни тривала програма фесrn
вальноrо кснцерту. Він складався з трьох тематичних частин, 

які доповнювали одна одну, створили єдину колориrnу пано

раму. Програма відобразила 80-річчя перебування українців 
у Канаді і 100-річчя з дня народження Василя Стефаника. 

Роблячи огляд святкува~шя, Микола Алексієвич у статті 
"Дві історичні події в Едмонтоні", писав 14 червня у "Житті 
і слові": "Джубілі Аудиторіум був заповнений, програма була 
така цікава, така багата, овації були такі часті, як ще ніколи 
на ніяких мистецьких виступах. 

Численні глядачі вmблювалися в зміст картин розлуки 

на Краківському двірці. Діапозитиви і диктор так сильно 

впливали на глядачів, що дійсно ви уявляли перед собою жи
ву картину. Вам прямо здавалось, що це сучасна дійсність. 

Програма мала відмінний зміст від наших попередніх 
фесruвалів. Цю зміну зробив самий склад наших митців. Всі 
музиканrn, танцюристи і велика частина співаків була канад
ського народження. Серед них уже четверте покоління. Ця 
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зміна прийшла природно. Сотня дітей СІШЬНО збаrатила про
граму - своїм виступом ванн звеселили до сліз глядачів. 

Не була це легка справа, щоб зібрати таку кількість мит
ців з різних місцевостей. Але реальність підтвердшrа, що це 

можна зробити, коли є такі талановиті організатори і керів
ники, які можуть віддати себе на велику жертвенність, пе
рейнятися і всеціло вглибитися в т~ що народ творить, вгли
битись в народну історичну спадщину і його національну 

культуру". 
Фестивальну програму підготовили Василь Хомин (голов

ний керівник), Володимир Росєвич, Бетті Кіселевич-Нагорняк, 
Анна Лапчук, Гейзел Скульська, Василь Филипович, Марі Про

ців. Постановником фестивалю був Антон Мокрій. Сценарій 
приготовив Мич Сейго. 

У святкових церемоніях з промовами виступали міністр 
культури Албертійського уряду Амброз Головач, мер міста 
д-р Айвор Дент, перший секретар Посольства СРСР в Оттаві 

Валентин Ліпатов, алдермен міста Едмонтона Уна Меклін

Еванс, голова КВК ТОУК Василь Гарасим, голова Ювілейного 

фестивального комітету Юрій Соломон, секретар КВК ТОУК 
Петро Прокопчак, крайовий секретар Ліги американських 

українців Михайло Торченко, протокмьний секретар КВК 

ТОУК Петро Кравчук, письменник Джордж Рига, голова ГВК 

РЗТ Антон Білецький, секретар Жіночого комітету при КВК 
ТОУК Марія Прокопчак. 

Крім святочне.го відкриття пам' ятника Василя Стефаника 
і фестивалю, були в..rrаштовані два бенкети - для гоqей в 
Мекдоналд готелі і для митців в Українському культурному 

центрі. 

У фестивалі взяли участь такі мистецькі колективи Това
риства об'єднаних українських канадців: збірні хори і оркес
три з Едмонтона і Келгарі, Ансамбль "Полтава" з Ріджайни, 
Ансамбль "Бандурист" з Вінніпега, танцювальна група "Мрія" 
з Тондер Бей і група дівчат-фізкультурниць з Торонто. Зроби
ла гостинний виступ і співацька група "Ді Камера Сінrірс" з 

Едмонтона. Виступала з солоспівом Наталка Клибановська. 

20 і 21 лютого у Вінніпегу "Театр 1()()" і мистецькі сили 
ТОУК поставили в Плейгауз театрі п'єсу "Адамс Соне" ("Ада
мові сини"). Микола Гринчишин писав у статті "Хороше П('.
єднання", яка була опублікована в "Житті і слові" 8 березня: 
"Вистава пройшла з прекрасним успіхом. Вона глибоко захо-
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rшла численну публіку. Глядачі, виходячи з театру пісня за
кінченн.я і обмінюючись враження.ми, rоворІШи: "Чудова ~ 
таваІ", "Гра акторів була знамешпоюІ", "Яким прекрасним 
було "Буковинське весілля", "Як гладко пре.ходили сцена за 
сценою!". Чути було похвальні вислови про яскраві копориrиі 
українські костюми, про гру оркестру, про соціальний зміст 
;~:рами". 

Вистава "Адамс Соне" була нововведенням у художюо 
самодіяльність Товариства об'єднаних українських канадців. 
Це була серйозна спроба вивести українське театральне мис
тецтво на канадську сцену англійською мовою. Цей експери

мент був вдалим і д.ав хороІІШй результат. 

Врочистим бенкетом у Павільйоні в Українській літній 
оселі в Палермо Мішаний хор ім. Матвія Поповича 26 вереснЯ: 
відзначив своє 15-річчя. З промовою виступив його був1ШІіі 

диригент Іван Костиник. На бенкеті хор виконав концертну 
програму. 

Хор "Гагілка" 14 листопада брав участь у постановці 
першої дії опери "Запорожець за Дунаєм". 

Для танцювальних колективів ТОУК 1971-й рік був зна
менний тим, що в ньому члени гуртків "Русалка" з Вінніпега 
і "Полтава" з Ріджайни брали участь у Танцювальному се
мінарі в Києві, що був для них організований: Товариством 
"Україна". Участь в семінарі взяли 17 кандськоукраїнських 
танцюристів. Це вперше в історії української художньої само

діяльності в Канаді відбувся такий танцювальний семінар, 
який відкрив нову сторінку цієї галузі мистецької діяльності 

ТОУК. З приводу тою семінару мер міста Вінніпега надіслав 

до Товариства "Україна" листа, в якому висловив радість, 
що його співвітчизники (канадські українці) опановуватимуть 
мистецтво народного танцю під керівництвом майстрів хсрео-

1·рафії У країни. 
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Останнє Десятиріччя - 1970-1980 - художня самодіяль
ність Товариства об'єдна:н'их українських канадців головно 
концентрувалась у Торонто, Вінніпегу, Едмонтоні, Венкувері, 

Ріджайні, Келгарі, Геми.птоні, Виндзорі, Верноні, Тондер Бей, 

Монтреалі, Содборі. Відбувались концерти і в інших містах, 
які були влаштовувані мистецькими колективами або з Ед
монтона, або з Вінніпега, або з Торонто. 

Почавши 1904 року, встановилась хороша традиція влаш
товувати, переважно у березні, концерти на пошану українсь
кого національн01·0 поета, реос.люціонера-демократа, борця за 
соціальну справедливість Тараса Шевченка. Всюди там, де є 

хори; оркестри, танцювальні rуртки відбуваються Шевченків
ські концерти. В місцевостях, де нема мистецьких сил, відбу
&а1оться зібраlіня, на яких промовці розповідають про життя 
і твСІрчість поета. У Палермо біля пам'ятника Великому Коб
зареві в кінці червня або на початку липня збирається укра
їнська громада, покладає вінки в підніжжі його, виrоло111у

ються промови і виконується "Заповіт" та інші пісні на слова 
noera. Після того відбувається кс.нцерт, програму якоrо ви
конують митці ТОУК і РЗТ з Торонто, або з Гемилтона, або 
з Виндзора. 

За останніх 10 років· відбулись сотні таких Шевченківсь
ких концертів - в Українських робітничих домах, в Україн
ських культурних центрах, в міських концертних залах. Осо

бливо велично були проведені такі концерти в Едмонтоні в 

Джубілі Аудиторіумі, у Вінніпегу в Плейгауз театрі, у Венку

вері у Квін Елізабет театрі, у Виндзс.рі у Клірі Аудиторіумі. 

Річницю Шевченка у Торонто було відзначено кшщертом 
22 березня 1972 року, програму якого виконував Мішаний хор 
ім. Матвія Поповича. Головувала Анна Криничка. Той же 

самий хор виступав з концертнсю програмою на святі День 

Матері 10 тр013ня. Головою свята була Софія Грибань. Юнаць
ІСВ секція ТОУК влаштувала свій річний концерт З травня. 

Головою була Сузен Байчело. Кшщерт відбувся під керівницт-
11ом Марії Кузик. 
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У 1973 році концерт на пошану п~та в Торонто влашту
вав Клуб старших rромадян в Українському робітничому до
мі. Програму виконували Мішаний хор ім. Матвія Поповича 

під керіnництвом йосипа Голоська і Шевченківська музична 
гільдія під керівництвом Євгена Дольноrо. Виступав таmvо

вальний гурток Юнацької секції ТОУК під керівНІщтвом Ма

рі Проців. Микола Олешок прочиrав поему "Кавказ". З до
повіддю "Літературна творчість Т. Г. Шевченка в житті канад
ських українців" виступив Петро Кравчук. Голоnував Михай
ло Муцак. 

В Едмонтоні свято відбулося 18 березня в Українському 
культурному центрі. Збірний хор виконав "Заповіт". Соліст 
Іван Юрків в супроводі оркестру проспівав пісні "Думи мої" 

і "Два кольори". Голоnував Мико;rа Алексієвич. 

Олекса Соколовський повідомляв у "Житті і слові", що 
11 березня у Виндзорі відбувся Шеnченківський концерт, про
граму яко.го виконали мішаний, жіночий і чоловічий хори під 

керівющтвом Казимира Штогрина. З промовою про життя і 

творчість поета виступив Антон Білецький з Вінніпегу - rо
лова Головного ВиконавчоfС'. Комітету Робітничого запомоrо
воrо товариства. Участь в програмі брали Стефанія Левчук, 
Тарас РанівсьюІЙ, Марія Бравн, Софія Сливар, Софія Оршів
ська. Головував Василь Кокер. 

Степан Заблоцький у кореспо~щенції, яка була опубліко
вана в "Житті і слові", повідомляв, що під керіnництвом Гей~ 
зел Скульської у Келгарі в Українському робітничому домі 
відбувся 25 березня концерт на честь Шевченка. Програму 

виконували мішаний і чоловічий хори, оркестр, танцювальна 

група "Гоnак". На концерті заспівували Анна Скульська і 
Ралф Бунов. Була також інсценізація з життя і творчості Та

раса Шеnченка. Участь в постановці брали Кен Кушнір, Ралф 
Бунов, Лиллі Ейкен, Д. і Т. Скульські, Лорі Кушнір, Дмитро 

Андрійчук, Ренді Скульська, Ве~щі Куклиuшн, Василь Вусик. 

Акомпанували на піаніно Джуді Роджерс і Етел Сентес. ~ 
товляли концерт Анна Алексієвич, Глорія Андрійчук, Тері 

Скульський, Берт Сентес, Марлін Собкович, Наталка Ставко. 
Перед концертом: мистецький колектив ТОУК виступив ІЮ 

телевізійній станції CHQR з Шевченківською програмою. Ав
тор кореспонденції зазначав, що митці у Келгарі дали чотири 

концерти в сезоні - один з них у місцевості Бенф. 
На такому ж кснцерті у Келгарі 24 березня 1974 ро1<.у ro-
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ловував Іван Семкулей. Розалія Вусик декламувала "Заповіт" 
по-українськи, Ралф Бунов - по-анrлійськи. ЙосШІ Дезенrов
ський відспівав низку народних пісень. Мандоліновий терцет 

виконали Наталка Ставко, Розалія Вусик і Гейзел Скульська. 

Василь Вусик виконав CC\JIO, Юрко Куклишин і Ралф Бунов 
виконали дует. Участь в концерті також брали Марія Укра
їнець, Анна Скульська, Кен Кушнір, Лорі Кушнір, Лилі Ейкен, 

Д. і Т. Скульські, І. Чернешенко, Р. Скульський, Венді Кукли

шиц, М. Кушнір, А. Заблоцький, Петро Скрипничук, Френк 
Роджерс, Етел Сентес, Глорія Андрійчук, Анна Алексієвич, 

Кен Заблоцьюій, Берт Сентес. 
Хор Клубу старших громадян у Келгарі 28 березня 1976 

року влаштува::.з Шевченківський концерт у Лорд Бівербрук 
Гайскул. Гсvювував Іван Семкулей. Хор також влаштував 

свої концерти в Медисин Гет, Дромгеллері, Летбриджі,. Вер

ноні. 

У неділю 1 квітня святковий концерт відбувся у Мон
треалі. Програму виконував Мішаний хор ТОУК під керів

ниц:rвом Романа Семака. Головував Василь Рунька. З декла

мацією виступала Анастасія Король. 

~кС'JІа Чачковський опублікував огляд Шевченківського 
концерту 24 березня 1974 року в Українському робітничому 
домі у Торонто. Участь у програмі взяв Жіночий хор ''Гагіл
ка" під керівництвом Марії Кузик, Мішаний хор ім. Матвія 

Поповича під керівництвс.м йосипа Голоська і Шевченківська 
музична гільдія під керівництвом Євгена Дольного. Головуваn 

Іван Костиник. 

23 березня 1975 року програму Шевченківського концер

ту виконували ті ж мистецькі сили. Концерт закінчився ін
сценізацією "Сире.та" за твором Тараса Шевченка. Участь в 

постановці брали Євгенія Макутра, Михайло Клапкін, Марія 
Оленюк. З промовою про поета виступив Петро Прокопчак. 

Головував на концерті Михайло Муцак. 

ШевченківсьюШ концерт 12 березня 1978 ре.ку відбувся 
в Українському робітничому домі. Програму концерту вико
нували Мішаний хор ім. Матвія Поповича під керівшщтвом 

Наталки Мохорук, Шевченківська музична гільдія під керів

ництвом Євгена Додьного. Також зробили свій виступ "Сіль
ські музики". Промовляв Микола Гринчиишн. Головувала 
~арія Калуджер. 

16 березня 1980 року концертову програму на Шевчен-
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ківському концерті виконували Жіночий хор "Гаrілка" і . 
"Сільські музики" при відділах ТОУК і Мішаний хор ім. Мат- . 
вія Поповича при відділі РЗТ. Всі ті колективи виступали під · 
керівництвом Наталки Мохорук. Головувала Марія Прокоп

чак. З рефератом виступив Михайло Муцак. 

Програму Шевченківських концертів у Вінніпегу викону
nали мистецькі колективи Тооариства об'єднаних українських 
канадців - Ансамбль "Бандурист", Жіночий хор "Барвінок", 
Хор Клубу старпшх громадян, група танцюристів. Концерm 

відбувалися або в Українському робітничому домі, або в 
Плейгауз театрі. 

Програма Шевченківськоrо концерту у Вінніпегу 2 берез
ня 1980 року складалася з двох частин. Ії виконували три 
хори - мішаний, "Бандурист" і "Барвінок" під керівництвом 
Никкі Сіяк, збірний оркестр з Вінніпегу і Ріджайни під ке
рівництвом Василя Филиповича і Танцювальний ансамбль 
"Полтава" з Ріджайни під керівництвом Елика Лапчука. На 

КС\Нцерті головував Зеновій Николишин. 

З хороІІШм успіхом відбувся Шевченківський концерт у 
Ріджайні в Дарк Галл 23 бер~ня 1975 року. Багату програму 
виконали митці ТОУК з РідЖ.айни і Вінніпегу: Танцювальний 
ансамбль "Полтава", Ансамбль "Бандурист", Хор "Барвінок", 
струнний оркестр. Концерт проходив під керівництве>М Ернес

та Касіяна, Елика Лапчука і Василя Филиповича. Широкий 

огляд про концерт вмістила газета "Ріджайна Лідер Пост". 
Вона відмітила, що в концерті брали участь чотири поколіІШя 
українських канадців - від малих дітей і підлітків аж до 

дідусів та бабусь. Глядачі, які заповнили зал, любувались 
програмою, яка тривала дві з половиною години, і влашту

вали митцям овацію на закінчення концерту. Газета відзна

чала, що хоч усі групи і солісти пописались знаменито і не 

було в програмі слабких місць, ТСІ найбільше визнання дала 

мандоліновому оркестру Ансамблю "Полтава", яким диригу
вав Ернест Касіян. Вона також відзначила виступ митців з 

Вінніпегу. 

Шевченківські концерти ТОУК у Венкувері переваЖН'о 
відбувалися у Квін Елизабет театрі при заповненому залі, 
який вміщує 1200 осіб. Часто багато людей з браку місця в 
залі приневмені були вертатися додому. Михайло Кадиляк 
в газеті "Життя і слово" 12 квітня 1976 року про Шевченків
ський концерт у Венкувері 21 березня ІШсав: "Це був пре-
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красний концерт, яl<ИЙ заmшnпься надовго в пам'яті усіх, 
що були на ньому присутні. Концерт, який був влаштований 
культурно-мистецьким колективом ТОУК і РЗТ, пройшов на 

високому рівні. Були зворушливі спошt:ни про життя і твор

чість Т. Г. Шевченка. Слід відмітити, що концерт підrотовили 

і проводили майже повніспо канадськонароджені члени мо

лодшоrо покоління. Зворушливою була сцена, якою представ
лено живий образ, як запорозькі козаки визвмяли своїх то
варшnів з турецької неволі. Володимир Стефюк чутливо ви
rолошував поему "Гамалія" в українській мові, а молодий 

ДС>Глес Белл - в анrлійській. 

Був запальний виступ танцюрисrів з Ансамблю "Кобзар". 
Захоплюючою панорамою була rуртова сцена спільного висту
пу молоді і хору українських пенсіонерів. У сіх митців висту

пило 175. Головою кс-.нцерту була професор Ганна Польова. 
Реферат у двох мовах виrолосив Іван Хитренький. Підrотов

люш концерт і брали участь в йоrо програмі Террі Форд, Іван 

Нехода, Біртис Якимчук, Джсен Ковалевич, Діана Клепарчук, 

Мардж Кувіца, Террі Польова, Доналд Грінвелл, Михайло 
Пронюк, Олександр Нехода, Леррі Клепарчук, Джан Струш

нов, Акім Бебек". 

Про Шевченківський концерт у Венкувері, який відбувся 
17 квітня у Квін Елізабет театрі, наm1сав кореспонденцію 
Стах Маланчук з Вернона, який був присутній на ньому. Він 
завважував: "Напевно сам Шевченко не міr би був передба
ЧИПІ, що нащадки "рабів німих" забредуть колись за океан, 
будуrь освідомлятися, чита111 "Кобзаря", творши культурно
освітні товариства під йоrо ім'ям, звеличувати йоrо творчість, 
вшановувати йоrо пам'ять". Програму великоrСІ концерту ви
конувало близько 200 митців. 

Петро Гунчак повідомляв у "Житті і слові", що 12 берез
ня 1978 року мистецькі сили ТОУК у Виндзорі відзначшm 
ювілей Тараса Шевченка концертом в Українському робіпm
чому домі. Програмою проводив Казимир Штогрин. Головував 

Василь Кокор. З промовою про псета виступив Петро Кравчук 

з Торонто. Місцева радіостанція декілька разів повідомляла 
11ро Шевченківський ювілей і концерт на честь Великоrо Ке-б

заря. 

Хор "Берізка" ТОУК у Гемилтоні 26 березня 1977 року 
в;rаuпував концерт в Українському робітничому домі на від-
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значення роковин Тараса Шевченка. Головував Андрій Jhш. 
ка. Реферат ЩХ' поета прочитав ВаСWІЬ Павлів. Настуmюrо 
року, 19 березня, до Гемилтону загостили мистецькі сИJІИ з 
Виндзора і влаштували Шевченківський концерт. З рефератом 
про життя і творчість Тараса Шевченка виступив Петро Гун

чак. 
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АНСАМБЛЬ ІМ. Т . Г · ШЕВЧЕНКА У ТОРОНТО НА "ЕКСПО.67" У МОНТРЕАЛІ· 
КЕРІВНИКИ АНСАМБЛЮ - ЄВГЕН ДОЛЬНИй І ВОЛОДИМИР БАЛАЙ. 

Хор "Б1ндурмст" з ВІннІпеrу і танцю1аnьнмй гурток "Поnтааа" з Ріджайнм під 
11ерІ1нмцтвом Ммрона Шатуnьськоrо і Зої Шмір на "Експо-67" у МонтреаnІ. 



ЗОЛОТИЙ ЮВІ.RЕМ 
ТУРФАІМSО ТОУК 

1918·1968 

УЧНІ ШКОЛИ НАРОДНИХ ТАНЦІВ У ВІННІПЕrУ. 1968 РІК. 

СТРУННИА ОРКЕСТР у ТОРОНТО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ євrЕНА дольноrо. 



МИСТЕЦЬКІ СИЛИ ЕДМОНТОН А І КЕЛГ АРІ НА "ЕКСПО-67" В МОНТРЕАЛІ. 

ТАНЦЮВАЛЬНИ~ ГУРТОК "КАМЕНЯРІ" В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

&ЕТТІ КІСЕЛЕВИЧ. 1968 РІК. 



ХОР У САСКАТУНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДЖІН СВІТИК. 1970-ТІ РОКИ. 

ХОР У МОНТРЕАЛІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ РОМдНд СЕМдКд. 1970-ТІ РОКН. 



МАНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР У РІДЖАйНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ЕРНЕСТ А КАСІЯНА· 1970-ТІ РОКИ . 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ГУРТОК 'ЗОЯ" У ВЕНКУВЕРІ . 1970-ТІ РОКИ. 



ТАНЦЮВАЛЬННА ГУРТОК ТОУК У ВЕЛЛАНД. 1970-ТІ РОКИ · 

ЖІНОЧНА ХОР "ТРЕМ&ІТА" В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ЄЛИЗАВЕТИ ПАСЄКИ. 1970-ТІ РОКИ· 



ХОР І СТРУННИЙ ОРКЕСТР У ТОНДЕР БЕЙ . 1970-ТІ РОКИ. 

МдНДОЛІНОВИй ОРКЕСТР У ФОРТ ВИЛЬSІМ. 1970-ТІ РОКИ. 



СЦЕНА З П'ЄСИ "В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА", ПОСТАВЛЕНО{ 

ДРАМГУРТКОМ У ТОРОНТО. 1970-ТІ РОКИ · 

КВІНТЕТ У ВІННІПЕГУ. 1970-ТІ РОКІ-і. 



ЧОЛОВІЧИЙ ХОР "ТРЕМ6ІТА" В ЕДМОНТОН! ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

ВАСИЛЯ ХОМИНА· 1970-ТІ РОКИ. 

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ АНСАМ&ЛЬ "ПОЛТАВА" У РІДЖАйНІ. 1970-ТJ РОКИ· 



МдНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У КЕЛr дРІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

fЕйЗЕЛ СКУЛЬСЬКОІ. 1970-ТІ РОКИ. 

т дНЦЮВдЛЬНИй rYPTOK "rОПдК" у КЕЛr дРІ. 1970 РІК. 



ХОР "ГдГІЛКд" У ТОРОНТО ПІД КЕРІВННЦТВОМ МдРІІ КУЗНК. t970-ТІ РОКН. 

ЖІНОЧНА ХОР У ВЕНКУВЕРІ · t970- ТІ РОКН. 



МИСТЕЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ В ЕДМОНТОН! ПІД ЧАС КОНЦЕРТУ В ТРАВНІ 1973 РОКУ. 

СЦЕНА 3 ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ "МАЛИЙ ТАРАС", ЗДІЙСНЕНОІ МИСТЕЦЬКИМ 

КОЛЕКТИВОМ ТОУК В ЕДМОНТОН!. 



ю ДЛSІ ВІДЗНАЧЕННSІ ЧАС ФЕСТНВАЛ ПІД ВІННІПЕГУ t974 РОКУ 

100-РІЧЧSІ ВІННІПЕГУ SI ВІДЗНАЧЕННSІ СЦЕНА З ФЕСТИВАЛЮ ДЛ 7• РОКУ 
В ТРАВНІ t9 '" . 
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СЦЕНА З П'ЄСИ "ЕДАМС СОНС" (ЗА ПОВІСТЮ ОЛЬГИ КО&ИЛЯНСЬКОІ "ЗЕМЛЯ"J, 

ПОСТАВЛЕНОЇ ТЕАТРОМ 100, ТОУК, У ВІННІПЕГУ 10-11 ЛИПНЯ 1971 РОКУ. 

СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ П'ЄСИ " OR НЕ ХОДИ, ГРИЦЮ" ЗДІАСНЕНОІ 
ДРАМАТИЧНИМ ГУРТКОМ ТОУК У ВІННІПЕГУ · 1971 РІК. 



1Jcn• •нста•н "Ой не ходн, rрнцю", здІйсненою драмrуртком у ВІннІnеrу 8 t977 
роцІ. Режнсер дина Семено•а . Днрнrент - Мнхайnnо Вннннчук. 



ТАНЦЮВдПЬННА rYPTOK "ВЕСЕПКд" у ВІННІПЕrУ. t974 РІК. 

ТдНЦЮВдПЬНд rРУПд У ТОРОНТО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

НдТдПІІ МОХОРУК· t97S РІК· 



Український танц~оваnьннй семінар в Саскечеванській пітній wкoni мистецтв в Еко 

Benneй Сентр, Форт Konnen, nід керівництвом вндатноrо хореоrрафа Кнма Васн · 

nенка з України. Семінар відбувся в днях 10-31 серпня 1975 року· 



СЦЕНА З ФЕСТИВАЛЮ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ 100-РІЧЧЯ ВІННІПЕГУ 

В ТРАВНІ 1974 РОКУ. 

СЦЕНА З П'ЄСИ "ЕДАМС СОНС" (ЗА ПОВІСТЮ ОЛЬГИ КО&ИЛЯНСЬКОІ "ЗЕМЛЯ" ), 

ПОСТАВЛЕНОІ З&ІРНИМИ СИЛАМИ ЕДМОНТОНУ І КЕЛГАРІ, 1975 РОКУ. 



ГЕНЕРАЛЬНА РЕПЕТИЦІЯ ОРКЕСТРУ ПЕРЕД ФЕСТИВАЛЕМ ДЛ~ ВІДЗНАЧЕННЯ 

100-РІЧЧЯ МАНІТОБИ В ТРАВНІ 1970 РОКУ. ДИРИГЕНТ ВАСИЛЬ ФИЛИПОВИЧ. 

За кулісами nід час антракту Фестивалю для відзначення 100- річчя Манітоби: Бруно 

Джерус сі , театральним і кіноартист; Мнханло Мокрім , голова фестивалю; Богдан 

Ганущак , м1н1стр освіти Манітоби; Мнч Сенго , директор фестивалю ; дружина 

Богдана Ганущака; Славко Ребчук , алдермен міста Вінніпегу. 



ТАНЦЮРИСТИ АНСАМ&ЛЮ "КО&ЗАР" З ВЕНКУВЕРА ПЕРЕД ПАМ'ЯТНИКОМ 

Т · Г. ШЕВЧЕНКА В КИЄВІ. 1979 РІК. 



r8/J/М!A~~ @@~нN1VERsдRY Uкв·LAВOUR TEMPLE 
JТАЄМО С (')·РІЧЧЯ УКР· РОБ·ДОМУ 

СТРУННИЙ ОРКЕСТР У ВІННІПЕГУ. ДИРИГЕНТ НІККІ СІЯК. 1980 РІК. 

Т дНЦЮВдЛЬНд ГРУПА "КОІіЗдР" У ВЕНКУВЕРІ. 1980 РІК. 



СТРУННИА ОРКЕСТР У КЕЛГАРІ. ДИРИГЕНТ ГЕАЗЕЛ СКУЛЬСЬКА. f980 РІК. 

ТАНЦЮВАЛЬНИА АНСАМ6ЛЬ "ГОПАК" У КЕЛГАРІ. f980 РІК. 



СТРУННИА ОРКЕСТР В ЕДМОНТОН!. ДИРИГЕНТ ВОЛОДИМИР РОСЄВИЧ. f980 РІК. 

ТАНЦЮВАЛЬНИА АНСАМБЛЬ "ТРЕМБІТА". ЕДМОНТОН· f980 РІК. 



ХОР ІМ. МАТВІЯ ПОПОВИЧА І "СІЛЬСЬКІ МУЗИКИ" В ТОРОНТО. 

ДИРИГЕНТ НАТАЛКА МОХОРУК. 1980 РІК · 

ЖІНОЧНА ХОР "ГАГІЛКА" У ТОРОНТО. ДИРИГЕНТ НАТАЛКА МОХОРУК. 1981 РІК. 



СЦЕНА З ПОСТАНОВКИ "&УКОВИНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ" В СУД&ОРІ. t980 РІК· 

МИХАЙЛО КУНЬКА ВИКОНУЄ Т АНЕЦЬ·СОЛО ПІД ЧАС ПОСТАНОВКИ 

"&УКОВННСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ" 



ФІНАЛ ФЕСТИВАЛЮ УКРАІнськоrо ТАНЦЮ у КЕЛrАРІ · 1980 РІК. 

МАНДОЛІНОВИА ОРКЕСТР У ВЕЛЛАНДІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

МАНІ БОСНІЧ . 1980 РІК· 



ТАНЕЦЬ "РУШНИЧОК" НА ФЕСТИВАЛІ УКРАІНСЬКОГО ТАНЦЮ 

В РІДЖАйНІ . 1980 РІК -

ТАНЕЦЬ "РУКОДІЛЬНИЦІ" НА ФЕСТИВАЛІ УКРАІНСЬКОГО ТАНЦЮ 

В КЕЛГАРІ . 1980 РІК. 



СТРУННИЙ ОРКЕСТР ПРИ ВІДДІЛІ ТОУК У ТОРОНТО ПІД КЕРІВНИЦТВОМ 

НАТАЛКИ МОХОРУК. 

ДІВОЧА ГРУПА ТАНЦЮВАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ "ДОВБУШ" ПРИ ВІДДІЛІ ТОУК 

У ВЕНКУВЕР . 
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Васиn1а Фиnмnович Роман Мокрі/і Воnодимир Якимчук 

МихаІіnо Винничук МарІJІ Стефаниwин Роман Семак 
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Воnоднмнр Россвнч Натаnія Мохорук Ніккі Сіяк 

Cтenna &innlнrc Воnоднмнр І.Uарабура Іван Нехода 

Аоснn Гоnос~.ко Ка3нмнр Штоrрнн Чарnс Віnnетт 



Оnександр Лаnчук &еттІ КІсеnевнч &етрІс Якимчук 

Зо• Wмір &116 Россвнч Маурін Скуnьська 

ДІ11н11 Кnеnарчук ГnорІ• АндріАчук Ернест КасІ•н 



ДІЯЛЬНІСТЬ У ВІННІПЕГУ 

Крім традицшних Шевченківських концертів, мистецькі 
сили ТОУК і РЗТ у Вінніпегу в 1970-1980-х роках проводили 

досшь розгалужену діяльність. 27 лютого 1977 року драма
тичний гурток поставив п'єсу "Ой не ходи, Грицю". Про ви
ставу Павло Попович писав у "Житті і слові" 20 березня: 
"Всі виконавці справилися із своїми завданнями уміло. Мене 

особисто здивувала гра Ю. Стс>.ноги в ролі Марусі. Не знав, 

що в неї такий милий і сильний голос. Грала вона знаменито. 

Інших аматорів давно знаю, але тепер я їх краще пізнав, які 

вони всі дорогі нам, в них великі таланти. 

Хочеться всім через газету скласти від усіх присутніх 

сердеч111у подяку: організаторам цієї важливої праці, режисе

рові Анні Семеновій, керівникові оркестру М. Винничукові, 

керівникові танців Р. Мокрієві, всім виконавцям на сцені за 

таке знамените діло". 
На протязі десяти років у Вінніпегу у другій половині 

серпня віJ1.бувався Народний фестиваль "Фольклорама", в 

якому беруть участь різні етнічні групи, організуючи свої на

ціональні павільйони, в яких подають традиційні страви, вис

тавляються експонати рукоділля, влаштовуються короткі кон

нерти. В Українському робітничому де.мі, почавши від _1972 
року, регулярно на той час відкривається Павільйон "Львів", 
який користується великою популярністю серед відвідувачів. 

Кожного вечора (через цілий тиждень) відбуваються два пів
годинні концерти з участю мистецьких сил Товариства об'єд-

11;~1шх укр;~їнських канадців і запрошених українських мит-

11ів зі Львов;~. 

З усіх місцевостей найдовше задержались театральні ви

стави на сцені Українського робітничого дому у Вінніпегу. 
В цьому, безперечно, велика заслуга режисера Анни Семено

nої. Вона поставила з великим успіхом 15 квітня 1973 року 
п'ссу "Лимерівна". Рецензент Павло Попович писав у "Житті 
І слові" 7 травня: "Все було на своєму місці, в потрібний час. 
Це вказує, що публіка належно зрозуміла гру на сцені і рі
чево реагувала на всі події. І коли на закінчення присутні 
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влаштували бурхливу стоячу овацію виконавцям за їх заслу
жену працю, то це дійсно можна прийняти, що був великий 
успіх митців у їх благородній праці". Ролі виконували Анна 
Семеноnа, Катерина Гладка, Джойс Стонога, Роман Білецький, 
Анна Кренц, Неллі Грабець, Василь Филипович, Марія ~ан, 
Гриць Стефанюк. Суфлером був Василь Глуханюк. Участь у 
постановці п'єси брали хори "Бандурист", "Барвінок" і тан
цювальний гурток "Веселка". 

19 березня 1973 року мистецькі сили ТОУК здобули ве
ликий успіх на річному Музичному фестивалі і на концерті у 
Вінніпегській художній галереї. Мішаний хор ТОУК з оркес

тром під керівництвом Василя Филиповича на Манітсбському 
музичному феспwалі у Плейгауз театрі 19 березня 1973 року 
одержав 173 пункти за дві пісні. Одною з них був "Заповіт" 
на слова Тараса Шевченка. Аджудікейтор Чарлс Бирдсалл, 
даючи високу оцінку виконанню пісні, просив ще раз про

співати її. 17 березня на тому ж фестивалі вистуmш квінтет 
Ансамблю "Бандурист". Він зайняв перше місце і аджудікей
ТС\Р відзначив його високе виконавське мистецтво. 18 березня 
квінтет і танцювальна група "Веселка" під керівшщтвом Ро
мана Мокрія виступали на концерті Манітобської Ради на

родного мистецтва в аудиторіумі Вінніпегської худо~ої га
лереї. 

Газета "Вінніпег Фрі Пресс" опублікувала широкий огляд 
концерту, в якому дано гарну оцінку виступам мистецьких 

колективів Товариства об'єднання українських канадців. 
31 березня у місцевості Селкирк відбувся концерт. Висту

пав Хор Клубу старших громадян, гурток танцюристів "Ве
селка", соліст Гриць Стефанюк, Жіночий хор "Барвінок" і 
струнний оркестр з Вінніпегу. На закінчення концерту вико

нала солоспів Джойс Стонога. З промовою вистуmm Андрій 

Білецький. Зал був заповнений людьми. 

Місто Вінніпег готувалося до свого 100-річчя - воно при

падало в 1974 році. Товариство об'єднаних українських ка

надців і Робітниче запс.могове товариство виріІШШи взяти 
.активну участь у відзначенні ювілею міста, яке займає велике 
і визначне місце в історії українських поселенців у Канаді. 

ТОУК і РЗТ уже в першій половині 1973 року почали підrо
·ювку до цього великого свята. Секретар Манітобського Про

вінціального Комітету Товариства об'єднаних українських ка
надців Михайло Мокрій повідомляв 28 травня у "Житrі і ело-
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ві", що·у зв'язку з цим ювілеєм підrотовляеться Всекрайовий 
фестиваль української пісні, музики і танцю. У зв'язку з цією 
підготовкою відбулася конференція мистецьк:Их сил, в якій 
взяв участь представник КВК ТОУК Мич Сейго. У своєму 
виступі він сказав, що програма, яка вже рrороблена, відо
бражатиме багату спадщину Вінніпегу. Було вирішено, що в 
програмі фестивального концерту візьмуть участь 500 митців 
з Вінніпегу, Ріджайни, Саскатуна, Едмонтона, Келгарі, Тондер 

Бей, Торонто, Гемилто:на і Монтреала. 

10 червня 1974 року у "Житті і слові" була опублjкована 
стаття Миколи Гринч:иnшна "Це була велика і незабуrня по
дія" (Враження з фестивалю у Вінніпегу). У ній він писав: 
"Великою і не~абутньою культурною подією був крайовий 
фестиваль пісні, музики і танщо, який влаштували у Вінніпегу 
в неділю 19 травня Товариство об'єднаних українських канад
ців і Робітниче запомогове товариство з приводу 100-річчя 

міста. Це було величаве і гідне відзначення ювілею Вінніпегу, 

хороший салют місту, яке має велике значення в житті й 

історії канадських українців". 
2400 людей заповнили просторий Сентеніал Консерт Галл. 

Мистецьку програму виконувало 550 митців з різних міст Ка
нади. Програма складалася з трьох частин: "Іммігранти", "Бу
дівники", "Спадкоємці". Вона ефективно зображувала 100-річ
ну історію міста, вшановувала людей праці, підкреслювала 

nажливу роль робітничого руху, відзначувала вклад україн
ців у розбудову Вінніпега 

Високе визнання виконавцям пре.грами і організаціям, 

що влаштували таке народне святкування - 100-річчя Вінні

пегу, дали почесні гості на фестивалі, які виступали з приві
таннями: мер міста Вінніпега Степан Дзюба, міністр освіти 
Манітобського уряду Богдан Ганущак і мер міста Львова Ро

ман Мусієвський, який прибув на це свято разом з делегацією 
міста-побратима. 

Сценарій Всекрайового фестивалю української пісні, му
зики і танцю по відзначенню 100-річчя міста Вінніпега під· 
готовив Мич Сейго. Він же був і постановником фестивалю. 

Хоч фестивальну програму виконували митці з різних 

місцевостей Канади, від Монтреала до Венкувера, то все-таки 
головна відповідальність за успіх концерту падала на місцеві 

колективи ТОУК - на Ансамбль "Бандурист", Жіно'ПШ хор 
"Барвінок", струншШ оркестр і танцювальні гуртки. 
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Наче підсумовуючи свою акпшну участь у фестивалі, 
мистецькі сили ТОУК у Вінніпегу влаштували великий кон
церт в грудні того ж року. Про цей концерт Анна Семенова 

писала у "Житrі і слС'ві": "Кожен окремий виступ хорів, ор
кестру чи танцю присутні зустрічали бурхливими шшесками. 
Це було заслуженою нагородою нашим митцям .за їхнє вдале 

виконання, за їхню самовіддану працю. Слухачі концерту 

оцінили вклад митців у збереження української культури на 
канадській землі. 

Цей концерт був замітний ще й тим, що на ньому від
значалося 25-річчя існування Ансамблю "Бандурист", 20-річчя 
Жіночс.>.rо хору "Барвінок", 20-річчя Школи народних танців 
і 15-річчя Хору Клубу старших rромадян та мішаноrо хору". 

26 квітня у Плейrауз театрі відбувся концерт на вшану
вання пам'яті Романа Мокрія, керівника Школи народних 
танців, що передчасно помер. На проrрамі концерту висту

nалС' шість танцювальних груп, учнів школи, якою він керу

вав. Музику до танців виконував струнний оркестр під керів

ницт:rюм Василя Филиповича. 

Як і попередніми роками, так і в 1975 році в місяці серп
ні відбулася у Вінніпеrу "Фольклорама", в якій брали участь 
відділи ТОУК і РЗТ. В Українському робітничому домі був 
влаштований Павільйон "Львів". Kruкнoro вечора відбувалися 
короткі (півrодинні) концерти, програму яких виконували, 
крім мистецьких сил ТОУК, бандуристки з Києва - Мая Го
ленко, Там;:~ра Гриценко і Ніна Писаренко. 

Для відзначення 120-річчя з дня народження великоrо 

українськоrС'. поета, вченоrо і громадськоrо діяча Івана Яко
вича ФранІ(а мистецькі сили ТОУК у Вінніпегу влаштували 

10 травня у Плейrауз театрі фестивальний концерт. До участі 
в програмі були запрошені мистецькі сили з РіджайІШ. Семен 
Калинюк з Торонто, який був на концерті, надіслав до "Жит

тя і слова" кореспонденцію, яка була надрукована 28 червня. 
Він писав: "Цей концерт був цікавий і добре підrотовлений. 
За це належиться подяІ(а митцям ансамблю "Полтава" з Рід
жайни та їх керівникам Е. Касіянові, Олександрові і АшІі 
Лапчукам, що прибули до Вінніпегу і допомоrли вінніпеrсь
ким мистецьким колективам влаштувати святковий концерт 

в шану великого псета-революціонера Івана Франка. Цим 

вони дали rідний приклад до наслідування іншим українським 

орrанізаціям. Є у нас можливості орrанізувати величаві кон-
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церти-фестивалі і цим популяризувати украІнську культуру 

між нашими співгромадянами інишх національностей в Ка
наді. На концерті з промовою про життя і творчість Івана 
Франка виступив міністр Манітобського уряду Богдан Гану
щак. 

Хор Клубу старших громадян під керівництвом Василя 

Филиповича того ж року влаштував три концерти - у Поле. 
Парк Плаза у Вінніпегу, у Божезюрі і Байта. Ансамбль "Бан
дурист" виступив з концертною програмою 31 жовтня у Фі
шер Бренч. 

7 грудня 1976 року мистецькі сили ТОУК і РЗТ у Вінні
пегу започаткували осінньо-зимовий сезон гарним концертом 

в Українському робітничому домі. Першу частину концерту 

nиконав струнний оркестр під керівництвом Василя Фитmо

вича. Виступав з солоспівом Гриць Стефанюк. У другій час
тині були виконані Пр('.СJІавлені "Вечорниці" Петра Ніщинсь
кого для відзначення сотс.ї річниці їх першої постановки. 

За постановку відповідала Анна Семенова. Участь у виконанні 
"Вечорниць" брали Катерина Гладка, йосип Петрик, Андрій 
Білецький. 

5 грудня 1977 року в Українськаму робітничому домі 

відбувся концерт в користь газети "Життя і слово". Програму 
виконували Мішаний хор у супроводі струнного оркестру і 

танцювальний гурток. Головувала Марія Кардаш. На К('оНЦерті 

були гості з Києва - художній керівник Українського народ

ного хору ім. Григорія Верьовки Анатолій Авдієвський і кон

нертмейстер Аліна Козаченк('о. 

У 1978 році в Українському робітничому домі відбулося 
ряд концертіп під керівництвом Никкі Сіяк. 

Українська прогресивна громадськість у Вінніпегу велич-

110 відзначила 60-річчя Українського робітничогс. дому. 18 
uсрезня 1979 року був влаштований великий концерт. На свя
то прибула делегація культурних діячів з Радянської України 
- прозаїк Юрій Мушкетик, соліст Київського Державного 

Академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченк·а Роман 
Мuйборода і концертмейстер Галина Паторжинська. Концерт-
11у програму виконували хори "Бандурист", "Барвінок", Хор 
Кнубу старших громадян ім. Лесі Українки під керівництвом 
І І11ккі Сіяк, Костя Костанюка, Василя Филиповича. До участі 

11 концерті були запрошені митці ТОУК з Тондер Бей під про-
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водом Діани Трилінської і Танцювальний ансамбль "Полтава" 
під керівництвом Елика Лапчука. 

8 і 9 травня у Вінніпегу відбулася культурно-мист~цька 
конференція. В ній взяли участь 40 представників від мистець
ких колективів. З промовою виступив секретар КВК ТОУК 
Василь Гарасим. 

17 травня для працівників сцени був влаштований свят
ковий бенкет. Виступали на ньому з піснями солісти ГрІЩЬ 
Стефанюк, Іван Дорочинський, Марія Білецька, Марія Мілан, 

Катерина Стасюк. 
У травні відбулося свято День Матері і Дитини, в якому 

взяли участь люди з Вінніпегу, Пойнт Доглас, Іст Килдонан. 

Жіночий хор "Барвінок" під керівництвом Никкі Сіяк вико
нав концертну програму. 

У 1980 році мистецький колектив відділів Товариства 
об'єднаних українських канадців у Вінніпегу сКJІадався з та

ких сил: Чоловічого хору "Бандурист", Жіночого хору "Бар
вінок", Мішаного хору, Струнного оркестру - під керівни

цтвом Никкі Сіяк. Хором літніх громадян диригував Василь 

Филипович. Школою народних танців керували - хореограф 
Кармен Джером і інструктор Беці Білецька. 



ДІЯЛЬНІСТЬ У ТОРОНТО 

У 1972 році у ТорС'ІІТО плодотворну діяльність проводив 
Жіночий хор "Гагілка" під керівництвом Марії Кузик. Мико

ла Чачковський у статті "Співає Жіночий хор ''Гагілка", що 
була опублікована у "Житті і слові" 24 квітня писав, що хор 
виступає не тільки в Українському рооітничому домі, але 
влапповує свої концерти в інпшх залах - в Сівей готелі, 
Вест Торонто, в Детройті (США). 

Чималу активність того ж року проявив і Мішаний хор 

ім. Матвія Поповича. Він виступав в Українській літній оселі 
в Палермо, як також був запрошений на ювілейну конвенцію 
Робітничого запомоговоrо товариства у Вінніпегу. Концерт 
відбувся 2 вересня в Українське>Му робітничому домі. Деле
гати ентузіастично вітали хористів. З солоспівами виступа
ли Софія Собко, Євгенія Макутра і Петро Герега. Микола 
Оленюк читав уривок свого великого вірша "Згорений ліс". 
Голооувала Гелен Касіян. 

Дуже тепло і радісно прийняла українська прогресивна 

громадськість Торонто гостинний виступ квінтету Хору "Бан
дурист" з Вінніпегу у складі Гриця Стефанюка, Михайла Вин
ничука, Івана Стефанюка, Володимира Веремюка і Василя 

Филиповича. Квінтет виступав в Українському робітничому 
домі на двох концертах - З і 4 лютого 1973 року. йому аком
панувала на акордеоні Денніс Дубінська. В програмі обох 
концертів брав участь і Жіночий хор "Гагілка". йому аком
панувала на акордеоні Анна Meryc. З соло і дуетами висту

пали Наталка і Мирослав Мохс.руки, Марія Кузик, Софія Му
цак, Анна Кривичка, Шерон Микула, Ольга Гринчак, Катери

на Кеняк. Молодіжний клуб ТОУК поставив сценку "Говоря
чий журнал". 

Мішаний хор ім. Матвія Поповича того ж року влашту

вав ряд концертів у різних місцевостях Онтеріо - у Брент

форді, Ошаві, Велланді, також виступав на своєму річному 
концерті в Торонто. 16 квітня виступав по телебаченшо . 

.Микола Чачковський писав про концерт Жіночого хору 
"Гаrілка" 18 листопада, що це був "один з кршцих", який 
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подобався публіці. В програмі цього концерту взяли участь 
Жіночий хор "Берізка" з Гемшпс.на, чоловічий вокальний 
квартет в складі Івана Бокли, Френка Мигая, Мирослава Мо

хорука і Федора Писарчука. На концерті заспівували Наталка 

Мохорук і Соня Гуменюк. 

Того ж року, як і попередніми роками, навесні відбувся 
річний дитячий концерт в Українському робітничому домі 

під керівництвом Марії Кузик. З промовою виступила Соня 

Біньоnська. Головував Федір Сейчук. 

В лютому 1974 року до Торонто загостила відома співач
І<а Наталка Клибанс.вська з Едмонтона і вистуmша на кон
цертах, які були влаштовані журналом "Юкрейніан Кеней
діан". Вони відбулИ:ся 9 і 10 лютого. Участь в програмі брали 
хор "Гагілка", шотландські танцюристи і артистка Дженефер 
Фиппс. Акомпанували на піаніно Майкл Корі, а на акордеоні 

- Анна Meryc. Соло на піаніно виконав Андрій Марків. Голо

вувала Марія Скрипник. 

Хор ім. Матвія Поповича брав участь у Шевченківському 
концерті 24 березня і влаштував власними силами свій кон
церт 7 квітня. На тому концерті виконали дует Наталка і Ми
рослав Мохоруки. Акомпанував на піаніно Майкл Коррі. Декла

мувала Катерина Баран. 1 квітня хор виступав перед пенсіо
нерами - членами Юнайтед Роббер Воркерс оф Америка у 
Киченер. Про:мопляла на концерті Марія Оленюк. З привітан

ням від місцевого відділу РЗТ виступив Петро Озарук. 

У лютому 1974 року Жіж'ЧИЙ хор "Гагілка" відзначав 
своє 20-річчя. З того приводу був влаштований 16 лютого 
бенкет в Українському робітничому домі. Головував Михайло 
Муцак. Зал буп запС\внений шанувальниками цього мистець
кого колективу. Микола Чачковський 15 квітня у "Житті і 
слові" rmcaв: "Появу хористок, диригентку Марію Кузик і 

акордеоністку Анну Meryc присутні привітали рясними і дов
готривалими оплесками. Хор на вітання відповів св@їми кіль

кома улюбленими піснями. На адресу хору наспіло багато 

вітальних листів і телеграм. Від КВК ТОУК хор привітав з 

20-річним ювілеєм Василь Гарасим. 

Мистецька діяльність в Українському робітничому домі 

1975 року почалася річним концертом журналу "Юкрейніан 
Кенейдіан" 16 лютого, головну частину програми якого ви
КС\Нав хор "Гагілка" під керівництвом Марії Кузик. Вистуrш:

ли на програмі танцюристки Павло Репка, Дженіс Менеї, На-
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дін і Пенсі Борисевичі. Петро Борецький,· відомий канадсь
кий актор, виступив з драматичним читанням. З піснями ви
ступав Народний єврейський хор під керівшщтвом Сірла 

Фрідмана. Головував Вилфред Щесний. 
Хор "Гагілка" навесні того ж року був запрошений до 

Детройта (США) для участі у відзначенні 25-річчя Украінсько
Американськогс. народного дому. Ілля Ковальчук ІШсав у 

"Житті і слові" 30 червня, Що присутні влаштували rостям
виконавцям тривалу овацію. 

Анна Чачковська вмістила ширший огляд концерту Хору 

ім. Матвія Поповича в Українському робітничому домі, ЩС\ 
відбувся 15 лютого 1976 року під керівшщтвом Наталки Мо
хорук. То був перший концерт хору в сезоні. Хор під керів
ництвом Наталки Мохорук розгорнув свою діяльність: 7 лю
того виступав у Ківаніс музичному фестивалі, 11 квітня влаш
тував концерт в Українському робітничому домі на честь 
Тараса Шевченка, 25 квітня загостив до Велланда, 9 травня 
співав на святі День Матері, 15 травня був запрошений до 
Брентфорда, де дав концерт в Джон Нобл будинку для стар
uшх громадян. З промо.вою на цьому концерті вистуmm Ва

силь Смал з БрентфС'-рда. 21 червня хор виступав з піснями 
на програмі Тижня старnшх громадян перед будинком То

ронтонської міської ради. 4 липня виконав ряд пісень на 
зібранні у Палермо біля пам'ятника Тараса Шевченка. 

1976-й був ювілейним роком для української проrресШJної 

громадське.сті у Канаді. Минало 25-річчя спорудження пер

шого на американському континенті пам' ятника Тарасові 

Шевченку. Він був встановлений у Палермо - між Торонто 
і Гемилтоном. У зв'язку з цим великцм святом в Шевченків

ському парку в Палермо біля пам'ятника Велике.му Кобзареві 
uідбулося зібрання з участю великого числа людей з різних 
місцевостей Канади. Хор "Берізка" з Гемилтона і Хор ім. 
Матвія Поповича з Торонто виконали "Заповіт". Після ТС\ГО 
uідбувся концерт, програму якого виконали Жіночий хор "Га
rілка" під керівництвом Марії Кузик і Танцювальний ансамбль 
"Полтава" з Ріджайни під І<ерівництвс.м Елика Лапчука. Окре
мими відділами проrр'ами проводили Софія Муцак, Анна Кри
ш1чка, Гейзел Скульська. 

Для Мішаного хору ім. Матвія Поповича 1976-й рік був 

1 акож дуже важливим - він 26 вересня від.значив своє 20-
річчя. Свято відбулося в Павільйоні Української літньої оселі 
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в Палермо. На святковий бенкет прибуло баrато mодей з То
роІПО, Гемилтона, Брентфорда, Ошави. Головував Михайло 
Муцак. На адресу хору було виrолошено .багато привітальних 
промов. Від КВК ТОУК хористів привітав з їхнім ювілеєм 
Стенлі Добровольський. У пmршому огляді про відзначеm1я 
цьоrо ювілею Анна Чачковська 18 жовтня у газеті "Життя і 
слово" m1сала: "Мішаний хор РЗТ ім. Матвія Пооовича, від
значивпm 20-річчя, береться далі до праці над піснею ... Тре
ба сподіватися, що хор буде далі ~звиваrnся, підносити свій 
мистецький рівень і стане одним з кращих співочих колекти
вів при наших організаціях". 

Роман Мельник- зробив огляд концерту Жіночого хору 
"Гагілка" 5 грудня, яким він ;започаткував свій 23-й сезон 
діяльності. Він писав у "Житті і слові", що за час свого існу
вання хор влаштував понад сотmо концертів у Канаді і та

кож виїжджав декілька разів до Сполучених Штатів Америки. 

Наталка Мохорук, помічник дириrентки, у розмові з Романом 
Мельником сказала: "Хор прагне виконувати не тільки старі 
пісні, а побільше нових, сучасних. Кожен концерт ПС\винен 
показувати щось нове, відповідати потребам суспільства. Ми 

прагнемо до того, щоб не повторялись наші прС'грами, щоб 
кожен концерт давав слухачам свіжу естетичну насолоду". 

Автор огляду відзначав, що хор має за собсю багату творчу 
історію. Хористки домоглися успіхів постійною і відданою 

працею. Учасниці хору сами шиють свої народні одяr:И для 
виступів, С'>рганізують свої програми, віддають багато часу 

для репетицій. 

Перший концерт у 1977 році в Українському робітничому 
домі влаштував Хор ім. Матвія Поповича під керівництвом 

Наталки Мохорук 9 січня. З солоспівами виступив Костя Па
русіс. В тому ж році хор влаштував ще кілька концертів -
29 і 31 травня, 20 і 24 червня, 25 вересня, 30 жовтня, 27 лис
топада, 8 грудня. Він виступав перед будинком Торонтонської 
міської ради, в Онтеріо Плейс, в Клайнберг художній галереї, 

у Павільйоні в Українській літній оселі на відзначенні 55-
річчя РЗТ, на відзначенні 50-річчя Українського робітничого 

дому в Торонто, у трейд-юнійному будинку в Нью Торонто 
перед членами Юнайтед · Роббер Воркерс оф Америка. У де
кількох тих концертах брали участь і "Сільські музики". К"11-
церти пройшли під керівництвом Наталки Мохорук. 

Річний концерт, організований журналом "Юкрейніан 
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Кенейдіан", відбувся 27 mотого в Українському робітІШЧому 
дсwі. Програму виконували хор "Гагілка" під керівництвом 
Марії Кузик, Хор Федерації Російських Канадців під керів

ництвом Анни Шворак, Хор ім. Матвія Поповича і "Сільські 
музики" під керівництвом Наталки Мохорук. Головував Вил-
фред Щесний. · · 

Школа народних танців при Товаристві об'єднаних укра
їнських канадців влаштувала 5 червня в Українському робіт
ІШЧому домі концерт. Головувала Ненсі Добровольська. 

У 1978 році Товариствс. об'єднаних українських канадців 
святкувало своє 50-річчя. Цей ювілей у Торонто був відзна
чений святковими концертами-мітингами. 18 березня відбувся 
святковий ювілейний бенкет, 19 березня - святковий концерт, 
програму якого виконували Хор ім. Матвія Поповича і "Сіль
ські музики" під керівництвом Наталки Мохорук. 9 квітня 
відбувся другий святковий концерт. На програмі виступав 

хор ''Гагілка", як також соліст Володимир Скофенкс., перший 
секретар Посольства СРСР в Оттаві. Була поставлена п'ята 

дія п'єси "Ой не ходи, Грицю". Ролі виконували Семен Харук, 
Анна Криничка, Софія Муцак, Василь Шимчиuшн, Іван Завер
шенюк. Концертовсю програмою проводив Михайло Муцак. 

30 квітня відбувся третій святковий концерт. Програму вико
нали Мішаний хор ім. Матвія Поповича і "Сільські музики". 
Головувала Марія Прокопчак. 

Хор ім. Матвія Попс.вича і "Сільські музики" 25 m1сто
пада влаштували "Вечорниці". Цей своєрідний концерт від
бувся під керівництвом Наталки Мохорук. Програму вела Ма
рія Калуджер. 

У 1979 році перІШІЙ концерт в Українському робітничому 
домі влаштували 21 січня Хор ім. Матвія Поповича і "Сіль

ські музики" в користь журналу "Юкрейнінан Кенейдіан". Го
ловувала Марія Скршшик. 

Для відзначення Міжнародного року дитини відбувся 28 
січня концерт. Головувала Ненсі Добровольська. 27 травня 
відбувся річний концерт Юнацьк"ї секції ТОУК. Концерти 
підготовили Олена Журавльова, Марі Проців, Надін Борисе

вич, Пітер Дюсет, Джінджер Кауrто, Джері Проців, Енн Ки
рилик, Леслі Бабій, Бонні Меклін. Акомпанували Софія ІІІнір, 
Елі Проців, Марія Кузик. З червня відбувся у Гарбор Фронт 
концерт для відзначення Міжнар<'ІЦНоrо року ДІПИІПІ. На кон
церті вистуmши дитячі танцювальні колективи ТОУК. 
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Дописувач І. Збараженко повідомляв у "Житті і сло~і", 
що 4 березня Жіночий хор "Гаrілка" влашrував концерт під 
І(ерівющтвом Марії Кузик. Головував Ед Морфей. 8 квітня 
хс>~ри "Гагілка", ім. Матвія Поповича і "Сільські музики" 
влаштували концерт. Дует виконували Наталка Мохорук і 

Костя Парусіс. ПрNрам:у перевоДИJDІ Вилфред Щесний і Марія 
Калуджер. 

18 листопада Жіночий хор "Гагілка" влаштував концерт 
під керівmщтвом Наталки Мохорук. В огляді "Співає чарівна 
"Гагілка" Микола ЧаJчковсь:кяй навів слова Івана Кутеня, 
поета з Буковини, присвячені хоро.ві: 

Наче та веселна 

Яблунева гілна .•• 
А на ній співає 
Чарівна "Гагілна". 

Снільни цього цвіту 

Виnрає на гільці, 

СтІльни голосочнів 
ЗлилосR в "ГагІльці". 

Автор огляду повідомляв, що довгі роки хером керувала 

Марія Кузик, а відтепер ним керуватиме Наталка Мохорук, 

яка всдночас є диригентом Мішаного хору ім. Матвія Попо

вича і "Сільських музик". Далі він писав, що хор "Гаrілка" 
під керівництвом Наталки Мох~ук виступив з великим успі
хом на Міжнародному фестивалі в Етобіко Олімпіум Галл. 
За виступ присутні нагородили хор рясними оплесками. В 

багатьох присутніх залишився спогад, що українська пісня 

дійсно чарівна. 

Свій другий концерт Хор ім. Матвія Поповича влашту

вав 2 березня 1980 року. 
Річний коцерт журналу "Юкрейніан Кенейдіан" відбувся 

2 березня 1980 року в Українському робіпmчому домі. Про
граму виконували Жіночий хор 'Тагілка" і оркестральний гур
ток "Сільські музики" під керівництвом Наталки Мохорук. 

Головувала Марія Калуджер. 

Для пошанування праці митців відділів Товариства об'єд

наних українських канадців і Робітничого запомоговс>~rо то-
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вариства відбувся 1:1 квітня величавий коІЩерт. ГОJІовував 
Стенлі Зенюк. Про цей ко~щерт І. Збараженко m1сав до "Жит
тя і слова": "Це був дійсно баrатий ко~щерт всіх :мистецьких 
сил ТОУК і РЗТ, а рівночасно святковий ко~щерт, на якому 

відзначено їхню діяльність на культурно-мистецькому полі на 

протязі десятків років". 
В неділю 25 травня відбувся річШІЙ концерт дитячої ху

дожньої самодіяльності Товариства об'єднаних українських 
канадців. Головувала Л<'·ра Прокопович. Ко~щерт підrотовшm 
Олена Журавльова, Юлія Кручковська, Пітер Дюсет, Пенсі і 
Надін Борисевич. 

169 



ДІЯЛЬНІСТЬ В ЕДМОНТОНІ 

За останніх 1 О років розгалузилась художня самС'Діяль

ність Товариства об'єднаних українських канадців в Едмон
тоні. Вона зараз охоплює понад 300 осіб - від юнаків до шо
дей старшого віку. Хори, танцювальні гуртки, струнний ор

кестр і солісти влаштовували концерти в Українському куль

турному центрі, в Джубілі Аудиторіумі, в залах середніх шкіл, 
у різних містечках і фармерських оселях провінції Алберти. 
Багатогранна і плодотворна діяльність знаходила широке ві
дображення на сторінках газети "Життя і слово" в стаrrях 
Миколи Алексієвича і інших дшшсувачів. · 

У статті "Широка культурно-мистецька діяльність худож
них колективів ТОУК в Едмонтоні" Микола Алексієвич писав 
27 листопада 1972 року: "В 1971 році в місті Едмонтоні від
бувся Всекрайовий фестиваль з відкриттям пам'ятника Ва
силя Стефаника. Ми були першими, що влаштували великі 
концерти в Албертійському Джубілі Аудиторіумі. Лише ми
нулого сезону (1971-1972) наші мистецькі колективи підготу
вались і виступили на 18-х концертах в Едмонтоні й по про

вінції. Вісімнадцять концертів - не з однією і тією ж про

грамою! Це був наш успішний сезон. Наші митці - музи
канти, танцюристи, співаки, солісти, учителі-диригенти - ко

лективною працею зробили великий вклад і познайомили де

сятки тисяч громадян Албсрти з своєю корисною діяльністю". 

Цією великою і розгалуженою діяльністю проводили ди

ригенти й інструктори - Василь Хомин, Володимир Росєвич, 

Бетті Кісслевич-Нагорняк. Вони закінчили Київську консерва

торію ім. П. Чайковського. Великий вклад в успіх концертів 

вносили своїми піснями солісти Наталка Клибановська, Дми
тро Никифорук, Єлизавета Пасєка. 

Мистецька діяльність ТОУК в Едмонтоні в 1973 році за
початкувалась дитячим концертом 14 січня під керівництвом 
Володимира Росєвича, Бетті Кіселевич-Нагорняк, Б. Росєвич, 

Н. Хомин, Л. Остафійчук, Д. Парфенюк. Гмовував Василь 
Остафійчук. Через тиждень, 21 січня, відбувся другий кон
церт. Програму виконувало 150 митців - хори мішаний, жі-
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ночий, чоловічий, піонерський, хор "Веснянка", танцювальні 
групи "Каменярі" і "Лілея". З соло виступали Павло Грін, 
Єлизавета Пасєка, Дмитро Никифорук, М. Урсуляк, Б. Гре
rорі, Б. Росєвич. На обох концертах було 1200 осіб. 

28 січня відбулася в Едмонтоні річна конференція від
ділів ТОУК. На ній було зроблено огляд мистецької діяль
ності за 1972 рік і намічено завдання на поточний сезон. 
Звітував Володимир Росєвич. Він вказав на зріст С\ркестраль

ного колективу молодими музикантами. Цьому зростооі до

номіг "ФесПІВаль-80", який відбувся 1971 року. 
Зразу після цієї конференції посилено підготовку до Ед

монтонського фестивалю пісні, музики і танцю. Він відбувся 
6 травня в театрі Союзу студентів Албертійського універси
тету. В газеті "Життя і слово" була опублікована рецензія 
на цей фестиваль Джой Робертс-Гвайт. В ній гооорилось: 
"Вщерть заповнений зал глядачів у суботу 6 травня із захо
rшенням вітав виступи понад 300 співаків, музикантів, танцю
ристів і акторів на гарному мистецькому фестивалі - "Спад
щина-73", який був влаштований Товариством об'єднаних 

українських канадців. Виконавці трьох покмінь брали участь 
в цьому колоритному спектаклі". 

Художнім керівником фестивалю був Василь Хомин, му
зичним керівником Володимир Росєвич, хореографом і керів
ником танців Бетті Кіселевич-Нагорняк, постановником Антон 

Мокрій. 

Фестиваль складався з двох частин. У першій були ви
конані пісні, музика і танці. rx виконували Оркестр "Трем
біта", Хор ім. Матвія ШатульськС'>rо, Жіночий хор "Веснян
ка", танцювальні групи "Каменярі" і "Лілея". Ця частина 
програми почалася піснею "This Land is my Land" і заверпm

J1ась фіналом - "Хай завжди буде сонце", який був викона

ний усім мистецьким колективом. У другій частині "Театр 80" 
поставив серію сцен. Постановкою керувала Елса Груба за 
добре наrшсаним сценарієм Мича Сейга під назвою "Малий 
Тарас". Сцени про життя Тараса Шевченка і розповіді про 
нього були представлені у формі читання матері двом своїм 
дітям. Роль матері виконувала Павліва Ворик, а ролі дітей 

- Евон і Іван Никифоруки. Роль Тараса виконував Дейвид 
Най, а роль Оксани - Кетті Вс.рик. 

Уривок з твору Мича Сейга і Гamm Польової "Адамс 
Соне" виконали дуже ефективно добре знані едмонтонські 
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актори - Джан Ривет і Ширлі Гигінсон в ролях Івоніки і 
Докії. 

Сцену "Нічна зупинка" за твором "Вільні землі" Джейм
са Мекrрегора поставили мистецькі групи під керівництвом 

Боба Росєвича. 
Один з провідних албертійських акторів Валтер Каса 

прочитав англійською мовою вірш Тараса Шевченка "Мені 

тринадцятий минало" і вірш Івана Франка "До Бразілії". 

З промовою вистуrmв секретар Албертійського Пр,овін
ціальноrо Комітету Товариства об'єднаних українських ка
надців Юрій Соломон. Він сказав, що фестиваль був мані
фестацією і демонстрацією того факту, що навіть на 82-му 
році перебування українців у Канаді українське мистецтво 
продовжує тут розвиватися і притягає до себе молодь. Він 
підкреслив, що культурний вираз кращих і глибших почу

вань людини повинен завжди бути спрямований до миру і 
братерства народів у світі. 

Михайло Мартин 1 квітня 1974 року опублікував корес
понденцію в "Житті і слові" під заголовком "Успішний теат
ральний вечір в Едмонтс.ні". У ній він писав: "З гарним успі
хом відбувся театр·альний вечір в Українському культурному 
центрі в Едмонтоні 16 лютого заходом драматичного гуртка 
при відділі ТОУК - "Театр-80". Були поставлені дві одноак
тівки .в англійській мові, створені Мичем Сейгом - "Олівець", 
за однойменним автобіографічним оповіданням Івана Фран
ка, і "Підпис", за оповіданням Василя Стефаника. Були та
кож поставлені сцени з класичної української драми Миро

слава Ірчана "Родина щіткарів" в українській мові. Це було 
вдале поєднання вистав в англійській і українській мовах". 

Багато зусиль для здійснення цих постановок доклав комітет 

театру на чолі з Павліною Ворик. Режисером одноактівок в 

англійській мові була Елса Груба, а сцен з п'єси "Родина 
щіткарів" - Андрій Радомський. Автор допису відзначив 
добру гру Боба Кіселевича в одноактівці "Олівець". В сценах 
з "Родини щіткарів" виступали Софія Сиволос, Анна µарфе

нюк, Михайло Гафюк, П. Онуфрій, М. Турек. 
Михайло Мартин писав, що вечір, влаштований "Театром-

80", дав радість і задоволення для великого числа глядачів, 
які прибули на вистави. 

Микола Алексієвич у довгому огляді, вміщеному 24 mo
тoro 1975 року у "Жипі і слові", розповів про велику діяль-
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11ість мистецьких CWI ТОУК в Едмонтоні за 1974 рік. Він від· 
значив, що 250 едмонтонських митців взяли участь у Вінні
пеrському фестивалі для відзначеШІя 100-річчя міста. Крім 
уже відомих солістів, він згадав ще Марію Якимець і Кате

рину Мизкоrуз, які вистуnали з піснями на концертах. 

Знаменною подією в мистецькому житті Товариства об'єд
наних українських канадців в Алберті 1975 року була поста
новка п'єси "Адамс Соне". Вона була поставлена 7 червня у 
Келrарі, 14 червня у Едмонтоні і 21 червня у Летбриджі. На 
постановку була опублікована рецензія в журналі "Юкрей
ніан Кенейдіан". В ній юворилося, що прем'єра п'єси відбу
лася кілька років тому у Вінніпегу. Теперішню постановку 

приготовано у зв'язку з 100-річчям міста Келrарі. Художнім 
керівником постановки був відомий канадський режисер і 
актор Петро Борецький з ТорС'нто. Він вніс свій богатий дос
від у постановку. До успіху спектаклю причинились музич

ний керівник Гейзел Скульська, керівник танців Глорія Ан

дрійчук, організатор вистави Павліна Ворик. В ролях висту

пали Джан Ривет, Джим Ватт, Лі Ройс, Рик Коваль, Донна 

Грулке, Барбара Фріз, Керол Стейнберг, Джей Смит. Всі вСЮІ 
відомі албертійські актори. Виступали також члени мистець
кого колективу ТОУК у Келrарі - Василь Вусик і Джим 

Скульський. В гуртових сценах брали участь активісти ху
дожньої самодіяльності ТОУК у Келгарі. Пісні, музику і тан

ці виконував мистецький колектив ТОУК. Весь склад вистави 
начисляв 65 осіб. 

21 грудня 1975 року в ЕдмNоні відбувся дитячий кон
церт. Програму виконувало 140 дітей - від 4 до 16 років. 
Головою концерту була Дебра Угрин. Найбільше праці серед 
дітей доклала Бетті Кіселевич-Нагорняк. Інструкторами тан

ців, вихованих нею, є Донна Гафюк, Бері Канасевич, Кетті 
Мулавка, Ловерн Остафійчук, Дебі Парфенюк, Бсб Росєвич, 
Керол Росєвич, Кетті Ворик, Дебі Галагурик, Маршал Оста
фійчук, 'Ричард Франчук, Луїс Мулавка. 

Віддаль між Едмонтоном і Спирит Ривер становить по

над 350 миль. Незважаючи на 'І'аку далечінь, мистецький 

колектив в Едмонтоні прийняв запрошення влаштувати кон

церт у Спирит Ривер 8 листопада 1975 року. На КС'Нцерт при
були фармери з Райкрофта, Гайленд Парк, Ферв'ю, Гайне 
Крік, Бравнвилла, Піс Ривера, Немпи, Ріно, Гренд Прейрі, 

Сексмита. Концерт пройшов з великим успіхом. В грудні той 
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же мистецький колектив влаппував ко~щерт в Атабаска, Кел~ 
rapi і Летбриджі. І в 1976 році колектив виїжджав на rас
тролі по провінції - 28 березня влаштував КСІНцерт у Сейит 
Пол, 24 квітня у Летбриджі, 25 квітня у Келгарі. У 1977 році 
він загостив з концертами 27 лютого до Іннісфрі, 13 лютого 
до Вестлака, З квітня до Атабаски, 29 жовтня до Летбриджа, 
30 жовтня дС' Медисин Гет. 

Микола Алексієвич писав у "Житті і слові", що програ
ма цих концертів мала зміст, який відображав життя нашого 

народу в різних періодах його існування не лшnе на рідній 
Україні, але й в Канаді. 

Про концерт в Іннісфрі Микола Давидюк написав дс.пис 
до "Життя і слова". Він повідомляв, що на концерті висту
пав народний оркестр "Трембіта" з 50 осіб під керівшщтвом 
Володимира Росєвича. З CC'UIO виступали Іван Юрків, Дмитро 

Никифорук, Черил Балай, Єлизавета Пасєка. Зал Комюшпі 
Сентр був заповнений людьми, які прибули з Іннісфрі, Лойд
минстера, Менвилла, Верміліона, Ту Гиллс, Мирнама. 

Газета "Медисин Гет Ньюс" вмістила гарний om1c про 
rосrnнний концерт едмонтонських митців у Медесин Гет Кол

ледж. На концерт прибуло коло 450 осіб полюбуватися спі
вами, музикою і танцями українців трьох генерацій. 

Для прогресивної українськоі громадськості в Едмонтоні 

1978-й рік був тим знаменний, що минуло 25 років з того 
часу, коли був споруджений Український культурний центр. 
З червня відбулося величне відзначення цього ювілею. На 

святковому зібранні, якого головою був Юрій Соломон, ви
стуruш Піонерський хор ім. Матвія ШатульсЬК('~ГО і танцю

вальні групи "Каменярі" і "Лілея". 1м пригравав оркестр 
під керівництвом Володимира Росєвича. Вистуmш з піснями 
Жіночий хор "Трембіта". Оркестр під керівництвом Василя 

Хомина виконав музичний твір "Журавель". На свято заго
стили артисти з Полтави, які брали участь в НароднС\Му фес
пшалі "Мозаїка" в Ріджайні. Вони також виступили з ко
роткою музично-співацькою програмою. Делегацію гостей очо
лювала секретар Правління Товариства "Україна" у Києві 
Тамара Н"1Іицька. На святі з промовою вистуmm голова Ал

бертійського Провінціального Комітету Товариства об'єдна
них українських канадців Микола Алексієвич. 

31 березня 1979 року мистецький колектив ТОУК з Ед
монтона знову прийняв запрошення вистуmпи з :кшщертсw: 
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у СІDІрит Ривері. Він був приурочений до відзначення 60-річ· 
чя Товариства об'єднаних українських канадців, яке минупо 
1978 року. Той же колектив дав ряд концертів в Едмошоні 
і їздив з гостинними виступами до Іннісфрі і Атабаски. 

1980 року провінція Алберта відзначувала своє 75-річчя. 
Товариство об'єднаних українських канадців і Робітниче за
помогове товариство вирішили взяти участь в цьому ювілеї. 

Постановлено булС'І влаштувати два великі святкові підпри· 
емства - святковий концерт в Едмонтоні і фестивальшШ 
концерт у Келгарі. Концерт в Едмонтоні відбувся 9 березня. 
Про нього Микола Алексієвич m1сав 31 березня у "Житті і 
слові": Цим концертом (у Джубілі Аудиторіумі) з багатою 
і різноманітною програмою відзначено вклад українців у бу
дову і розвиток Алберти, вклад у всіх галузях господарства 
провінції і в її культурне життя, вклад у досягнення, які Ал

берта має сьогодні. В концертній прС'Іграмі шістьох мистець-

1шх колективів виступало понад 300 митців - старших, мо

лодших і дітей. Це була велика культурна подія, прекрасна 
демонстрація культурно-мистецької діяльності ТОУК, при 

участі і піддержці РЗТ, гідне відзначення ювілею нашо'ї про

вінції". 
На концерт прибуло 2500 людей - багато з-поза Едмон

тона: з Келrарі, Іннісфрі, Вегривилла, Нью Києва, Атабаски, 
Баргеда, Нестова, Бравнвилла. В концертній програмі разом 

:J мистецькими колективами ТОУК виступали митці від ор

ганізацій індіанців і метисів, франко-канадської групи. rx 
участь підкреслювала спільність інтересів людей різних на

ціональностей у провінції Алберти. 

Першу частину концерту вела Віра Пашківська (Горон). 
Зворушливою була сцена "Українські іммігранти'', яка була 

поставлена під керівництвом Антона Мокрія. Вона відобра
жувала життя поселенців у важких умовах в тодішній Алберті. 

Збірний хор і оркестр виконали пісню "Салют піонерам". 
Потім були виступи мистецьких колективів "Трембіта" -
чоловічого і жіночого хорів, танцювальних груп, нарс.дного 

оркестру, дітей. З солоспівом виступили Наталка МартШІ 

(Клибановська), Дмитро Никифорук, Павло Грін, Бс.гдан Гре

горі. Михайло Винничук, який загостив на концерт з Британ

ської Колумбії, виконав пісні у власному супроводі на бандурі. 
Зворушливим був фінал коІЩерту - виконання всіма мис

тецькими силами сцени "Спадщина на майбутнє". 
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Керівника.ми мистецьких сил були дириrент Василь Хо
мин, інструктор танців Єлизавета Кіселевич-Нагорияк, поста

новник Антон Мокрій. 

Едмонтонський мистецький колектив відцілів Товариства 

об'єднаних українських канадців в 1980-1981 сезоні складався 
з таких одиниць: Народного оркестру "Трембіта" і Чол"8ічоrо 
ансамблю "Трембіта" під керівництвом Володимира Росєвича, 

Жіночого хору "Трембіта" під керівництвом Марії Якимець. 
Хору старших громадян під керівництвом Василя Хомина, Тан

цювальною ансамблю під керівництвом Бепі Кіселевич і по

мічника Боба Росєвича. Дитячою школою танців керували 
jнструктори Боб Росєвич, Керол Росєвич, Донна Гафюк, Кеті 

Ворик, Кейті Гло.Цжі, Клавс Глоджі, Сусан Балай, Іван Оста

фійчук, Керол Мулавка, Черил Балай, Директором :музичної 
школи був Василь Хомин, диригентом дитячого хору - Черил 
Балай, ритмічного оркестру - Айлін Рачук. 



ДІSІЛЬНІСТЬ У ВЕНКУВЕРІ 

Крім Шевченківських коІЩертів, які відбувалися велично 
кожного року у місяцях березні-квітні, мистецький колекпm 
Тов·ариства оо'єднаних українських канадців у Венкувері 
влаштовував і інші підприємства у місті і виїжджав з ними 

11 різні місцевості. Микола Савчук опублікував 8 березня 
1976 року кореспонденцію у "Житті і слові", в якій розпо
відав про хор старших громадян, що був організсваний два 

роки тому. Він складався з 36 співаків. Мав 30 пісень у свое
му репертуарі. Ним керував Іван Нехода. Хор виступав в 
Українському робітничому домі, Російському нарс..цному до
мі, аудиторії Британсько-Коломубійського університету, Кок

nітламі, Ричмонді, Нью Вестминстер, Верноні. 
Зараз при відділах Товариства об'єднаних українських ка

надців у Венкувері є такі мистецькі сили: Струнний оркестр 

під керівництвом Сірла Фрідмана, Хор старnшх громадян і 

Ювілейний мішаний хор під керівництвом Іван:а Неходи, Ди
тячий шкільний хор під керівництвом Силвії Сюретт. 

Танцювальний колектив складається з rv:етка "Кобзар" під 
керівництвом Бітріс Якимчук і гуртка "Довбуш" під керівни

цтвом Джоен Ковалевич. Школа танців має декілька груп 

(між 85-90 учнів) у віці від 5 до 14 років. Директором 
школи є Діанна Клепарчук, а інструкторами і помічниками -
Джоен Ковалевич, Леона Левчук, Донна Мартишок, Ді Ді Дюк 

і Дін Дюк. 

Особливо активну діяльність провів за останні роки 
Танцювальний ансамбль "Кобзар" при ТОУК. Він часто ви
ступап у Венкувері, Нью Вестминстер, Верноні. Ансамбль був 
створений 1943 року і за час свого існування влаштував 200 
концертів у Британській Колумбії. Зараз він складаєrься з 19 
танцюристів - від 16 до 28 років. Влітку 1979 року ансамбль 
11ройшов курс хоре<>0графії у Києві. Інструктором-хореоrра
фом ансамблю є Бітріс Якимчук. 10 травня 1980 року ансамбль 
uиступив на концерті і продемонстрував свій багатий репер

туар, збагачений під час перебування на Україні. 
Мистецька діяльність відділу Топариства об'єднаних ук-
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раінських канадців у Верноні проявлялась у живій учасrі • 
Зимовому карнавалі, який щороку відбувається в місті. За. 
ходами відділів ТОУК і РЗТ під час Зимового карнавалу 
влаштовується "Український вечір". Мистецьку програму 
"Українського вечора" в 1974 році виконували митці з Рід
жайни - Танцювальний ансамбль "Пс.лтава". Про його ви
ступ Стах Маланчук ІШсав: "Зараз після привіту "Полтавці" 
цілим колективом пішли в танець і їхньому майстерному ви

конанню можна позавидувати. Вас вражають їхні бистрі ру
хи, особиста грація, а найважливіше - уява образу про та
нець. В ньому і природна усмішка і граціозність викw~:авців. 

Вони справжні артисти. В кожному танці належні костюми, 

відповідний грим, що збільшує зацікавлення серед глядачів 
і надає більшої вартості танцю". 

В "Українському вечорі" 1975 року брав участь мистець
кий кмектив з Келгарі під керівництвом Гейзел Скульської. 

Особливо велике захоплення у глядачів викликав виступ тан
цювального гуртка "Гопак". Того ж року, 17 і 18 травня, у 
Вернові гостював мистецький колектив з Едмонтона в числі 

120 осіб. Концерт пройшов з великим успіхом під керівницт
вом Василя Хомина і Володимира Росєвича. Програму ви
конували три хори, три танцювальні гуртки і оркестр з 30 
осіб. 

У 1976 році знову загостили митці .з Келгарі. Місцева га

зета "Вернон Дейлі Ньюс" вмістила с.rляд і фото з виступу 
мищів. rхній концерт пройшов з блискучим успіхом. 

Програму "Українського вечора" під час Зимового кар

навалу 1978, 1979 і 1980 років виконував Танцювальний ан
самбль "Кобзар" з Венкувера. КСІМентуючи участь украUщів 
у Зимовому карнавалі, газета "Вернон Дейлі Ньюс" zmcaлa 
в редакційній, що Товариство об'єднаних українських канад
ців робить великий вклад в успішне переведення Зимового 

карнавалу і збірці грошей на лікування дітей-діабетиків. 
На святі День Матері 13 травня 1979 року в Українсько

му робітничому домі у Вернові виступав новоорганізованиК 
хор під керівництвом Френка Роджерса. 
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На протязі багатьох років хорошу діяльність проводить 
мистецький колектив Товариства об'єднаних українських ка
надців у Келгарі під проводам Гейзел Скульської. Він брав 
активну участь у Всекрайовому українському феспmалі в 
Едмонтоні 1971 року. Часто виступав з концертами у різних 
місцевостях Алберти і на "Українському вечорі" в Верноні. 
Цей кмектив складався з двох мішаних хорів (старших гро

мадян і канадськонароджених), жіночого і чоловічого, оркес
тру і танцювальної групи "Гопак", митців-солістів - Гейзел 
Скульської, Роя Андрійчука, Анни Скульської, Марії Украї

нець, Анни Заблоцької, Кей Шкрабек, Наталки Ставко, Гло
рії Андрійчук, Джуді Роджерс і Етел Сентес. 

В кінці 1980 року мистецький колектив відділів Товари
ства об'єднаних українських канадців у Келгарах складався з 
Мішаного хору, Хору старпшх громадян, Старшого струнно

го оркестру і Танцювального гуртка "Гооак". Хорами і оркест
рами керувала Гейзел Скульська, танцювальним гуртком -
Морін Скульська. При відділах ТОУК є також Школа нарс.д
них танців, яка складається з п'ятьох груп. Школою керує 

Морін Скульська, їй допомагають інструктори Денніс Фар

кас, Деббі Шкрабек, Лоррі Щей, Тереса Кріса. На мандолі
нах навчають грати дітей Гейзел Скульська і Ровз Вусик. 

Як уже згадувалось, провінція Алберта у 1980 році від
значувала своє 75-річчя. Українська прогресивна організо

вана громадськість взяла активну участь у відзначенні цього 

святкування. Албертійський Провінціальний Комітет разом: 
з Крайовим Виконавчим Комітетом Товариства об'єднаних 
українських канадців виріІШШ влаштувати два ювілейні під· 

uриємства для відзначення цього ювілею - 9 березня Фести
вальний концерт в Едмонтоні і 16 m1стопада Український тан
цювальний фестиваль. Програму фестивального концерту в 
Едмонтоні виконували музиканти, співаки і танцюристи. У 

Келгарах програму виконували, в основному, танцювальні ан

самблі - "Гопак" з Келгарі, "Трембіта" з Едмонтону, "Пол
тава"' з Ріджайни і "Кобзар" з Венкувера. 
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Програму Украінськоrо танцювального фестивалю вико
нували митці, яких дідусі і батьки вже народилися у Канаді. 
Вони, як і їхні предки, люблять, високо цінять і активно роз
вивають багату українську національну музичну культуру. 
Треба зазначити, що багато цих танцюристів вивчали україн
ські народні танці на хореографічних семінарах або на Укра
їні, або у Форт Копел (Саскечеван) під керівшщтвом інструк
торів-педагогів з Києва. КерівІШКИ усіх чотирьох ансамблів 
навчалися у хореографічному училищі в Києві - Маврів 
Скульська з Келагрі, Бетті Кіселевич з Едмонтону, Елик Лап

чук з Ріджайни і Бітріс Якимчук з Венкувера. 

Програму виконувало 150 танцюристів - люди середнього 
віку, молодь і діти дошкільного віку. rм акомпанувало 68 
досвідчених музикантів з Келгарі, Едмонтону, Ріджай:ни, Вен

кувера і Вінніпегу. За музичну частину фестивалю відпові
дали Гейзел Скульська, Володимир Росєвич, Володимир Яким

чук і Никкі Сіяк. 

Важливою частиною цього фестивалю була "Українська 
пошана будівничим Алберти". Сценарій приготовив Юрій 
Соломон. Норатором була Павліна Ворик. Текст читав ві
домий канадський артист, українського походження, Джон 

Пірс. 

Поставниками Українського танцювального фестивалю бу
ли Джим Скульський і Джеррі Шмір. За організацію цього 
великого підприємстпа відповідав Комітет в складі Юрія Со

ломона, почесного голови Миколи Алексієвича, голови Д)кима 

Скульського, секретарки Глорії Андрійчук, касієрки Мардж 

Кушнір, членів - Тереси Кріси, Роя Андрійчука, Дейвида 

Щея, Вай Остафійчук, Анни Скульської, Гелен Шворак, Тоні 
Гусака, Лидії Гусак. 

Український танцювальний фестиваль листовно привіта
ли прем'єр Алберти Пітер Логід, лейтенант-губернатор про

вінції Френк Линч-Стентон, мер міста Келгарі Ралф Клайн. 

Прс.грама Українського танцювального фестивалю про

йшла на високому рівні. 2800 присутніх, які заповнили Кел
гар~І Джубілі Аудиторіум, палко вітали виконавців своїми 
оплесками, які часто переходили у тривалі овації. Слід завва
жити, що за три дні до фестивалю всі білети були закуплені, 
багато людей у :великому розчаруванні примушені були повер
нутися додому, бо для них уже не залишилось місця в ауди

торі умі. 
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Українська проrресивна організована громадськість про
вінції велично і гідно відзначила 75-річчя провінції Алберта 
двома велиКи&ІИ мистецькими підприємствами - Фестивальним 

коІЩертом в Едмонтоні і Українським танцювальним фести
валем у Келгарі. 
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.АНС.АМ&ЛЬ "ПОМ .АВ.А" В РІДЖАRНІ 

На всю Канаду прославився Танцювальний ансамбпь 
"Полтава" при відділі Товариства об'єднаних українських 
канадців. Назву "Полтава" гурткові було присвоєно 1955 ро
ку, кми його учасники були ще дітьми. Свій дебют ансамбль 
зробив на Провінціальному фестивалі української пісні, му
зики і танцю з при,врду 50-річчя провінції Саскечеван. З того 

часу він виступав на сотнях концертів і інших підприємствах 

- у Вінніпегу, Торонто, Монтреалі (на "Експо-67"), Едмоо
rоні, Келrарі, Саскатуні, Мус Джо, Естевані, Мусоміні, Кем

саку, Волзі, Ассенебої і інших місцевостях. 

У 1971 році учасники Ансамблю "Полтава" при сприянні 
Крайового Виконавчого Комітету Товариства об'єднаних ук
раїнських канадців побували в Києві і там пройшли корот
кий курс навчання народних танців. Вони збагатили свій 
репертуар новими танцями. 

Музичні критики високо оцінювали виступи Танцюваль

ного ансамблю "Полтава" з Ріджайни. Після концерту 13 
травня 1972 року у Мус Джо газета "Мус Джо Тайм Гералд" 
опублікувала рецензію, в якій говорилося: 'Трупа "Полтава" 

- мистецький колектив Товариства об'єднаних українських 
канадців - дала прекрасний концерт у Пікок Аудиторіумі, 

захоплюючи глядачів своєю чудово представленою програмою 

народних танців. Танці виконували меткі, гарнС'~ одягнені в 

національні костюми дівчата і жваві юнаки під музику 
мандолінового оркестру "Полтава". Рецензію на.~шсала Джін 
Ска тт. 

За ініціативою танцювального ансамблю "Полтава" в 1975 
році у місцевості Кс-.пел відбувся Семінар українського на

родного танцю .з участю інструкторів-педагогів, яких надісла

ло Товариство "Україна" з Києва. Участь в семінарі взяло 
40 інструкторів від 21 танцювальної групи з цілої Канади -
з Ріджайни, ТоронтС'~, Венкувера, Едмонтона, Келгарі, Саска

туна, Вінніпега, Ред Дір, Райкрофта, Келовни і Дауфіна. Цей 
перший Семінар українського народного танцю відбувся за

ходом Товариства об'єднаних українських канадців, при спри-
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янні Саскечеванської Ради мистецтв, Саскечеванської літньої 

мистецькС\Ї школи, Саскечеванської спортивної фундації, Де
партаменту культури і молоді провінціального уряду. 

З того часу до 1980 року відбулося вже п' ять таких се
мінарів. Вони тривали по три тижні. Вони проходили за ро

rаційною системою: раз у Канаді (в Копел), раз у Києві. По
чавши з другого семінару, Провінціальний саскечеванський 

уряд матеріально сприяє відбуттю їх. Семінарі відбуваються 
на базі Ансамблю "Полтава" з Ріджайни. Ті семінарі стали 
uеликим фактором і стимулом у розвитку, зміцненні і збага
ченні танцювального мистецтва різних українських культур

но-освітніх товариств у Канаді. 

Великою культурно-мистецькС\ю подією в Ріджайні від 

років є народний фестиваль "Мозаїка", в якому беруть 
участь різні етнічні груrш міста. В Українському культурному 

центрі на той час відкривається Павільйон "Полтава". "Мо
заїка" триває три дні. Кожного дня в павільйоні відбувають
ся декілька півrс.динних концертів, програми яких виконують 

митці Танцювального ансамблю "Полтава" і запрошені гості 
~· Радянської України - переважно з міста Полтави. Такі 
концерти бувають дуже популярними. В травні 1980 року на 
концерті в Павільйоні "Полтава" за три дні побувало 17 ти
сяч глядачів - вони слухали концерти. 

25 березня 1979 року ансамбль влаштував у Дарк Галл 
uсликий концерт на пошану видатного українського радянсь

кого балетмейстра Павла Вірського, який через довгі роки 
був керівником Державного ансамблю танцю Україщ:ькС\Ї 

PQP. Ансамбль під його керівництвом кілька разів гостював 
у Канаді з своїми концертами. На концерті у Дарк Галл бу

;10 700 осіб. Програму виконували Танцювальний ансамбль 
"Полтава" з Ріджайни, танцювальний гурток 'ТС\Пак" з Кел-

1·арі, збірний оркестр з музикантів Ріджайни, Келгарі і Він-
11іпегу. Соло і дуети виконували Гриць і Іван Стефанюки з 

Uі1111іпега, Гейзел Скульська, Мардж Кушнір, Глорія Андрій
чук і Нетті Ставко з Келгарі. 

Навесні 1980 року провінція Саскечеван відзначувала 
7S-річчя. Цей ювілей широко був відмічений різними націо-

1шльними групами, які населяють провінцію. Товариство об'єд-
1w1их українських канадців активно включилось у це свят

•ування і влаппувало Український танцювальний фестиваль 
Ю березня 1980 року у Сентеніал Арт Сентер. Програму фес-



НАША СЦЕНА 

тивалю виконували в головному Танцювальний ансамбль 
"Полтава" з Ріджайни, танцювальний rурток "Гопак" ;з Кеn
гарі, танцювальний rурток "Трембіта" з Едмонтона, збірний 
оркестр з музикантів ТОУК Ріджаііни, Келrарі, Едмонтона і 
Вінніпега. На програмі виступали запрошені митці різних на

ціональних груп - канадських фраІЩузів, індіанців, китай
ців, шотландців. Багату концертну програму підrотоВИJDІ 

Елик Лапчук, Джері Шмир, Ернест Касіян, Чарлс ВіJшет, 

Зоя Шмир, Лини Лапчук, Єлизабет Касіян, Марсі Мек.нейл, 
Дейр Палюк, Геррі Робертсон, Ед Kroap, Том Ганнан, Роберт 
Сербан з Ріджайни; Володимир Росєвич, Бепі Кіселевич, Боб 
Кіселевич з Едмонтона; Глорія Андрійчук і Гейзел Скульська 

з Келгарі; Никкі Сіяк з Вінніпега. 

2000 присутніх влаштували митцям тривалі овації за пре
красну програму - багату і змістовну. Великою приємною 
несподіванкою був виступ з піснями народного артиста Укра
їнської РСР Сергія Козака, соліста Київського Державного 

Академічного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 
Марія СкрШІник, яка буJ1а присутня на цьому святі, як 

представник КВК ТОУК, писала в "Юкрейніан Кенєйдіан": 
"Важко собі уявити більш веселіший і жвавіший таІЩЮваль
ний фестиваль від тою, який був влаштований Ансамблем 
"Полтава" Товариства об'єднаних українських канадців у 
Ріджайні на пошану 75-річчя провінції Саскечеван ... Вважа
ють, і не безпідс'WlВНО, що це був один з найбільших і най
колоритніnшх фестивалів, яким було вшановано 75-річчя 
Саскечевану і населення провінції". 
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В ІНШИХ МІСЦЕВОСТЯХ 

Художня самодіяльність у Велланді (Кровленді) 3а1Іочат

кувалась ще в тому часі, коли тут існував відціл Української 
соціал-демократичної партії, в 1915-1918-х роках. Активіста

ми її були Микола Харик, Яків Помейчук, Марія Федорович, 
Юрій Никифорук, Марія Цінцірук, Петро КоВЗЛИІШІн і ішпі. 

З сформування відділу Товариства Український робітШІЧо
фармерський дім художня самодіяльність значно роз:uшри

лась. Якщо прослідити список відіграних п' єс, який вміщений 
в кінці цієї книжки, то можна побачити, скільки постановок 
було здійснено у Велланді за той час - напевно більше сотні. 
Стільки, якщо не більше, було влаштовано і концертів мандо
ліновим оркестром і хором. 

Однією з перІШІХ п'єс, що була поставлена ще в 1917 році 
в Украlнському робітничому домі (він був одним з перuшх 
в Канаді), була драма Івана Франка "Украдене щастя". 

Треба завважити, що мистецький колектив ТУРФДім, 
зrодом TOVK, ставив у Велланді великі спектаклі - "Натал
ку Полтавку", "Запорожець за Дунаєм", "Чорнс>Морці", "За
порожський клад", "Загибель ескадри", "Партизани в степах 
України". 

У відділі Товариства об'єднаних українських канадців 

зберіглась протокольна книжка мистецького комітету за 
1943-1947 роки. Вона подає баrато фактів про рrомір худож
ІІЬОЇ самодіяльності в місцевості. Керував нею мистецький 

комітет, до якого входили у 1"943 році такі особи: Д. МаJІИІІЯк, 
І. Якимик, М. Бойчук, Д. Кучерявий, І. Штайнер, С. Мацібур· 

ка, П. Дзінька. Треба зазначити, що комітет був дуже діяль
ний, реrулярнС' сходився на свої засідання, обговорював пра
цю колекrnву, намічував нові п'єси до постановок, робив 
огляд відіграних п' єс. 

Перелистовуючи сторінки протокольної книжки, бачимо, 
що в тих роках у Велланді були поставлені спектаклі "Сва
тання на Гс.нчарівці", "Украдене щастя", "Вибух", "Курку
лкчі мрії", "Гріхи молодості", "За батька", "Запорожський 
клад", "Діти Агасфера", "Ой не ходи, Грицю", "Розлом", "Свек· 
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руха", "Дай серцю волю", "Чудо біпя кршmці", "Хмара", "Два
надцять дочок на відданню", "Княжна Вікторія", "Мартин 
Боруля", "Верховинці", "Поnnшись у дурні", "Трійка rільтяів", 
"Таміла". Це тільки деякі п'єси, бо іх було поставлено значно 
більше, як наприклад, "Пан майстер Коmпко", "Сиmал", 
"Чия дитина?", "Як жінки морочать голови чоловікам" т. д. 

Треба завважити, що мистецький колектив з Велланда ча
сто відвідував місцевості Сейнт Кетеринс, Гемилтон, Торолд, де 
влаштовував з успіхQМ свої вистави. 

Про розмір діяльності драматичного гуртка може посвід

чити той факт, що ЛІШІе в 1943 році було поставлено 12 теат
ральних вистав тільки у Велланді, не рахуючи того, що він 

їх повторював і в інlІШх місцевостях. 

Участь в драматичному гуртку, крім вже згаданих осіб, 

брали також Емілія Господарець, Микола Петраченко, Маня 
Гунька, Анна Гунька, Елик Атаманюк, Павло Москалик, Василь 

Хлипавка, Клара Гунька, Микола Титар, С. Ворончак, Н. Дзьо
бак, В. Гасюк, В. Воєвідка й інші. 

Як правило, театральні вистави влаштовувались у суботу 
вечером. Концерти - у неділі. Хор і мандолінс.вий оркестр 

кожного року у березні влаштовували концерт на пошану па
м' яті Тараса Шевченка. 

Мистецький колектив ТУРФДім-ТОУК брав участь, почав
ши з 1939 року, у всіх Всекрайових фестивалях української піс
ні, музики, танцю, що відбувалися в Торонто. Він такС'ж часто 
виступав на святкових концертах в У країн ській літній оселі в 

Палермо. 

Зараз при відділі Товариства об'єднаних українських ка
надців у Велланді існує Мандоліновий оркестр під керівни

цтвом Мані Боснич. Він влаштовує концерти не тільки в Ук

раїнському робітничому де.мі, але також виступає на різних 
великих музичних підприємствах в Онтеріо. 

Великою подією в історії цього оркестру була його участь 
у відзначенні 75-річчя провінції Саскечеван. Він був запро
шений до виступу на Фестивалі Канадської спадщини в Сас

кечевані 27 липня 1980 року. У Ріджайні оркестр виступав 

у Васкана Парк, Вікторія Парк і на Виставці, як також в 

Мус Джо Мавнтейн Провіншіал Парк і Вейборн Сквер Малл. 
Численна аудиторія на всіх цих концертах ентузіастично віта

ла митців Товариства об'єднаних українських канадців з Веп
панда. 
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Після повернення додому, оркестр виступав на Грецько
му фестивалі у Гемилтоні пополудні і вечером 3 серпи.я у 
Гейдж Парк. Він також виступав на Фестивалі Велландської 

спадщини, який тривав цілий тиждень - від 23 серпня до 1 
вересня. 

Хоч оркестр невеликий, бо складається лише з 12 осіб, 
однак він має багатий досвід і користується великою попу

лярніспо. 
При відділі Товариства об'єднаних українських канадців 

є також танцювальний гурток під керівництвом Клари Бабій. 
Від довшого часу у Гемилтоні існує Жіночий хор "Беріз

ка" при ТОУК під керівництвом Марії СтефанШІІИН. його 
кільканадцятирічна історія відображена в цих числеюшх ко
респонденціях Юлії Лукасєвич, що були опубліковані на сто
рінках "Життя і слова". Хор за час свого існування провів 
велику діяльність - влаштував десятки кооцертів як в Ге

милтоні, так і в інших місцевостях Південного Онтеріо: у 

Торонто, Виндзорі, Киченері, Дондесі. Декілька років з хором 

працювала Марія Калуджер - переважно головувала на його 

концертах. Акомпанував йому на скршщі Михайло Василенко. 

Щороку хор влаштовував свій звітний концерт. Він також 
орrанізовував концерти для пошанування Тараса Шевченка, 

Івана Франка, Лесі Українки. 

В останніх роках оживив свою діяльність Мішаний хор 

Товариства об'єднаних українських канадців "Дружба" у ВІЩЦ
зорі під керівництвом Казимира Штоrрина. Він влаштовував 

концерти в Українському робітничому домі. Виступав пе
ред громадянами старшого віку в їхніх товариствах, гостю

вав у Торонто, Гемилтоні, Палермо і Детройті (США). При 
хорі орrанізооаний гурток танцюристів під керівшщтвом Фе

дора Матійчука. Хористи виступали по місцевій радіо- і теле

візійній станціях. Також існував мандоліновий оркестр. Ним 
диригував Казимир Штоrрин. Головою мистецького комітету 

був Петро Гунчак. 
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Українська художня сам('~Діяльність у Кана.ці започатху
валася у травні 1904 року у Вінніпегу. Першоrо травня від
бувся концерт на пошану Тараса Шевченка. Чотирнадцятоrо 
травня тоrо ж року було відіrране перше представлеm1я -
поставлена п'єса Гриrорія ЦеrлинськNо "Аргонавти". Кон
церт і вистава відбулися у Читальні ім. Т. Г. Шевченка на 
109 ІОклид - у хаті Кирила Ге:ника. 

З того часу минуло 75 років. За той період художня св· 
модіяльність розвинулась дуже широко і сьогодні у всіх міс

тах, в яких живугь органі3"ваними громадами українці, існу

ють мистецькі колективи, які охоплюють тисячі осіб, ·абсОJІЮ'f
на більшість з них уже народилась і виросла у Канаді. 

За 75 років існування укра'інської художньої самодіяль
ності через її драматичні гуртки, мандолінові оркестри, хори 
і танцювальні групи пройпто баrато тисяч mодей. 

Хто ж були ті виконавці - учасники художньої само

діяльності? Як відомо, до Канади в кінці ХІХ сторіччя при
бували галицькі і букС>овинські селяни в пошуках кращоrо 
життя. Вони поселювались. головно на "гомстедах" (земель
них наділах) в Алберті, Манітобі, Саскечевані. Зразу це були 
поодинокі самітні люди - чоловіки. Але через 4-5 років по
чалась масова заробітчанська еміrрація з Східнсі Галичшш 

і Північної Буковини. В 1896-1898-х роках прибували вже 
цілими сім'ями - часто з одних сіл. Вони зразу творили свої 
rромади. Часто були споріднені сімейними зв'язками. Напев
но ще до виникнення організованого життя українські по

селенці займалися своєрідною художньою самодіяльнісnо -
влаштовували забави з піснями і музикою. Були це пісні цер
ковні, колядки, щедрівки і світські, які вони привезли з ста

рого краю. ЗавС'~.ціями на таких забавах були часто бувші 
дяки, або ті, що співали в церковних чи читальняних хорах. 
На таких забавах грала троїста музика - скрипка, бубен і 
цимбали. Ті інструменти імміrранти привезли з дому і вони 
подекуди збереrлись в Канаді як сімейні реліквії. 

Але серед перІШІХ українських поселенців у Канаді були 
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вже такі, які мали середню освіту, брали активну участь 
сільських читальнях "Просвіти" - у іх драматичних гуртках 
і хорах. Правда, їх буле не багато, лшпе одиниці. І саме вони 
разом з свідомішими селянами-поселенцями були ініціатора
ми культурно-освітнього та мистецького життя на "новій 
:.емлі". Такими були Кирило Геник, Петро Угринюк, Іван Ко
совий, Степан Колтик, Аполінарій Не.вак, Л. Антонюк, І. Да

;1сврак, Д. Кирстюк. Адже вже на першому концерті на по

шану Тараса Шевченка Петро Угринюк грав на скрипці, Іван 

Косовий на фортепіані, Теодозія Яремій виконала дві пісні 
- "Думи мої" і "Вулиця". 

З розширенням організаційного життя рrоширювалась і 

художня самодіяльність. До неї примикало щораз більше лю

дей, які хотіли грати ролі, співати в хорі. Були-то люді мо

ноді, ентузіасти, ідейні, але або неграмотні, або малС'грамот-
11і. І все-таки вони переборювали всі перешкоди, активно 

ІJключалися в діяльність драматичних гуртків. Вони з тяжкою 

бідою вивчали ролі. Деяких (переважно дівчат і молодих жі
нок) доводилсся вчити ролей: їм вголос читали і вони за-

11ам' ятовували їх. Але треба підкреслити, що деякі з них 
лодом вибились на талановитих аматорів, стали грамотними, 
: ~робили вагомий вклад у художню самодіяльність українсь-
1шх товариств у Канаді. 

Пізніше, коли вже створились стабільні драматичні гурт
ки, осооливо у Вінніпегу, Едмонтоні і Венкувері, у них зо

..:средились кращі аматорські сили, які від вистави до вистави 

rюкращували своє виконавське мистецтво. Вони вже не ви

rюнували свої ролі механічно, але розуміли їх зміст, як і . . .. , 
ІМ ІСТ ВСІЄ! П ЄСИ. 

Коли утворилась всекрайова канадська організація про-

1 рссивних українців - Стс.варишення Український робітни

•шй дім (згодом Товариство Український робітничо-фармер

t·ький дім), то при його відділах уже були сильні драматичні 
1-vртки у Вінніпегу, Едмонтоні, Венкувері, Саскатуні, Торонто, 

Монтреалі. 
З новою хвилею українськоі еміграції, яка почалась в 

11срших 1920-х роках, у художmо самодіяльність влились нові 

1·11ли - хлопці і дівчата. То вже був інший контингент іммі-
1 рантів, бо серед них було значно більше таких, що брали 
\'Часть у культурно-мистецькому та громадському житті на 

\'Країнських землях, мали дещСІ вищу освіту і національну 
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свідомість. І треба сказати, що в 1920-х роках значно оживи
лась діяльність драматичних гуртків СУРД-ТУРФДім. У Він

ніпегу, наприклад, представлення відбувалися кожної суботи 
через увесь театральний сезон (від вересня до травня). 

Особливо піднялась на .вищий рівень діяльність драма

тичного гуртка ТУРФДім у Вінніпегу з прибуттям до Канади 
драматурга і режисера Мирослава Ірчана. Він разом з відо

мим театралс>М Матвієм Шатульським організував Робітничу 
театральну студію, в якій навчались театральної справи по

над 1 ОО осіб. Дехто з тих, хто навчався в тій студії, згодом 
переїхав до інших місцевостей і там допомагав підняти рі

вень діяльності др~.матичних гуртків ТУРФДім. 

Треба завважити, що тоді учасниками драматичІШХ гурт
ків були переважно ті, що приїхали з укра'інських земель. 

Лише одиниці, що нарсдились у Канаді, виступали в ролях 

на представленнях. Але в 1930-1940-х роках до драматичних 

гуртків вливалось щораз більше число канадськонароджених 
українців. Чимало з них опісля стали видатними майстрами 

сцени, особливо в таких постановках, як "Наталка Полтавка", 
"Запорожець за Дунаєм", "Ой не ходи, Грицю, та й на ве
черниці", "Чорноморці", "Земля". То були люди з закінченою 

середньою освітою, знайомі з театральним мистецтвом, розу

мілись на музиці. Особливо це треба сказати про дівчат. 

Другою галуззю. української художньої самодіяльності в 

Канаді були мандолінг.ві оркестри, які виникли одночасно 
з утворенням Стоваришення Український робітничий дім. 
Першими їхніми учасниками були діти-школярі - дочкИ 

українських робітників у Вінніпегу, Після навчання у почат
кових школах вони бігли з мандолінами до Українського 

робітничого дому на лекції музики. За прикладом Вінніпе1·а 
такі дитячі мандолінові оркестри організувались по всій Ка

наді при відділах Товариства Український робітничо-фармер
ський дім. У другій половині 1920-х років у Вінніпегу вже 

існували два дівочі мандолінові оркестри. rx учасниками 

були дівчата по 16-18 років, багато з яких були робітшщями 
у фабриках, або канцелярськими службовцями. Подекуди, 
як, наприклад, у Торонто, учасниками мандолінових оркес

трів були дівчата і хлоІЩі. Треба завважити, що мандолінові 
оркестри ще й сьогодні становлять важливу частину худож

ньої самодіяльності Товариства об'єднаних українських ка-
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надців. Правда, на іхній основі згодом виросли струнні оркес

три, хоч мандоліни є їх дуже важливим компонентом. 

Народні танці на сцену Українськосо робітничого дому 
у Вінніпегу (згодом по всій Канаді) ввів Дівочий мандоліно
вий оркестр. Він мав у своєму репертуарі не тільки музику, 

але й пісні та танці. Він був своєрідним невеличким ансам
блем. Правда, деякі танці, які вимагали парубків, вико
нували дівчата, членкині оркестру. Вони переодягались в ко

заків або гуцульських легінів. Щоб надати ссбі "парубоцько
rо вигляду", вони вугликом малювали вуса. 

Дещо пізніше, коли до Канади прибув Василь Авраменко 
і започаткував свою школу українських танців, то при від

ділах Товариства Український робітничо-фармерський дім 
утворились танцювальні гуртки. У більших місцевостях від
булися курси українських народних таІЩів, на які вчащали по 

1 ОО і більше хлопців і дівчат, ними керували інструктори, які 
навчалися в школі Василя Авраменка. З того часу дівчатам 

уже не потрібно було переодягатися в парубоцький одяг, щоб 

танцювати "Аркан", бо його вже виконували хлооці. Народ
ний танець почав щораз більше і більше займати важливе 
місце в програмах концертів в Українських робітничих домах. 
У 1939 році на Першому Всекрайовому фестивалі української 
нісні, музики і танцю, що відбувся у ТоронтС', народні танці 
становили поважну частину його програми. 

Особливо великого розвитку набрав український народ
ний танець в останніх трьох десятиріччях (1950-1980). При від
;{ілах Товариства об'єднаних українських канадців с.рганізу-

11ались танцювальні гуртки, які згодом виросли у поважні 

ансамблі: "Полтава" у Ріджайні, "Каменярі" і "Лілея" в Ед
монтоні, "Кобзар" у Венкувері, "Гопак" у Келгарі, Великим 

стимулом у розвитку танцювального мистецтва стали Танцю

вальні семінарі, які щороку (ротаційнС') відбуваються або у 

Форт Капелл в Саскечевані, абС' в Києві. Ними керують хо
реографи-педагоги з України. В танцювальних ансамблях при 
Товаристві об'єднаних українських канадців є виключно ка-

11адськонароджена молодь - переважно учні середніх шкіл 

.або й студенти університетів. 
Хоч хорове мистецтво започаткувалось одночасно з 

1·сатральним в травні 1904 року, то воно довший час не ста-
1ювило важливої частини у художній самодіяльності канад

~·ьких українців. Лише значно пізніше, в 1930..1940-х роках, 
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утворилися сильні хорові колекm:ви. Вс.ни у великій: біль
шості складалися з старокраєвих українців, хоч з кожним 

роком число канадськонароджених українців збільшувалося 

в тих колективах. Великим стимулом у розвитку xopoooro 
мистецтва стали фестивалі, які після другої світової війни 
часто відбувалися у Вінніпегу, Торонто, Едмонтоні, Венку
вері, · Келrарі, Виндзорі, Монтреалі, Форт Вильямі. У тому 

періоді запС'чаткувались і розвинулись такі прославлені хо

рові колективи: Чоловічий хор ім. Т. Г. Шевченка, Жіночий 

хор 'Тагілка", Мішаний хор ім. Матвія Поповича у Торонто, 
Чоловічий хор "Бандурист" і Жіночий. хор "Барвінок" у Він

ніпегу, Хор "Тремб.і~а" в Едмонтоні, Жіночий хор "Берізка" 
у Гемилтоні. 

У художній самодіяльності Товариства Український ро

бітничо-фармерський дім виросли видатні і заслужені теат
ральні діячі - Анна Мойсюкова, Денис Мойсюк, Трохим Лан· 

дій, Марія Навізівська, Степан Василина, Андрій Хоркавий, 

Осип Демків, Михайло Шевців, Федір Гордієнко, Анна Васи

линова у Вінніпегу, Павло Войтович, Іван Лупи:рипа, Софія 
Романко в Торонто, Іван Клибановський, Михайло Якимчук, 
Текля Чабан, Олекса Гафюк, Доня Миювич в Едмонтоні, Анд· 
рій Цитульський, Степан Винник, Олександр Сохацький у Вен

кувері, Василь Гаджос, Анна Мулярчук у Виндзорі. 
Видатними музикантами-солістами стали Степан Старик, 

Іван Амброз, Наталка Паньків, Василь Кунька, Анна Пома

рянська, Марія Баранюк, Лиліян Карпінка, Гелен Пижук, Силь

нія Кучмій, Анна Наливайко, Марія Пашка, Іван Москалик. 

Вславилися своїм танцювальним майстерством Михайло 

Кунька, Михайло Спортун, Михайло Федірчук, Сесілія Кусяк, 

Олекса Лапчук. 
Перші місця в хорооому мистецтві зайняли солісти Софія 

Романко, Теодор Мотика, Наталка Мохорук, Іван Бокла, Фе

дір Палюк, Марія Білецька, Павліна Гунька, Федір Писарчук, 

Іван Дорочинський, Гриць Стефашок, Наталка Клибановська, 
Анна Скульська, Дмитро Никифорук. 

Звичайно, їх було значно більше в кожній галузі худс.ж
ньої самодіяльності, бо з їх прізвшц можна б було створити 
довжелезний сІШсок. Адже в кожному мистецькому колек

тиві при відділах ТУРФДім-ТОУК були видатні аматори, му
зиканти, хс.ристи, танцюристи. До речі, на багатьох сторінках 

нашої книжки вони згадуються, коли мова йде про театраль-
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ні вистави, к01щерти і фестивалі у різних містах і в різних 
роках. Всі вони ,заслужили своєю працею на велике визнання 

і подяку, бо зробили великий вклад у будову і розвшок 
української національної культури в Канаді, ЗрООИJПІ великий 
вклад у загальну канадську культуру. 
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Коли почалась художня самодіяльність українців у Ка

наді на початку 1900-х років, то тоді ще не було кваліфіко

ваних і досвідчених керівників - режисерів і дириrентів. 

Брадися за цю серйозну і відповідальну справу ентузіасти, 

які сами в "старому краю" приймали участь у представлен
нях чи концертах - -у своїх рідних селах, або, принаймні, ба

чили такі, коли їх ставили інші. Були це прості робітники і 

селяни, які знали читати і писати, або мали вже кілька клас 
гімназії чи учительського семінару. Такими, наприклад, були 

Кирило Геник і Л. Антонюк, які поставили першу театральну 

п'єсу "Аргонавти" 1904 року у Вінніпегу. Те ж саме можна 
сказати і про диригентів тих років, які влаштовували імпро

візовані концерти, особливо на пошанування пам' яті Тараса 
Шевченка. 

Але з кожним новим транспортом: українських емігран

тів до Канади прибували люди, серед яких щораз більше було 

таких, що розумілися на представленнях і музиці - і вони 

швидко вливалися в русло художньої самодіяльності при то

вариствах, що виникали у більших містах, особливо в Захід
ній Канаді - у Вінніпегу, Едмонтоні, Венкувері, в шахтарсь

ких районах Алберти і Британської Колумбії. 

У 1910-х роках театральне мистецтво досягає свого пер

шою успішного вершка. Драматичні гуртки у Вінніпегу, Ед

монтоні і Венкувері ставлять великі спектаклі - п' єси Івана 

Тобілевича, Івана Франка, Івана Котляревського. Жх підготов
ляють вже дещо дссвідченіші режисери. Кваліфікованих 
ще тоді не було серед української громадськості у Ка
наді. Вони виховались і виросли дещо пізніше, особлшю 
із зорганізуванням Робітничої театральної студії в 1924 році, 
якою керували Мирсслав Ірчан та Матвій Шатульський. 

Правда, такі драматичні гуртки як "Боян", ім. Марії Зань
ковецької, ім. Івана Котляревського у Вінніпегу мали режи

серів-ентузіастів, які швидко опанували театральну справу. 

Те ж саме можна сказати і про Український робітничий дра· 
матичний гурток, що існував при Українській соціал-демокра· 
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mчній партії у Вінніпегу, яким керували Матвій Попович і Іван
Навізівський. Дуже часто режисерами ставали громадсь

кі діячі - Матвій Попович, Лев Никоряк, Матвій Шатульсь-

1шй, Іван Клибановський, Василь Босович. 
3 спорудженням Українського робітничого дому у Він

ніпегу дуже активізувалась художня самодіяльність. Частіше 

ставились театральні вистави (адже це був перший українсь

кий театральний зал у місті). РозІІШрився склад драматичного 
гуртка. ПС'отрібно було більше, ніж одного режисера, бо не
обхідно було паралельно підготовляти дві-три вистави. Тоді 
ж в драматичному гуртку, без теоретичної підготовки, ви
росла ціла плеяда режисерів, яка згодом зробила великий 

вклад у художню самодіяльність Т('.вариства Український ро

бітничо-фармерський дім. Такими режисерами були Анна 

Мойсюкова, Андрій Хоркавий, Степан Василина, йосип Дем
ків, Федір Гордієнко, Марія Навізівська. Згодом режисерсь

кий досвід вони збагатили ще й теоретичними знаннями у 
Робітничій театральній студії. 

Але як правило, режисерами у різних місцевостях були 
вчителі Українських дитячих шкіл при відділах ТУРФДім. 

Вони по сумісництву були також і диригентами мандоліно

nих оркестрів і хорів. 

У 1940-1950-х роках, коли ще досить широко розквітало 

театральне мистецтво на сценах Українських робіrnичих до
мів, п'єси ставили режисери молодших поколінь, люди з се

редньою ('.Світою, які мали вже деяку теоретичну підготовку. 

Були це люди вже канадського народження. На жаль теат

ральне мистецтво в останніх десятиліттях почало сходити з 

кону всіх українських товариств у Канаді. 

Крім Робітничої театральної студії, в Канаді не було 
курсів для систематичного виховання ПС'трібних режисерів 
;1ля драматичних гуртків Товариства Український робітничо
фnрмерський дім (тепер Товариства об'єднаних українських 

ка11адців), хоч на з'їздах робились рішення, щоб такі орга-
11ізувати. 

Інакше, однак, малася справа з диригентами, особливо 
мuндолінових оркестрів. Адже диригентами не могли бути 
·1юди, які не розумілися на музиці, або не могли читати но-
111. Диригентом першого мандолінового оркестру при Стова

ршшшні Український робітничий дім у Вінніпегу був Матвій 

ІІопович, який знав музику, грав на скршщі. Таким був і 
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диригент Петро Угринюк, який декілька років керував Діво
чим мцндоліновим оркестром у Вінніпегу і здійснив з ним 
першу мандрівку по містах і селищах Західної Канади в 

1926 році. 
На початку 1920-х років дуже швидко поширювався рух 

за створення мандолінових оркестрів при відділах Стовари
шення Український робітничий дім у різних містах Канади. 
З усіх усюдів до Центрального Виконавчого Комітету звер

талися з проханнями і настирливими домаганнями: дайте 

нам диригента! І такі домагання піднімались делегатами на 

крайових з'їздах Товариства Український робітничо-фармер

ський дім, які тоді відбувалися кожного року. Тоді було ви
рішено організувати Вищі освітні курси для виховання ди

ригентів, вчителів, організаторів і кореспондентів українсь

кої робітничо-фармерської преси. Такі курси, як правило, 
тривали шість місяців і випускали кожен раз по декілька 

диригентів, які висилались у ті місця, звідки були настирливі 
домагання. Викладачами на таких курсах були педагоги-му

зиканти, які мали консерваторську ссвіту, як, наприклад, 

Микола Гоцуляк, який довгі роки був диригентом мандоліно
вих оркестрів при відділі То.вариства Український робітничо

фармерський дім у Вінніпегу. Особливо багато диригентів 
дали два останні Вищі <:>світні курси перед другою світовою 

війною - 1936 і 1938 років. 
Диригентами мандолінових оркестрів і хорів працювали 

сотні людей. Серед них слід згадати Дем'яна Вихристова, 

Степана Юрійчука, Василя Головача, Микиту Кречмаровсько

го, Романа Назаркевича, Марію Білінську, Марію Костанюк, 

Стенлі Зенюка, Костя Костанюка, Володимира Шарабуру, Іва
на Древняка, Костянтина Себастіяновича, Євгена Плавуцько

І"О, Анну Лапчук, Володимира Бончара, Миколу Стефанюка, 
Анну Гулак-Грейсон, Стеллу Трилінську, Марію Кузик, Васи

ля Куньку, Атанаса Головчака, Казимира Штогрина, Віктора 
Ланова, Івана Романова, Якова Манчурака, Кирила Тома

шівськогС\, ІваН'а Яшана, Якова Семенова, Івана Карача, Івана 

Косса, Семена Калинюка, Христофора Дафева, Олександра 
Вовчину, Джеймса Кембела, Петра Лапчука, Емануїла Ми

хайлюка, Миколу Дрануту, Михайла Шевченка, Івана Юрко
ва, Дмитра Попова, Стеллу Паньків, Миколу Стефанюка і ба
гатьох ішиих. 

Після другої світової війни в багатьох місцевостях ман-
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долінооі оркестри перетворились у струнні~ Ххній рівень ;знач
но піднявся. Крайовий Виконавчий Комітет Товариства об'єд
ншшх українських канадців поробив заходи через Українське 
товариство культурних зв'язків з закордоном, щоб всТ'ановити 
стипендії для канадсько-українських диригентів у Київській 

кС'нсерваторії ім. П. І. Чайковського. За останні десятиліття 

у цій консерваторії виховалось кільканадцять канадсько-укра

їнських диригентів - Василь Хомин, Володимир Росєвич, 

Василь Филипович, Євген Дольний, Мирон Шатульський, Карл 

Кобилянський, Теодор Кардаш, Діана Трилінська, Роман Се

мак, Володимир Якимчук і інші. Після закінчення навчання 

uони працювали диригентами оркестрів і хорів при відділах 

Товарист:за об'єднаних українських канадців. Згодом частина 

з них відійшла від художньої самодіяльності Товариства 

об'єднаних українських канадців. 
Як уже згадувалось, українські народні танці на сцену 

У краі1нських робітничих доміl:J ввів Дівочий мандоліновий 
оркестр у Вінніпегу. ТС»ді ще не було кваліфікованих інструк

торів танців. Але попит на народні танці постійно зростав. 

І як тільки була відкрита Школа народних танців Василя 
Авраменка, то до неї постуmши з доручення Товариства Ук

раїнський робітничо-фармерський дім Іван Грекул, Микола 
Матейчук, Іван Гой, Федір Матійчук. Після закінчення нав

чаІШЯ вони відкрили шкми народних танців при відділах 

ТVРФДім у Торонто, Вінніпегу, Порт Артурі, Едмонтоні. Ті 

школи були дуже популярні і через них пройшли сотні уч
нів. У різних місцевостях були влаштовані танцювальні ви

ступи. З того часу на всіх концертах, як правило, включались 

танці - сольні або групові. 

Після другої світової війни Товариство об'єднаних укра

їнських канадців також висилало до Києва на навчання в 

хореографічному училищі своїх талановитих танцюристів -
€лизабету Нагорняк, Бітріс Якимчук, Олексу Лапчука, Ро
мана Мокрія, Володимира Балая, Олексу Урсуляка і іЮІІИх 

Частина з них, закінчивши навчання в Києві, очолила танцю

ШUІьні колективи Товариства об'єднаних українських канад
ців - "Полтаву" в Ріджайні, "Каменярі" і "Лілею" в Едмон
тоні, "Кобзар" у Венкувері, "Гопак" у Келгарі, "Русалку" у 
Вінніпегу. Сьогодні танцювальні гуртки є важливим компо

нентом художньої самодіяльності Товариства об'єднанmс ук
раїнських канадців. Як і мандолінові оркестри, так і танцю-
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вальні гуртки тепер складаються виключно з канадськонарод· 
жених. 

Необхідно згадати, що важливою особою в драматичному 
гуртку завжди є суфлер, від якого дуже часто залеж~пь (в 
умовах художньої самодіяльності канадських українці.в) успіх 

або провал театральної вистави. Це дуже важливий обов'я
зок, дуже тяжка і монотонна, але необхідна робота. Суфле
рування доручалось людям грамотним, які розбирались в 

п'єсах, добре розуміли їх зміст, знали добре поодинокі ролі. 
Адже вистачило раз збитися з "колії" суфлеру, щоб створиrи 

:заміщання на сцені і викликати поганий ефект в залі. Тому 
при драматичних гуртках ТУРФДім (ТОУК) були постійні 
суфлери. Такими заслуженими суфлерами були Дмитро Бой
ко і Василь Глуханюк у Вінніпегу, Олекса Шидловський в 

Едмонтоні, Юрій Фівчук у Торонто. Суфлери багато зусиль 
і годин своєї праці вклали у діяльність драматичних гуртків 

Товариства Український робітничс.-фармерський дім. 
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Тому що драматичні гуртки були перnшми колективами 
художньої самодіяльності канадсь:ких українців, спершу роз

шянемо їхній репертуар, з самого початку аж до ниніпшіх 

днів. На жаль, наскільки відомо, не збереглись протокольні 
записи з діяльності тих драматичних гуртків, ні рецензії з 

поставлених тоді п'єс. Одино:ки."1И джерелами про ту діяль

ність є підшивки тодішніх газет, бо на їхніх сторінках, хоч 
дуже рідко, публікувались об'яви п'єс, які ставились у різ

них містах Канади. 

Першою п'єсою, яка була поставлена 1904 року в Канаді, і 
про яку є згадка в газеті "Канадійський фармер", була драма 

Григорія Цеrлинського "Аргонавти". Напевно після неї 
були поставлені й інші п'єси, але npo них ми нічого не знає
мо, бо про те поки що не виявлено жодних документів. 

З часу, як почала вихСІДИти у Канаді газета "Червоний 

прапор" (1907) року), то вже на її сторінках появлялись об'я
ви про театральні вистави. Саме тоді при Товаристві ім. Т. 

Г. Шевченка організувався драматичний гурток, який 30 лис
топада поставив п'єсу Івана Тобілевича "Бурлака". Вибір п'є

си був не випадковий. І Товариство, і йс.го драматичІШЙ гур

ток, які були під впливом українських соціалістів, були за
цікавлені в тому, щоб театральІШМи постановками викривати 

перед робітничою аудиторією кривду, заподіювану бідним ба

гатими, збуджувати у глядачів громадську свідомість і потре
бу боре.тися за соціальну справедливість. І саме в цій своїй 

першій драмі Іван Тобілевич показав зіткнення двох цілком 
протилежних ворогуючих класових сил. До речі, тієї виста

вою драматичний гурток Товариства ім. Т. Г. Шевченка поз

найомив з творчістю драматурга-класика. Після тієї вистави 

щораз частіше у різних місцевостях Канади драматичні гурт
ки ставили йс.го п'єси: "Мартин Боруля", "Наймичка", "Без
талан:на", "Сто тисяч", "Батькова :казка", "Хазяїн", "Чумаки". 
Як і в п'єсі "Бурлака", так і у вичислених вшце творах Іван 
Тобілевич показав образи людей, що стояли за правду проти 

визиску і кривди. Тому вони були близькі і дорогі канадсько-
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українським трударям, що і в "новому світі" зазнавали ви
зиск і кривду. 

Згадку про постановку "Наталки Полтавки" І.вана Кот
ляревського знаходимо у газеті "Червоний прапор". Цей ве

ликий музично-співацький твір був поставлений 21 берез~я 
1908 року у Вінніпегу. Не можна категорично твердити, що 
це була перша постановка в Канаді "Натаяки Полтавки", бо 
можливо її ставили між 1904 і 1908 роками у Вінніпегу, чи 
в якомусь іншому місті. Але можна сміло твердити, що це 
була одна з перших її постановок у Канаді. Через чотири ро
ки ми знаходимо повідомлення в газеті "Рооочий народ", що 
у Венкувері було вирішено поставити "Наталку Полтавку" 
22 червня 1912 року. Треба завважити, що "Наталка Полтав
ка" в тих роках не часто і не всюди ставилась, бо напевно не 
було подостатксщ солістів-співаків, як також потрібних му
зикантів. На якому рівні була поставлена "Наталка Полтав
ка" у Вінніпегу 1908 і у Венкувері 1912 року, ми не можемо 
сказати, бо нам не доводилось бачити оцінки (рецензій). Ми 
лшпе констатуємо факт, що вперше згадується в українській 

пресі про її постановку в Канаді в 1908 році. 
У 1913 році значно розІШІрилась діяльність драматичних 

гуртків - вони ставлять такі великі театральні класичні 

твори; "Запорожець за Дунаєм" Семена Гулака-Артемовсько
rс», і '"Ой не ходи, Грицю, та й на вечерниці" Михайла Стариць· 
кого у Вінніпегу, "Сватання на Гончарівці" Григорія Квітки· 

Основ'яненка у Венкувері. Правда, ставляться і другорядні 
п'єси, такі як "Жидівка-вихрестка" І. ТNобочного і "Ворож
бит" Григорія Цеrлинськоrо. 

Для відзначення 100-річчя з дня народження Тараса Шев

ченка у Вінніпегу була поставлена його невмируща п'єса 
"Назар Стодоля" 21 березня 1914 року. З того часу вона ба
гато разів стаnилась на сценах різних українських товариств 

у Канаді. 
Драматичний твір Івана Франка "Будка ч. 27" був по

ставлений у Вінніпегу 16 січня 1915 року. Крім цього твору, 
у Канаді багато разів ставились драматичними гуртками 

його п'єси "Украдене щастя" і "Учитель". В 1930-х роках 
інсценізація його повісті "Борислав сміється" і в 1940-х "Бо
риславська трагедія" ставилась у різних містах Канади. 

Міцно :зайняли своє місце на сцені в Канаді п'єси таких 
видапщх українських драматургів, як Марко Кропивницький 
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("Заu " "Н " "Дв" . ,.." "Г ай е:._ . идиrолова , евольник , . 1 cw 1 , лит aU\.~ ж па-

вук", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Попmлись в дур
ні"), Михайла Старицького ("Ой не ходи, Грицю, та й на ве
черниці", "Ніч під Івана Купала", "За двома зайцями", "Ци-
1·анка Аза"), Бориса Грінченка ("Ясні зорі", "Нахмарило", "Сте
повий гість"), Любові Яновської ("Повернув із Сибіру"). 

Досить популярними були п'єси і драматурга Олексія 
Добровольського ("Хмара", "Єврейський розвод") і Івана То
J'обочного ("Жидівка-вихрестка'', "Душогуби", ''Борці за 
мрії"). Ті п'єси своєю мелодраматичністю і соціальнопсбуто
вістю викликали зацікавлення у глядачів. 

Хоч короткий час, але досить часто і в багатьох місце
востях в 1914-1918 роках ставилась низькопробна, однак сен
саційна п'єса А. Маланчука "Січинський-Потоцький", в якій 
розповідалось про те, чому і як забив студент Мирослав Сі
чинський цісарського намісника Андрія Потоцького у Львові 

1908 року за заподіяні польськими панами та австрійською 
адміністрацією кривди українському населенню Східної Га

личини. 

У тому ж періоді досить голссною була п'єса канадсько

українського драматурга Іван Бодруга - "Убійники". Вона 
не довго вдержалась на канадськоукраїнській сцені. Правда, 

в 1950-х роках була спроба подекуди відновити її, але без 
успіху. 

У 1919-1920-х роках за океаном, осооливо в Сполуче1шх 

Штатах Америки, появилось декілька п'єс, як відгомін на 

революційні події в Росії. Писали їх люди, які були далекі 

від драматургії, або мало були з нею познайомлені. Це "Тер

новий кущ" Водимира Сиротенка, "За правду й волю нар~ 
да", "Цар Микола ІІІ в Нью йорку", "Людожер" Трохима 
Колесниченка. Це були сенсаційні п'єси і вони відіграли свою 
певну роль, бо ж саме тоді українську громадськість за океа
ном цікавили і хвилювали шщії, які відбувалися на території 

колишньої російської імперії, яка завалилась під ударами 

революцій - Лютневої і Жовтневої в 1917 році. 
П'єси видатного українського драматурга Мирослава Ір· 

чана відігравали дуже важmшу роль у Канаді на протязі 12-х 
років. Вони становили важливий фонд репертуару д~~атич
них гуртків Товариства Український робітничо-фармерський 
дім. Це п'єси "Дванадцять", "Підземна Галичина", "Безробіт
ні", "Родина щіткарів", "Радій". Деякі з цих п'єс були спе-
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ціально наІШсані для драмаmчного гуртка у Вінніпеrу і їхні 
прем'єри відбулися у Канаді. Але ще для прибуття драматур
га до Канади (в кінці 1923 року) його п'єса "Бунтар" ("Син 
революції") йшла з великим успіхом у багатьох місцевостях 
на сцені Українських робітничих домів. Перша вистава відбу
лася у Вінніпегу 1922 ре.ку. 

На початку 1920-х років польсько-панські окупанти у 

Східній Галичині розгорнули масовий терор проти українсь
кого населення, яке не хотіло їм коритися, продовжало ~ 

ротьбу за соціальне й національне визволення. ОкупаІПИ 
влаштовували наглі суди над непокірними борцями - засуд

жували їх до страти. Тоді у Канаді ставилась п'єса Володи

мира Гіби "Наглий ·суд у Галичині". Це була низькопробна 
писанина, позбавлена літературно-мистецької вартості, хоч 
заторкувала на тодіumі часи дуже важливу життєву проблему 
галицького населення, до якої не могли буm байдужі канад
ські українці. І ця п'єса викликала велике зацікавлення у 
канадськоукраїнського глядача вже самою назвою. Н ставили 
у багатьох місцевостях 1923 року - у Вінніпегу, Форт Вильям 
і Едмонтоні, Саскатуні, Дромгеллері, Вегревиллі. Але коли 

була опублікована п'єса Мирослава Ірчана "Дванадцять", яка 
висвітлювала цю боротьбу галицького населення проти поль
сько-панське.го владарювання, п'єса "Наглий суд в Галичині" 
зійшла зі сцени українських робітничих домів. З того часу 

вона вже майже ніде не ставилась. Про боротьбу галицьких 
робітників і селян проти польського-панської влади Мирослав 
Ірчан написав свою другу п'єсу "Підземна Галичина" - вона 
зразу зайняла важливе місце в репертуарі драматичних гурт

ків Товариства Український робітничо-фармерський дім. 

Треба відзначити, що в 1920-х роках також у Канаді по

явилось кілька п'єс, написаних тутешніми авторами: Семеном 

Ковблем, Дмитро Гунькевичем, Степаном Заокіпним, Яковом 
Майдаником. В деяких місцевостях на сцені Українських ро

бітничих домів була поставлена п'єса Семена Ковбля "Дівочі 
мрії", а також п'єса Якова Майданика "Манігрула". Частіше 
проте йшли п'єси Дмитра Гунькевича - "Кроваві перли", 
"Клуб суфражисток", "Жертва темноти". Великий успіх мали 
п'єси Степана Заокіпного "Гайвороння" і "Як світ пішов до
гори ногами". В обох п'єсах були відображені революційні 
події на українських землях. Треба підкреслити, що до твор

чості Степана Заокіпного проявляв велике зацікавлення Миро-
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слав Ірчан, який з ним листував і заохочував до продовжен
ня літературної праці. 

Уже в першій половШІі 1920-х років появляються на сцені 
Українських робітничих домів п'єси радянських драматурrів 
(українських і інших національностей). У 1922 році була по
ставлена п'єса Гната Хоткевича "Лихоліття", Якова Мамон
това "Веселий хам". В 1925 році в кількох місцевостях була 
влаштована вистава "Лицарі абсурду" Бориса Антоненка-Да
видовича. В друrій половині 1920-х років щораз частіше став

ляться п'єси радянських драматурrів - Миколи Куліша "97", 
Олександра Серафимовича "Марянна", Софії Левіт.ини "Ма

рійка", Якова Мамонтова "Батальйон мертвих", "Рожеве па
вутиння", "Княжна Вікторія", ·~Республіка на колесах". Ве

JІИкою подією в діяльнссті драматичних rуртків тоrо часу 

була постановка поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки" - ін

сценізація Леся Курбаса. Поема з великим успіхом ішла в 
таких великих містах, як Торонто, Вінніпеr, Едмонтон, Саска

тун, Венкувер, там де були сильні мистецькі колекпши. По
становником тієї п'єси-поеми у Вінніпеrу був Мирсслав Ірчан. 

Вперше на сцені Українських робітничих домів у Канаді 
була поставлена п'єса Ярослава Галана "Вантаж" в 1930 році 
- у Вінніпеrу, потім в Торонто, Трансконі, Сейнт Боніфейс, 
Іст Килдонан, Летбриджі. У 1950-х роках у Торонто були 
поставлені йоrо дві інші п'єси - "Під Золотим орлом" і 
"Любов на світанні". 

Велике місце в репертуарі драматичних rуртків Това

риства Українських робіпшчо-фармерський дім (зrодом Това

риства rо'єднаних українських канадців) зайняла творчість 

українськоrо радянськоrо драматурrа Олександра Корнійчу-

1>а. Першс.10 йоrо п'єсою, що йnma на сцені Українськоrо ро
uітничоrо дому, була драма "Кам'яний сстрів". До речі, Ро-
1)ітничо-фармерське в~щавниче товариство перевидало цей 

твір у Канаді для драматичних rуртків ТУРФДім. В пізніших 

~юках у різних місцевостях Канади були поставлені такі йоrо 
11'сси: "Заrибель ескадри", "Платон Кречет", "Партизани в 

...:тспах України", "Місія містера Перкінса в краіну більшови
ків", "Приїздіть у Дзвонкс.ве", "КалШІовий rай", "Боrдан 
Хмельницький". 

Чималою популярністю серед канадськоукраїнської про-

1 рt"-сивної rрсмадськості користув'а.ЛИсь п' єси і Дмитра Бедзика 
· - українськоrо радянськоrо драматурrа: "Хто вШІен?", 

403 



/"IAWA СЦЕНА 

"Цвіркуни", "Крик землі", "Пророк", "В бабусиних обіймах". 
Були поставлені поодинокі п'єси і інnшх українських ра

дянських драматурrів - "Майстри часу" Івана Кочерrи, "Сві
тіть нам зорі" Івана Микитенка, "Куркулячі мрії" Костя Ко
шевськоrо. 

З самого початку художньС'Ї самодіяльності у Канаді (аж 
до наших днів) з сцени не сходили такі популярні п'єси, як 
"Наталка Полтавка", "Запорожець за Дунаєм", "Сватання на 
Гончарівці", "Ой не ходи, Грицю, та й на вечерниці'', "Чорно
морці", "Запорожський клад". rx майже кожноrо року пов
торювали по два-три рази в таких містах, як Вінніпеr, Торон

то, Едмонтон, Венкувер, Келrарі. До постановки тих спектак

лів були заангажовані аматори, хористи, музиканти, танцю

ристи, сС'JІісти. Це були ансамблеві постановки. 
Велику увагу rлядачів притяrали і rероїко-історичні п'єси 

- "Тарас Бульба під Дубном", "Сава Чалий", "Степовий 
гість", "Бондарівна", "Маруся Бо~уславка", "Юрко Довбуш", 
"Опришки", "Верховинці". 

З зацікавленням дивились українські трударі постановки 

п'єс, які вже самими заrоловками інтриrували їх: "Бурлака", 
"Батраки", "Н·аймит", "Діти нужди", "Гімн нужди", "Най
мичка", "В неволі темноти", "Борці за мрії". Хоч треба ска
зати, що не всі ті п' єси були написані на належному рівні -
щодо змісту і мистецької форми. Серед них були п'єси з rли

боким соціальним змістом і сентиментальні мелодрами. 

В 1930-х роках, коли шаліла страшна економічна криза, 

своєчасними були такі п'єси, в яких заторкувалась життєво
важлива проблема, що стосувалася багатьох канадських ук
раїнців, - проблема безробіття. Адже саме багато їх було 
без праці і засобів до життя. Такими були п'єси "Безробітні" 
Мирослава Ірчана і "Бредлайн" ("За хлібом") Василя Шопін
ського, "Лендлорд" М. Пільного. 

На початку 1930-х років польсько-панські окупанти з но

вою силою розгорнули масовий кривавий терор проти насе

лен11я Східне.і Галичини. Це так звана rанебна "пацифікація". 
Проти цієї сваволі спалахнула сильна хвиля протестів україн

ської rромадськості за океаном. Як реакція на той страшний 
злочин, американський письменник Василь Шопінський наrш

сав п'єсу "Горить Галичина", яка була поставлена в баrатьох 
містах Сполучених Штатів Америки і Канади. 

Треба зазначити, що інколи подекуди ставились безміс-
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товні і без будь-якої мистецької вартості бездарні "твори" 
різних rатщьких драморобів. Це "Шалапут", "Арендар в 
клопоті", "Нечиста сила", "Чорт не жінка" тощо. 

В останніх десятиріччях з великим успіхом пройшла п'єса 
"Земля" (за однойменною повістю Ольги Кобилянської). Цей 
інсценізований твір Василем Васильком був своєрідною сен
сацією, коли він був поставлений у Торонто, опісля у Вінні

пегу, Едмонтоні, Келгарі і Венкувері. На основі цієї інсцені

зації був створений спектакль англійською мс.вою Мичом 

Сейrом і Ганною Польовою - "Адамс Соне". Спектакль був 
поставлений "Театром 100" у Вінніпегу і "Театром 80" в Ед
монтоні і Келгарі. 

Але найосновнішим фондам репертуару художньої само
діяльності Товариства Український робітничо-фармерський 

дім (тепер Товариства об'єднаних українських канадців) були 
п"єси Івана Тобілевича, Михайла Старицького, Марка Кроmш

ницькоrо, Івана Франка, Тараса Шевченка, Івана Котлярев· 

ськоrо, Григорія Квітки-Основ'яненка, Семена Гулака-Арте
мовського, Любові Яновської. 

Чоловіки і, особливо, жінки привезли з "старого краю" 
до Канади свої пісенні репертуари. Всі ті, які мали слух і 

голос, напевно багато знали українських народних пісень, які 
виконували для себе на дозвіллі, або співали в унісон з ін
шими на різних забавах, що відбувалися в приватних хатах 
:i різних нагод - празників, весіль, хрестин, відзначення іме

нин тощо. Були-то народно-побутові пісні. Дехто з них навіть 
привіз з собсю пісенник. Такі, наприклад, видавало радикаль 
не видавництво "Запорожець" у Коломиї. Подекуди й сьо

годні знайдете їх в українських хатах, які передавалися ~ 

покоління в покоління, як реліквії. 

Але з започаткуванням організованої художньої само

ніяльності пісенний репертуар значно розширився. Вже на 

першому концерті на пошану Тараса Шевченка 1-го травня 

1904 року виступав чоловічий хор, Теодозія Яремій на ньому 
виконала соло - проспівала пісні "Думи мої" і "Вулиця". 

З розвитком хорового мистецтва розширювався і пісен-

11ий репертуар. На концертах виконувались народні пісні або 
твори на слова Тараса Шевченка, Івана Франка, Маркіяна 

llІаІІІкевича, Ізидора Воробкевича, до яких музику написали 

композитори Микола Лисенко, Михайло Вербицький, Денис 
Січинський, Владислав Заремба. 
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Уже в .1908 році у Вінніпеrу була поставлена "Наталка 
nолтавка", в якій виступали персонажі, які, крім діалСrів, 
виконували сольні партії, дуети, терцети і хори. Отже, з того 

часу пісенне мистецтво міцно встановилось на українській 

сцені у Канаді. 

Водночас з українською народною піснею на сцену вий

шла і революційна пісня. В 1909 році Павло Терненкt' (Крат) 
опублікував в Едмонтоні збірник "Соціалістичні пісні", в 
якому вміщені переклади "Інтернаціоналу", "Марсельєзи", 

"Червоного прапора", "Ви жертвою в бою" і інші. Ті пісні 
виконувались або на сцені, або на масових мітинrах всіма 
присутніми. Де речі, в цьому збірнику був уміщений україн
ський текст "Інтернаціоналу", що був, правдоподібно, напи
саний у Канаді і вважається перІІШМ українським перекладом. 

Через кілька років один з діячів Української соціал-демо

кратичної партії у Канаді Василь Головацький видав збірник 

"Робітничі пісні", який був значно більІІШМ за "Соціалістичні 
пісні", в якому були вміщені й "Інтернаціонал", і "Марсель
єза", і "Шалійте", "Пісня Перше.го мая", "Варшав'янка", "За
повіт" ("Умираючи в темних тюрмах") і багато інпшх. 

Але з утворенням Стоваршпення Український робітничий 

дім і організуванням при ньому Дитячого мандолінового 

оркстру й мішаного хору, музичний і пісенний репертуар 

значно розширився. З Радянське.і України надходили ноти 

пісень і музики, які надсилало Музичне товариство ім. Ми-

1шли Леонтовича з Києва. Це були твори композиторів-класи
ків Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Якова Степового, 

Кирила Стеценка, Порфірія Демуцького, молодumх українсь

ких радянських композиторів - Пилипа Козицького, Михай

ла ВериківськоrС', Левка Ревуцького, Бориса Лятопшнського, 

Костянтина Богуславського, Григорія Давидовського, Василя 

Верховинця. 

У же тоді у Канаді славилася своїм співом Ліза Попович. 

Вона у 1918 році разом з чолсвіком Матвієм Поповичем ви
їхала в концертну подорож по Західній Канаді, щоб зібрати 
потрібні кошти на будову Українського робітничого дому у 
Вінніпегу. Програми її концертів складалися переважно з ук

раїнських народних пісень. 
Під час Друтих загальШІх зборів Українського робітни

чого дому у Вінніпегу 27-31 січня 1921 року Дитячий хор від
співав кілька rарних народних пісень. Мандоліновий оркестр 
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вwrрав "Інтернаціонал" і "Марсельєзу". Драматично-спі.ва· 
цький гурток відспівав уривки з "Вечорниць" Петра Ніщин
ського і ряд українських народних пісень. Треба підкреслити, 

що на початку мандС\Лінові оркестри, які складалися з шко

лярів або дівчат, водночас співали і акомпанували собі на 
інструментах. Пізніше деякі з мандошшсток виконували і 

народні танці, особливо під час своїх п<:'~їздок по Канаді в 
1926 і 1927 роках. 

Мандолінові оркестри не обмежувалися лише україн

ською музикою (якої тоді ще не було подостатком), але .вив
чали музику різних компrоиторів, дуже часто партії з кла

сичних опер (особливо увертюри). Про тодішній репертуар 
можна мати повну уяву, познайомившись з програмами кон

цертів, які влаштовувались Дівочим мандоліновим оркестром 

у Вінніпегу, як також під час його поїздки по Канаді. Вони 

складались, як правило, з "Інтернаціоналу", утвертюри опе
ри "Севільський цирульник", пісень "Світить місяць", "Разом 
товариші в ногу", "О, соло міо", танців "Гопак колом", "Ка
терина", "Метелиця" і т. п. 

Лише після другої світової війни значно розширився пі

сенний і музичний репертуар. На Радянській Україні виросло 

багато талановитих композиторів, пісні і музика яких по
повнили фонди хорів і оркестрів Товариства об'єднаних ук
ра'інських канадців. Дуже популярними стали твори Анатоля 

Кос-Анатольського, Григорія Верьовки, Ігоря Шамо, Євгена 

Козака, Сергія Козака, Платона Майбороди, Олександра Бі
лаша, Георгія Майбороди і багатьох інших. 

Як вже згадувалось вище декілька разів, українські на

родні танці ввели на сцену Українських робітничих домів 
членкині Дівочого мандмінового оркестру у Вінніпегу. Але в 

1926 році у різних місцевостях при відділах ТУРФДім почали 
утворюватися танцювальні гуртки, після того, як кілька та

лановитих танцюристів закінчили Шкму народних танців 

Василя Авраменка і стали інструкторами. З того часу укра

їнські народні танці стали важливим компонентом мистець

кої діяльності ТУРФДім. Особливим стимулом у дальшому 
розвитку танцювального мистецтва ТУРФДім-ТОУК стали 

крайові і провінціальні фестивалі. Вже тоді виросли танцю
ристи Іван Грекул, Іван Гой, Микола Матейчук, Стенлі Ви

nюрський, Михайло Кунька, Михайло Спортун, Михайло Фе

дірчук, Павло Федорків, Сесілія Кусяк. Вони часто виступали 
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з сольними . ТЗІЩями. на коІЩ~тах. Дехто з них став інструк
тором і проводив курси ухраїнських народних танців (Іван 

Грекул, Іван Гой, Стенлі Вивюрський, Микола Матейчук, Сте
пан Михайлюк, Федір Матійчук). 

Якщо на початку 1920-х років танцювальний репертуар 

був обмежений до кількох танців, то в 1930-х роках він знач
но .розширився, нараховував уже кільканадцять номерів. Але 

найбільшого розвитку танцювальне мистецтво Товариства 
об'єднаних українських канадців набрало після друrої світо
вої війни, коли закінчили хореографічне училшце у Києві 
студенти з Канади - стШІендіати Товариства "Україна". По
вернувшись до Канади, вони активізували танцювальне мис

тецтво Товариства об'єднаних українських канадців. Тоді ж 
виросли і зміцніли танцювальні кооективи "Полтава" у Рід· 
жайні", "Каменярі" і "Лілея'~ в Едмоотоні, "Кобзар" і "Дов
буш" у Венкувері, "Гопак" у Келгарі, "Веселка" у Вінніпегу. Во
ни ставили хороводи і жанрові танці. Від декількох років 

у Канаді і на Україні проводяться семінарі народних танців 

для канадських інструкторів танцювальних колекruвів. rx 
навчають хореографи-педагоm з Києва. 

Великим стимулом у розвитку українського танцюваль

ного мистецтва у Канаді були гастролі в цій країнl таких 
прославлених танцювальних колективів як Державний ан
самбль народного танцю СРСР під проводом Ігоря Мойсеєва, 

Ансамбль танцю Української РСР під керівництвом Павла 

Вірськоrо, Державний Український народний хор ім. Гри

горія Верьовки. 



ПРИМІЩЕННЯ ХУДОЖНЬОІ СдМОДІЛЬНОСТІ 

З самого початку художня самодіяльність зустрічалась з 

проблемою приміщень. Як відомо, започаткувалась вона в 
Читальні ім. Т. Г. Шевченка, яка примішувалась в хаті Ки
рила Геника у Вінніпегу. Там у травні 1904 року був влаш
тований: перший український концерт і перше українське 

предстаnлення. Але з розвитком культурно-освітньої та мис

тецької праці невеличкий зал приватної хати не міг вмістІПИ 

самих членів читальні, коли вони збирались на збори, а що 
вже говорити про театральні вистави чи концерти, на які 

приходило щораз більше і більше глядачів і слухачів. 
З утворенням Товариства ім. Т. Г. Шевченка 1906 року 

і набуттям більшого приміщення та проблема на деякий час 
нібито була розв'язана. Але лише на короткий період. Такі 
драматичні гуртки як "Боян", ім. Марії Заньковецької, ім. 
Івана Котляревського, ім. Володимира Виюmченка почали 

проявляти живу діяльність - кожного тижня у Вінніпегу 

відбувалось по два-три представлення, на які приходили по 
500 і більше осіб. Доводиле>сь винаймати зали професійних 
1 еатрів, які не завжди можна було набути, бо постійно зрос
тало число замовців. Велику долю доходу з тих підприємст.в 

11ожирала оренда таких зал. 

У 1918 рС'Ці члени відцілу Української соціал-демократич
ної партії і драматичного гуртка ім. Володимира Винниченка 

:1ібрались на спільні збори і вирішили спорудити у Вінніпегу 
Український робітничий дім. Будова такого дому була завер-

111сна навесні 1919 року. Він мав зал на 1000 крісел і добре 
,·1юряджену простору сцену. Те. був перший український 
п~nтральний зал у Вінніпегу. Проблема приміщення для діяль-

11ості Драматичного гуртка Стоваршпення Український робіт-
111tчий дім (таку назву прийняв тоді Драматичний гурток ім. 
ІІолодимира Винниченка) була розв' язана повністю і задо-
11іJ1ьно. Треба завважити, що тоді деякий час ставили своі 
r І"отральні вистави всі українські драматичні гуртки Вінні· 
ш·rу, Брукленда і Сейнт-Боніфейс - "Боян", ім. Івана Котля
І't'DСЬкоrо, ім. Марії Заньковецької", "Просвіти". В ньому 
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відбувалися також регулярні концерти .мандолінових оркес
трів і хорів. 

Але так була розв'язана проблем& приміщень тільки! 
Вінніпеrу. В інnшх місцевсстях .вона тривала ще баrато ро
ків, бо не всюди можна було відразу спорудити українські 
робітничі доми. У такому великому місті, як Торонто, де 
існували чималі відділи ТУРФДім (чоловічий, жіночий, мо

лодіжний) і була розrалужена худСІЖ.ня самодіяльність, Укра
їнський робітничий дім був споруджений аж в 1927 році. 

Отже, доводилось баrато років тиснутись у винаймлених при
міщеннях і влаштовувати вистави у винаймлених театральних 

залах. В Едмонтоні .~оч існував Український робітничий дім, 
але він мав дуже малий театральний зал і невиrідну сцену, 

не було потрібних умов для проведення розrорнутої ху
дожньої самодіяльності,. Доводилось довrі роки винаймати 

зали для більиш:х театральних постановок і концертів. Аж в 

1952 році був споруджений Український культурний центр 
з просторим залом і виrідною сценою. Правда, в 1920-х роках 

в ряді місцевостях були споруджені менші або більші укра
їнські робітничі доми з театральними залами і сценами (Вен
кувері, Виндзорі, Форт Вильямі, Летбриджі, Ріджайні, Саска
туні, Іст Килдонан), в яких проводилась художня самодіяль
ність. Також були споруджені в різних околицях Манітоби, 
Саскечевану і Алберти Українські фармерські дсщи, в яких 

також проводилась художня самодіяльність, хоч значно мен

ша, ніж в містах. 

Коли Дівочий мандоліновий оркестр rастролював по За

хідній Канаді, то йоrо концерти відбувались або в Українсь
ких рооітничих домах, або в залах місцевих театрів, або в 
профспілкових приміщеннях, в шкільних аудиторіумах. 

На фармах театральні вистави або концерти відбувались 
навіть у великих шопах, бо не було інших приміщень, які 
моrли б вмістити більшу кількість присутніх. 

Слід зrадати, що деякий час велась досить посилена 

дискримінація проти художньої самодіяльності Товариєтва 

Український робітничо-фармерський дім - власники театрів 
відмовлялися винаймити для неї зали на влаштування кон

цертів або представлень. 

Великі фестивалі або ювілейні концерти у ТороІПО часто 

проходили у Мейпл Ліф Гарденс, Варситі Аріна, Мессі Галл, 
у Вінніпеrу в Міському ауДІПОріумі, Плейrауз театрі, Сенте-
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иіал Консерт Галл, в Едмонтоні і Келгарі в Джубілі АуДІПОрі7 
умі, у Венкувері Квін Елізабет театрі, у Виндзор у Клірі Ау· 
диторіумі, у Ріджайні у Сентеніал Арте Сентер, у Монтреалі 

у Гиз Меджесті театрі. Ті зали мають від 2,500 до 10,0000 місць. 
Кожен зал Українського робітничого дому мав сцену, яку 

1·реба було вдекорувати відповідними кулісами і фронтовою 

завісою. Ті сцени вдекоровувались переважно однотипними 

1.:улісами - українським краєвидом: селом під горою з вузь

кими крутими вуличками, хатками, поІШПими сніпками і побі
лені глиною, церквою. Такий сільський пейзаж відповідав 

багатьом п'єсам з українського народного життя. Подекуди 
Gули ще й запасні куліси - інтер'єр селянської світлиці. При 

1аких постійних кулісах відбувалися багато представлень. ЛИ
ще у більших містах, як Вінніпег, Торонто, Едмонтон, якщо 
1.:тавились ''великі представлення 

11
, заготовлялись відповідні 

1суліси, наприклад для таких постановок, як "Гайдамаки", "Та
рас Бульба", "Загибель ескадри". Художнє оформлення сцен 

11ереважно виконували декоратори-аматори, серед яких слід 

з1·адати Минто Голубоnича, Івана Кучмака, Василя Стефю
ка, які намалювали досить гарні куліси. На особливу увагу 
:1аслуговують фронтові завіси у Вінніпегу, Торонто і Вест То

ронто. Вони були прикрасою залів Українських робітничих 
домів, навіть якщо в них не відбувались театральні постанов
ки. Наприклад, завіса Українського робітничого дому у Він-
11іпеrу зображала могутнього трударя, який великим молотом 
розбиває ланцюrn, якими капіталізм обплутав земну кулю. 

На жаль у багатьох українських робітничих домах через 

одні чи інші причини, дуже часто не виправдані, були знищ~ні 
;tскорації сцени, які мали історичну унікальну цінність. 

Кожна п'єса вимагає іншої бутафорії і реквізиту: меблів, 
кuсnомів, побутових речей. Вони такс.ж становили серйозну 
11роблсму для драматичних гуртків, бо ж жодному драмап1Ч-

1юму гуртку ТУРФДім не було можливо мати запасну бу
rафорію і реквізит для кожної окремої п'єси. Доводилось по
u1уrовуватись одним комІUІектом меблів у побутових п'єсах, 
;r111ue відповідно їх реорганізуючи до постановки. Правда, по
'рібно було мати і комІUІект меблів до п'єс з міського житrя. 
111 проблема ще сяк-так розв'язувалась. Зате важче малася 
t 11рвва з гардеробом і деяким реквізmо:м:. Драматичні гуртки 

ТVРФДім мали у своїх гардеробах ксстюми з селянського і 
11u:щцького життя: сорочки, свитки, чобоm, постоли, кіптари-
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ки, шаравари, пояси; шапки, rорботки, бекеші, спідющі, жу· 
Пани, фати. Заготовлялась і буrафорна зброя. Але коли п~есв 
став:Ились з міщанського життя, то костюми і реквізит дово

дилось визичати в театральних гардеробах. Інколи персо
нажі своїм одягом зовсім не відображали періодів, про які 
йшла мова n п'єсі. 

Треба сказати кілька слів і про гриміровку аматорів в 
окремих п'єсах - створення зовнішнього вигляду дійової осо

би. Досвідчених і кваліфікованих гримерів не було при дра
матичних гуртках ТУРФДім. У переважній більшості амато
рам самим доводилося накладати на себе грим. Правда, у біль
іиих містах, де були великі мистецькі колективи, там були 
вже досвідченіші аматори, які виконували і функції гримерів 

- "характеризували" тих аматорів, які ще не опанували того 
мистецтва. Були випадки, що через невміння належно за
гриміруватися, створюва.J:юсь карикатурне обличчя, яке зовсім 
не відповідало ролі, яку аматор виконував. Але з роками 

набувався досвід і майже в кожній місцевості, де був драма· 
тичний гурток, був і свій постійний гример. Треба пам'ята

ти, що належний грим - важливий компонент постановки, 

бо він також у якійсь мірі може причинитися до успіху або 
провалу постано.вки. 
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З розвитком художньої самодіяльності українських про

гресивних товариств у Канаді, особливо у великих містах, та
ких як Вінніпег, Едмонтон, Торс.нто, виникла потреба орrані
::s~ати місцеві мистецькі комітети, бо заряди відділів Това
риства Український робітничо-фармерський дім (тепер Това
риства об'єднаних українських канадців), неспроможні були 
присвячувати належну увагу тій діяльності. 

Такі мистецькі комітети формувались, rоловІШМ чином, з 
диригентів хорів і оркестрів, інструктсрів танців, режисерів, 

представників зарядів відділів ТОУК і, подекуди, відділів РЗТ. 

Вони були важливими органами художньої самодіяльності ук
раїнських прогресивних товариств. 

На засіданнях мистецьких комітетів обговорювалась і ІШа
нувалась художня самодіяльність на театрально-концертний 

сезон, який, як правил<:', починався з кінця вересня і тривав 

до кінця травня. Режисери пропонували п'єси, які слід було 
поставити у сезоні, а диригенти - концерти. Після того, як 

мистецьким комітетом був розроблений план діяльності, він 
Передавався на схвалення зарядів відділів ТОУК і РЗТ. 

Після схвалення, що в такому-то часі, така-то п'єса має 
буrи поставлена, негайно режисер організував розписування 
ролей. Цей обов'язок доручався цим особам, які менш-більш 
каліграфічно писали, щоб аматори могли без труднощів про
читати їхнє письмо. Розписування ролей було дуже поши

рене в початкових роках існування драматичних гуртків, бо ж 
тоді ще не було подостатком примірників п'єс, мало хто мав 
друкарську машинку, щоб можна було розмножити їх під 
копірку. Розписування ролей - кропітка робота і вона за
Gирала багато часу. Ще й сьогодні у шафах бібліотек дра· 
мотичних гуртків в Українських робітничих домах побачите 
\:отні-сотні зошитів, які скручені в трубочки і перев'язані шну

рочками. Це розписані ролі з різних п'єс. Вони залишились 

11імими, але багатомовними документами цієї великої роботи, 
що була зроблена багатьма ідейними і щедрими людьми. І 
ІШЙ .ці наші слова будуrь їм, в якійсь мірі, щирою подякою за 
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той корисний труд, за ті недоспані ночі, коJШ ім доводилось, 
після важкої цілоденної фізичної праці у фабриці сидіm доВІі 
години і переІПІсувати з примірників ролі. 

Майже всі мистецькі комітети вели протокольні заm1сн 

із свсіх засідань. На жаль вони не збереглися через умови, 
які склались, коли на деякий час діяльність Товариства Ук

раїнський робітничо-фармерський дім була пршmнена внас
лідок урядової заборони. Правда, нам вдалось роздобуrи одну 
таку протокольну книгу мистецького комітету ТУРФДім в Іст 

Винд.зор за 1935--1937 роки. Перелистовуючи її, ми бачимо 
всю ІІШроту діяльності мистецьких комітетів по відділах ТУРФ

Дім, бо вона у багатьох випадках була аналогічна. 

Наводимо декільк·а фактів з цієї книги протоколів мисте
цького комітету в Іст Виндзор для ілюстрації: 

Запис 21 вересня 1935 року. План праці на тиждень: у 
неділю проба співу, у вівтс.рок проба представлення; у чет
вер - проба співу; у п':Ятницю - проба представлення; у су

боту - збори драматичного гуртка. 

Вирішено на протязі чотирьох місяців відіграти одну опе
ретку, дві комедн, п'ять драм. Кожного місяця влаштувати 
один концерт. Доручене. Броні Страдецькій, щоб вона навчила 
дівчат танців на концерт. 

Відбувалася дискусія над тим, як би збільшити чисельно 

хор, особливо жіночими голосами. Доручено кільком това
ршпам поговорити з деякими жінками про вступлення до 

хору. 

Доручено М. Волянському, І. Микитину, І. Мулярчуку й І. 

Кущу прочитати декілька п'єс. 

' Запис 31 жовтня 1935 року. Режисер П. Мокосій заявив, 
що бракує аматорів для постановки п' єси "Два світи". До
ручено й<.>.Му самому пошукати за відповідними особами дл.я 
ролей. 

Запис 10 квітня 1936 року. На засідання прибула деле
гація від єврейської прогресивної організації і просила допо

моm у влаштуванні концерту. Доручено П. Кршnталовичу 

допомопи їм у характеризації. 

Запис ЗО серпня 1936 року. Делегація від ІІр<'rресивноі 

італійської організації просила допомоm у влаштуванні кон

церту 6 вересня. Вирішено подати таку допомогу. 

Запне 6 вересня 1936 року. Вирішено, щоб диригент за-
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вчасно призначав солістам пісні, щоб вони мали час прШ'ОТО
виmсь до виступу на кшщерті. 

Запис 4 жовтня 1936 року. Вирішено, щоб мистецький 
комітет завждИ сходився перед кожним представленням і до

помаrав аматорам, як ВОШІ повШІні характеризуватися і одя

гатися. 

Запис 28 лютоrо 1937 року. Вирішено влаштувати кон
церт для пошанування пам'яті Тараса Шевченка 28 березня. 

Це лІШІе декілька прикладів. Засідання відбувались до
сить реrулярно під час театрально-концертноrо сезону. Крім 

планування діяльності (коли і ЯІ<:а п'єса чи концерт повинні 
бути влаштовані), також обrоворювалось баrато проблем тех
нічноrо порядку: скільки виrотовити білетів, хто має бути 
при дверях під час підприємства, хто має подбати про по
трібний rардероб, хто має доrлянути куліс і декорацій, хто 

має виrотовити афіші і т. д., і т. п. 
У більших місцевостях, крім мистецьких комітетів, були 

ще й концертні комітети, які займалися орrанізуванням про

rрам, бо ж у 1930-х роках кожної неділі відбувалися кон
церти. 

Дуже часто на засіданнях робились критичні оrляди віді
граних представлень і влаштованих концертів. 

Успіхи художньої самодіяльності в місцевостях баrато за

лежали від активності мистецьки.х колективів. 
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Художня самодіяльність канадських українців живилася і 

живиться з невичерпних джерел національної культури укра

їнськоrо народу: його пісень, музики, танцю, лицедійства. 

Адже перші українські поселенці в кінці ХІХ стс.ліття 

привезли з собою до Канади пісні, музику і танці. І саме 
вони започаткували укра'інську художню самодіяльність в цій 

країні. Правда, вона зразу носила спорадичний характер, ли

ше дещо пізніше набрала організованої форми. І кожен но
вий трнспорт українських емігрантів підсилював ту худС'оЖНЮ 

самодіяльність, збагачував її новими виконавцями, свіжими 

піснями, музикою і танцями. 

На початку 19~х років поширювались твори українських 

драматургів, що були привезені емігрантами чи· надсилались 
з "старого краю". Ними не тільки користувались для вивчен

ня ролей, але їх читали так, як читають оповідання чи повісті. 

Правда, зразу їх було не багато, але кми у Вінніпегу, Едмон

тоні, Торонто і Монтреалі відкрились українські книгарні, іх 

появилось щораз більше. Багато людей, які йшли на теат· 
ральну виставу, були познайомлені з її змістом, бо вже до 

того прочитали п'єсу. 

Але видавництва у Львові, Коломи'і, Тернополі, Чернівцях 

не могли постачити потрібну кількість примірників п'єс, тому 
їх перевидавали у Нью-Йорку і Вінніпегу. Це були п'єси 
"Ой не ходи, Грицю, та й на вечерниці", "Украдене щастя", 
"Безталанна", "Наймичка". Згодом Робітничо-фармерське ви
давниче товариство у Вінніпегу опублікувало кількадесять 
п'єс для драматичних гуртків ТУРФДім. Значна чаСТШІа з 

ІШХ це були п'єси українських радянських драматурrів: Яко

ва Мамонтова ('~Республіка на колесах"), Дмитра Бедзика 
("Крик землі"), Олександра Корнійчука ("Кам'яний острів"), 
Юрія Недолі ("Шахтарський гість"), Є. І. Лісового ("Наймит''). 
Більшість п'єс Мирослава Ірчана була видана в Канаді -
"Дванадцять", "Підземна Галичина", "Безробітні", "Родина 
щіткрів", "Іхній біль", "Нежданий rість". 

З встановленням радянської влади на Україні почався 
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ІЩ3ИдКИЙ великий розвиток: національної культури - відкри
вались театри, організувались хори і оркестри, танцювальні 

~qщ:блі. Драматурги писали щораз більше п'єс, кощ:tози

rори творили музику _і пісні. Вся Радянська Україна була 
швидко охС\ПЛена художньою самодіяльністю - по селах і міс

~ечках утворювались дра~атичні гуртки, в які вливались де
<;ятки тисяч ентузіастів-аматорів. Для них спеціально ви

давався журнал "Сільський театр", який широко висвітлював 

діяльність драматичних гуртків, друкував на своїх сторінках 

рецензії на постановки п'єс у різних селах, вміщував нові 

ц'єси українських радянських драматургів для сільських сцен, 
подавав практичні поради режисерам, аматорам і гримерам. 

'{ой журнал мав чимале поширення і в Канаді серед активі

стів художньої самодіяльності ТУРФДім. Він був великою 

допомогою в їхюи діяльності. Звідти навіть передруковува

лись у Канаді деякі п'єси українських радянських драматур
гів. Особливо були дуже цінними і корисними поради для 
:режисерів, аматорів і гримерів. Тоді ж виходив на Радянській 

Україні журнал "Музика", який був цінним посібником для 
диригентів, хористів і оркестрантів. Він такс.ж мав чимале 

поширення у Канаді. Давав практичні поради хористам і му
зикантам. На сторінках обох журналів з'являлись час від 
часу інформації про художню самодіяльність прогресивних 

українців у Канаді. 

Як уже згадувалось, між художньою самодіяльністю про

гресивних українців Канади і мистецькими колективами та 

тв<:'рчими організаціями Радянської України був установлений 
тісний зв'язок. Він значно сприяв розвиткові мистецької пра
ці Товариства Український робітничо-фармерський дім. Але 
в 1930-х роках той зв'язок був майже перерваний і відновився 
після другої світової війни - у другій половині 1940-х років. 

Спершу він здійснювався через Українське Товариств" куль
турного зв'язку з закордоном, тепер - через Товариство "Ук
раїна" :в Києві. 

Товариство "Україна" багато допомагає художній само
діяльності канадських українців - різних товариств. Воно 

надсилає НС\ТИ для оркестрів, хорів і ·танцювальних гуртків 

•к кьмпозиторів-класиків, так і сучасних украінських радян· 

ських композиторів. Заходом його регулярно влаштовуються 

на протязі років семінарі народШІХ таІЩів для канадськоук-
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раінських танцюристів - в Києві і канадськсму місті Форт 
Копелл в Саскечевані. 

Товариство "Україна" встановило стипендії для канадсьхо
украінських студентів у Київській консерваторії ім. П. І. Чай

ковського і Київському хореографічному училищі. Воно за
прошує диригентів хорів і мандолінових оркестрів з Канади 

на стажування. Двічі висилало до Канади художнього керів

ника Державного Українського народного хору ім. Г. Верьов
ки Анатолія Авдієвського для проведення семінару диригентів 
художньої самодіяльне.сті. 

Товариство "Україна" багато зробило для того, щоб на 
Радянській Украіні побували мистецькі колективи з Канади 
- Ансамбль ім. Т. Г. Шевченка, Хор, ім. О. Кошиця і Танцю
вальний гурток "Русалка". Воно запрошує діячів худrокньоі 
самодіяльності канадських українців, щоб вони знайомилися 
з мистецьким життям Радянської Украіни. 

Товариство "Україна" висилає на протязі років митців 
на традиційні народні фестивалі "Мозаїка" в Ріджайні і 
"Фольклорама" у Вінніпегу. 

Вся та діяльність Товариства "Україна" є великс.ю допо
могою художній самодіяльності канадських українців. 

Почавши з 1946 року, коли вперше за всю історію існуван
ня нашої художньої самодіяльності загостили українські опер

ні співаки, народні артисти СРСР Іван Паторжинський і Зоя 

Гайдай, в Канаді дотепер було багато видатних митців Радян
ської Укра'іни: декілька разів гастролювали в Канаді артисn1 

Дмитро Гнатюк і Євгенія Мірошниченко, Белла Руденко, Ми

кола Кондратюк, Сергій Козак, Діана Петриненко, Єлисавета 
Чавдар, Лариса Руденко, Андрій Кікоть, Марійка Стефюк, Ро

ман Майборода, Володимира Чайка, Олександр Загребельний, 

Микола Манойло, Анатолій Кочерга, Тамара Дідик, Олек
сандр Чулюк-Заграй, Ольга Басистюк, Лідія Забіляста, Валеmин 
ПивовароlЗ, Лариса Остапенко, Богдан Гнидь, Євген Романюк. 

Гостювали в Канаді прославлені сестри Байка, ряд бандури

сток, скрипаль Олег Криса. 

Виступали в Канаді і прославлені колекпmи Радянської 

Украіни - Ансамбль танцю Українськоі РСР під керівництвом 
Павла Вірського і Державний Український народний хор ім. 

Григорія Верьовки. 

У Канаді розповсюджено багато тисяч платівок з заrшса-
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ми українських народних пісень, сучасних українських пісень, 

музики у виконанні радянських співаків і музикантів. 

Все те спричинювалось і спричинюється до популяризації 

українського національноrо мистецтва в Канаді. Не тільки 

творчість українських композиторів-класиків - Миколи ли
сенка, Миколи Леонтовича, Дениса Січинського, Михайла Вер

бицького, Яко.ва Степовоrо, Кирила Стеценка, але і радянських 

композиторів - ПилІПІа КозІЩЬкоrо, Михайла Вериківськоrо, 

Левка Ревуцького, Бориса Лято1шшського, Анатмя Кос-Ана

тольськоrо, Олександра Білаша, Володимира Івасюка, Степана 

Сабадаша, Платона Майбороди, Мирослава Скорика, Михайла 
Лазаренка, Аркадія Філіпенка, Андрія Штогаренка, Костя Дань

кевича, Ігоря ШамС'> і багатьох інших. Ххні твори ви сьогодні 
почуєте в приватних х:атах з грамофонних програвачів, на 

коІЩертах і фестивалях, по радіо. 
Все те також благотворно вrшиває на художню самодіяль-

11ість канадських українців. 

Якщо б ми не мали цього не.вичерпного джерела, то якою 

бідною і мізерною була б наша мистецька спадіцина. Тому 
сьогодні, незважаючи на різні перешкоди, роблені несовісни
ми людьми, щораз більше українських митців, народжених у 

Канаді, тягнуться до цього баrатющоrо джерела, яке постійно 
11оповнюється новими шедеврами творців на українських зем

лих, тепер об'єднаних у велику Українську Радянську держа

ву. І саме тому є міцна гарантія, що наша пісня, наша дума 
11е вмре, не загине на канадській землі! 
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У цій книжці ми намагались .охоmпи художшо самодіяль

ність українських товариств, зокрема Товариства Український 

робітничо-фармерський дім і Товариства об'єднаних україн

ських канадців, від 1904 аж по кінець 1980 року. 
Ми простежили, наскільки це було можливо, за достуmm

ми нам матеріялами - українськими газетами, жур11алами, 

альманахами, протоко.Лами зарядів ТУРФДім-ТОУК, афішами, 

програмк·ами, листами, розповідями - виникнення і рrовиrок 

драматичних гуртків, хорів, мамолінових оркестрів, танцю

вальних груп. 

Звичайно, ми свідомі, що скільки б ми не робили зусиль, 

щоб якнайпшрше висвітлити цю діяльність у різних місцево
стях, то не можливо відобразити всього в одній книжці, бо 

та праця була така розгалужена, особливо в 1920-1940-х ро
ках, що для цього потрібно не одної, а кілька книжок, навіть 
досить об'ємистих. Зрештою, багато. було зроблено драматич-· 
ними гуртками, хорами, оркес:rрамJІ, танцювальними групами , 
на місцях, про що не залишилось :ж.одних документів. 

Як бачив читач, ми намагалися розповісти про найдріб

ніші деталі, згадати якнайбільше людей, що брали участь JJ 

художній самодіяльності, щоб показати широту її, масову 
участь в ній робітників, фармерів, чале.віків, жінок, молоді, 
дітей. Ми робили те ще й тому, бо це перша книжка такого 
роду про діяльність художніх колективів українських това

риств у Канаді. У ній охоплена праця за 75 років. Та праця 

була дуже важливою часткою у житті культурно-освітніх та 

громадських організацій. Без неї напевно роль і вага тих ор

ганізацій в канадському суспільному житті не були б таки

ми, якими вони були від їх виникнення аж до нинішніх днів. 
Без неї українська громадськість в Канаді не стояла б на цьо

му культурному рівні, на якому стоїть сьогодні. Без неї укра
їнські поселенці не зробили б такого вагомого вкладу у за
гальноканадську культуру, яка абсорбує кращі культурні тра
диції етнічних груп, які є інтегральними частинами канадсько

го народу. Художня самодіяльність українських товариств 
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була важливим стимулом для багатьох дітей робітників і фар
мерів у набутті прС'фесійної мистецької освіти, щоб стати ви
датними музикантами, співаками, артистами. 

Ми старались віддати шану і скласти подяку тим піоне

рам художньої самодіяльності, які перші у важКих несприят

шших умовах започатковували її, коли ставили першу виставу 

"Аргонавти" і влаштували перпшй концерт на честь Тараса 

Шевченка 1904 року у Вінніпегу. І те зерно, яке вони засіяли 

1'0ді на родючому грунті, дало рясний плід, і до сьогодні ук

раїнці і неукраїнці любуЮться українським :мистецтвС\м, яке за
початкуnалось на провізорній сцені в хаті Кирила Геника 

тому 75 років, сьогодні демонструється в концертних 3алах 

і міських аудиторіумах Торонто, Вінніпега, Едмонтона. Вен-

1сувера, Келгарі, Виндзора і інших міст. 

Ми старались показати, як з маленьких представлень, жі

ночі ролі яких інколи довелось виконувати переодягненим па
рубІ{ам, бо тоді ще не було подостатком дівчат, які відважи

лися б вийти на сцену, були створені великі спектаклі, в 
яких брали участь по 50 і більше аматорів - чоловіків і жі
нок. З невеличкого першого концерту на честь Тараса Шев

ченка, програму якого викС\Нувало лише кілька осіб, музично

хорове мистецтво виросло у великі колективи, які, почавпш 

uід 1939 року, регулярно влаштовували всекрайові фестивалі 
української пісні, музики і танцю у різних містах країни, про
r рами яких виконували збірні хори, оркестри і танцювальні 
1уртки в числі 1000-1500 митців. До речі, українські 

11рогресивні організації - Товариство Український робітничо
фармерський дім і Робітниче запомогове товариство - були 
11сршими, які започаткували такі фестивалі у Канаді, бо до 
того жодна етнічна громада не спромоглася на такий почин 

і подвиг. І треба ще раз зазначити, що тоді ці фестивалі від
fіувалися без будь-якої дотації з боку муніципальних, провін-
11іальних чи федеральних властей. Вони фінансувались щи-
1шми і щедрими датками робітників, фармерів і професіона-
11ів. 

Ми вказували, що художня самодіяльність українських 

11рогресивних організацій могла так плодотворно й успіrшю 

розвиватися тільки тому, що постійно живилась з джерел на-

11іональної музично-хорової, танцювальної і театральної куль

'ури Украіни. Драматичні гуртки ТУ~ФДім, які ставили п'єси 
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драмгуртків-класиків, також поповнювали свій репертуар ц'є· 
сами і українських радянських авторів. У ще більшій мірі 
хори, оркестри і танцювальні гуртки збагачували свої репеР' 
туари піснями, музикою, танцями українських радянських ком

позиторів і хореографів. Без того напевно мистецькі колек
тиви знайшлися б в стадії стагнації, їхні виступи втратили б 
притягальну силу, цікавість для глядачів і слухачів. 

Ми свідомі цього, що хоч як ми старались задоволити як

найбільше людей, що брали і беруть участь у художній само
діяльності, ми цьоге не змогли зробити, бо не всі факти і до
кументи були в нашому розпорядженні, бо не можливо в од
ній книзі, як уже сказано попередньо, охс.пити такий мас

штаб і за стільки років, художню самодіяльність канадських 

українців. Зрештою, ми не претендували на всеосяжність, бо 

згори знали, що це нам не вдасться. Ми знаємо, що знай

деться багато людей, які будуть незадоволені (часто справед
ливо), ще їх або не згадано, або їм замало дано визнання за 
їх працю на цьому важливому полі. Якщо ми когось не зга

дали, або комусь замало дали визнання, то згори просимо в 
них пробачення, бо ми це не зробили з якихось злих замірів. 

Хоч книжку де.велось упорядковувати одній особі (Пет

рсmі Кравчукові), але це твір колективний. Комітет, який був 

створений для цієї справи в рамках проекту "Нові горизонти" 

з старших громадян міста Торонто, регулярно відбував свої 
засідання, обговорював прсект книжки, провірював хід праці, 
допомагав збирати матеріали для неї (спогади, фото, афіші, 
програмки). · 

Ми хочемо висловити щиру подяку таким особам, які по

дали практичну допомогу в підготовці цієї книжки своїми 

спогадами і надісланням фотографій з діяльності мистецьких 

колективів у їхніх місцевостях: Казимиру Штогрину, Анні Гу

.:'Іак-Грейсон, Федору Матійчукові, Анні Мулярчук, Софії Сли

вар, Петрові Гунчакові у Виндзорі, Миколі Алексієвичу в Ед
монтоні, Анні Лапчук у Ріджайні, Джін Світик у Саскатуні, 

Іванові Хитренькому, Бітріс Якимчук, Діані Клепарчук у Вен

кувері, Марії Навізівській у Торонто, Стенлі Кремарові в Тим

мінс, Анні Гунці і Олександру Атаманюкові в Велланді, Марії 

Гут в Ошаві, Анні Семеновій у Вінніпегу, Анні Кунці в Сод
борі, Василині Алексієвич в Едмонтоні, Василеві Трилінсько
му у Форт Вильям; зокрема Денисові Мойсюкові у Чернівцях 

(Україна). 
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Ми вважаємо, що чимало зробили колективними захода
ми, щоб до значної міри висвітлити цю дуже важливу ділян
ку діяльності українських товариств у Канаді. Ми спс.діва

ємося, що ця книжка стане важливим джерелом інформації 
про те, що було зроблено на протязі 75 років аматорами, хо
ристами, оркестрантами і танцюристами від Сидні в Новій 

Скошії до Венкувера у Британській Колумбії, щоо донесm 
наІПе мистецтво до наЙІІІИрІІПІХ кіл канадського народу. Ми 

вважаємо, що свій обов'язок виконали чесно і совісно. Книж· 
1с.у даємо на суд читачів. Хай вони тепер дають їй с:щїнкv. 

~~~~~~- о ~~~~~~-
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список 
теа·rральних постановок, здійснених українськими драмаТІІЧІІІІ· 

ин rурт.камп в різІПІХ місцевостях Канади від кhщя 1907 до 
кЬщя 1973 року. В сJПІсок включені всі ті постановки, JDd 
оrолошувались на сторінках українськоі проrресивноі преси 

в Канаді, а також записmd в протоколах вІ.дділІв Товариства 

Український робіпmчо-фармерський дім, що збереrлис.я уріз
них місцевостях. 

1907 

"Бурлака". Вінніпег, ЗО лис
топада. 

1908 

"Мартин Боруля". Вінніпег, 
18 січня. 
"Позич мені свою жінку". 

Вінніпег, 15 лютого. 
"Мартин Бо;руля". Вінніпег, 

22 лютого. 
"Наталка Полтавка". Вінні

пег, 21 березня. 

1910 

"Чумаки". Вінніпег, 18 черв
ня. 

1911 

"Ох, не люби двох". Венку
вер, 13 січня. 

1912 

"Наталка Полтавка". Венку

вер, 22 червня. 

1913 

"Ворожбит". "Як ковбаса 
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та чарка, то минеться сварка". 

Вінніпег, 15 лютого. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Вінніпег, 6 березня. 
"Жидівка вихрестка". Він

ніпег, 8 березня . 
"Сватання на Гончарівці''. 

Венкувер, 29 березня. 
"Ой не ходи, Г,рицю, та на 

вечерниці". Вінніпег, 5 квітня. 
"Пошились в дурні". Вінні

пег, Зl травня. 

"Невольник". Вінніпег, 4 
жовтня. 

1914 

"Назар Стодоля". Вінніпег, 
21 березня. 

"Хто винен". Колмен, 20 
квітня. 

''Сто тисяч"'. 

квітня. 

Вінніпег, 23 

"Дай серцю волю, заведе в 

неволю". Вінніпег, ЗО травня. 
"Блудний син". Транскона, 

2З червня. 

"Батькова казка". Вінніпег, 
26 серпня. 



"Жидівка вихрестка". Він
ніпеr, 24 жовтня. 
"Безталанна". Вінніпеr, 19 

rрудня. 

"Як ковбаса та чарка, то 
минеться сварка". Торонто, 
24 грудня. 
"Січинський - Потоцький". 

Вінніпег, 25 rрудня. 

1915 

"Будка ч. 27". 
ський робітник. 

січня. 

"Аме;рикан· 
Вінніпег, 16 

"Січинський - Потоцький". 
Монтреал, 13 лютого. 
"Хмара". Вінніпег, 27 шо

тоrо. 

"Суєта". Вінніпег, 27 берез-

НАША СЦЕНА 

"Січинський - Потоцький". 
Монтреал, 27 січня. 

"Ой не ходи, ГрІЩЮ, та на 
вечерниці". Вінніпег, З люто 
ro. 

"Безталанна". Вінніпег, 17 
березня. 

"Доки соІЩе зійде, ро<;а очі 
виїсть". Вінніпег, 24 березня. 

"За правду і волю народа". 
Вінніпег, 21 :квітня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Вінніпег, 19 травня. 
"Американський робітник". 

Вест Форт Вильям, 4 серпня. 
"Безталанна". Гемилтон, 11 

серпня. 

"Настоящі". Ошава, 29 ве
ресня. 

ня. 

"Двоженець". 
квітня. 

Вінніпег, 
"Свідки" 10 

робітник". 
і "Американський 

Монт,реал, 29 ве-

"Кандидат". Вінніпег. 17 ресня. 

"Убійники''. Су Сейнт Мері, 
5 жовтня. 

:квітня. 
"Сільські аристократи". Він

ніпег, 8 травня. 
"Американський робітник". 

Вінніпег, 5 червня. 

"Ой не ходи, Грицю, та ве· 

черниці". Гемилтон, 15 грудня. 
"Глум і помста" (Титарів

на). Вінніпег, 15 rрудня. 
1916 

"Бондарівна". Едмонтон, 29 
"Ілько Пащак". Вінніпег, 12 грудня. 

лютого. 

"Страйк". 
резня. 

Вінніпег, 4 бе-
1918 

''Убійники''. Монтреал, 11 
січня. 

1917 

"Зазуляста :корова", 
"Убійники". Велланд, 19 січ

" Пер-- ня. 
ше повмирали, потім повінча

лись", "Комедія про чоловіка, 
що редагував "Хлібороба". 
Вінніпег, 20 січня. 

"Ой не ходи, ГрІЩЮ, та на 

вечерmщі"'. Едмонтон, 16 
лютого. 

"Сатана в бочці" і "Амери· 
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канський робітник". Ріджай
на, 21 mororo. 
"Нове життя". Оттава, 21 

лютого. 

"Зайдиголова", Брукленд, 
23 лютого. 

"Без метрики". Монтреал, 1 
березня. 

"Суєта". Вінніпег, 15 бе
резня. 

"Розладдя". Вінніпег, 23 бе
резня. 

1919 
"Вихованець". Вінніпеr, 27 

березня. 
''За двома заяцями". Вінні

пег, 29 березня. 
"Жидівка вихрестка". Він

ніпег, 1 квітня. 
"Украдене щастя". Вініпеr, 

5 квітня. 
"Зайдиголова". Вінніпег, 7 

квітня. 

"Пан Штукаревич". Вінні· 
пег, 8 квітня. 

"Убійники". ~Ріджайна, 23 "Учитель". Вінніпег, 10 
березня. квітня. 
"Наймичка". 

березня. 
Вінніпег, 30 "Євреї". Вінніпег, 12 квіт-

"Два домики і одна фіртка" 

і "Зразковий муж''. Вінніпег, 
30 березня. 
"Січинський - Потоцький". 

Гемилтон, 20 квітня. 
"Ой не ходи, Грицю, та на 

вечерниці". Оттава, 13 трав

ня. 

"Ясні зорі". Вест Форт 

Вильям", 1 червня. 
"Циганське життя". Форт

Вильям, 8 червня. 
"Верховинці". Гемилтон, 22 

червня. 

"Наталка Полтавка". Сод· 

бо;рі, 6 липня. 
"Дай серцю вс.лю, заведе в 

неволю". Ріджайна, 18 лип

ня. 

"Украдене щастя". Гемил

rон, 5 жовтня. 
"Капраль Тимко". Велланд, 

12 жовтня. 
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ня. 

"Сватання на Гончарівці". 
Вінніпег, 21 квітня. 
"Розумний і дурень". Він

ніпег, 22 квітня. 
"Соколики". Вінніпег, 26 

квітня. 

"За вмю і правду". Вінні
пег, З травня. 

"Ревізор". Вінніпег, 10 трав
ня. 

"Юлій Цезар". Вінніпег, 13 
травня. 

"Свідки". "Шалена''. Він
ніпег, 19 липня. 
"Сто тисяч". Вінніпег, 2 се;р· 

пня. 

"Перехитрили". Вінніпег, 9 
серпня. 

"Будка ч. 27". Вінніпег, 16 
<.~ерпня. 

"Безталанна". Вінніпег, 30 
серпня. 

"Мартин Боруля". Вінніпег, 
13 вересня. 



"Не відпуст до Києва". Брук-· 
ленд, 13 вересня. 
"Нахмарило". Вінніпег, 27 

вересня. 

"Невольник". Вінніпег, 4 
жовтня. 

"Катер1n1а". 
жовтня. 

"Темна сил~'. 
жовтня. 

Вінніпег, 18 

Вінніпег, 25 

"Торгівля жемчугами". Він
ніпег, 15 листопада. 

"Степовий гість". Вінніпег, 
15 листопада. 

"Повернув із Сибіру". Він
ніпег, 20 листопада. 

НАША СЦЕНА 

1920 

"Дівочі мрії". Вінніпег, 3 
січня. 

"Катерина". Вест Форт Ви
пьям, 7 січня. 
"Куплена слава''. Вінніпег, 

8 січня. 
"Верховинці". Вінні~r. 10 

січня. 

"Терновий вінок". Едмон
тон, 10 січня. 

"Бурлака". Вінніпег, 16 і 17 
січня. 

"Зоря нового життя". Вінні
пег, 24 січн:я. 

"Відьма". Вінніпег, 31 січ-
"Убійники". Вінніпег, 29 ня. 

листопада. 

"Борці за мрії". Едмонтон, 
29 листопада. 
"Повернув із Сибіру". Вест 

Форт Вильям, 29 листопада. 

"Хмара". Вінніпег, 4 грудня. 
"Борці за мрії". Едмонтон, 

11 грудня. 
"Пан писар". Вінніпег, 11 

грудня. 

"За двс.ма заяцями". Вінні-· 
лег, 13 грудня. 
"Юдит". Вінніпег, 19 груд

ня. 

"Царицині черевички". Він

ніпег, 20 грудня. 
"Терновий кущ". Вінніпег, 

23 грудня. 
"Наймичка". Вінніпег, 27 

грудня. 

"Бондарівна". Вінніпег, 31 
rрудия. 

"Дочка жандарма". Вінні 
пег, 5 лютого. 
"Дай серцю волю, заведе в 

неволю". Едмонтон, 7 лютого. 
"Каторжна~'. Вінніпег, 7 

люте.го. 

"Два домики - одна фірт
ка". Едмонтон, 9 лютого. 
"Юрко Довбуш". Вінніпег, 

10 лютого. 
"Гаркуша". Вінніпег, 12 лю

того. 

"За правду і волю нарс.да". 
Вінніпег, 14 лютого. 
"Козацькі діти" і "Вінок на 

могилу Тараса Шевченка". 
Вінніпег, 19 лютого. 
"Гетьман Дорошенко". Він

ніпег, 21 лютого. 
"ПС\ШИЛись в дурні". Ед

монтон, 28 лютого. 
"Зимовий вечір". Вінніпе~·, 

2 берези. 
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"За правду і волю народа". 
Едмонтон, 6 березня. 
"Мати Наймичка". Вінні

пег, 6 березня. 
"В передрозсвітньому тума

ні". Вінніпег, 6 березня. 
"Чумаки". Вінніпег, 18 бе· 

резня. 

"Назар Стодоля". Вінніпег, 
20 березня. 
"Душогубка". Вінніпег, 23 

березня. 
11 
Лиха іскра поле спалить і 

сама щезне". Вінніпег, 27 бе
резня. 

"Замрачений світ". Вінні

пег, 1 квітня. 
"Батькова казка". Вінні

пег, 2 квітня. 
"Хата за селом". Вінніпег, 

З квітня. 

"Батькова казка". Едмон
тон, 3 квітня. 
"Дві сім'ї" Вінніпег, 12 

квітня. 

"Бурлака". Едмонтон, 17 
квітня. 

"Пещена дитина". Вінніпег, 

22 квітня. 
"Доки сонце зійде - роса 

очі виїсть". Вінніпег, 24 квіт
ня. 

"За правду і волю". Едмоо
тон, 1 т,равня. 
"За правду і волю народа". 

Содборі, 8 травня. 
'Тлум і .помста". Вінніпег, 

8 травня. 
"Червона свитка". Вінніпег, 

15 трави.. 
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"Процесовичі". Вінніпег, 15 
травня. 

"Ніч під Івана Купала". Він
ніпег, 24 травня. 

11 Американський робітник". 
"Страйкер". Вінніпег, 29 трав
ня. 

11 Американський робітник". 
Венкувер, 5 червня. 

"Катерина;'·'. Дана, 11 ве

ресня. 

"Цар Микола ІІІ в Ню йс.р
ку". Вінніпег, 12 червня. 

"Батраки". Вінніпег, 18 
червня. 

11 Дівочі мрії". Едмонтон, З 

липня. 

"Глитай або ж павук". Він
ніпег, 9 жовтня. 
"Дячиха". Вінніпег, 22 жов

тня. 

"Батраки". Едмонтон, 23 
жовтня. 

"Нещасне кохання". Вінні
пег, 23 жовтня. 
"Батраки". Гемилтон, 30 

ж.с.втня. 

"Безбатченко". Вінніпег, 6 
листопада. 

"Смерть або воля". Вінні
пег, 13 листопада. 
"Між бурхливими филями". 

Едмонтон, 13 листопада. 
"На чиїм боці справедли 

вість". Гемилтон, 20 листопа
да. 

"Людожер". Вінніпег, 27 
листопада. 

"В rатщькій невмі". Він
ніпег, 4 грудня. 



"Дочка жандарма". Едмон
тон, 11 r,рудня. 

"За правду і волю народа". 
Вінніпег; 11 грудня. 
"Сватання на Гончарівці". 

Вінніпег, 24 грудня. 
"На відпуст до Києва". Ед

монтон, 25 грудня. 
"Страйк". Федора, 26 груд-

ня. 

"За Немань іду". Вінніпег, 
31 грудня. 

1921 

"Батраки". Вінніпег, 1 січ
ня. 

"ПоІІШлись в дурні". Ед
монтон, 1 січня. 
"Ясні зорі". Вінніпег, 7 січ

ня. 

"За друзі своя". Вест Форт
Вильям, 8 січня. 
"Ворожбит". Вінніпег, 8 

січня. 

"За друзі своя". Вінніпег, 
13 січня. 
"За цравду і волю народа". 

Колмен, 14 січня. 
"Хуртовина". Вінніпег, 15 

січня. 

"Підгіряни". Вінніпег, 19 
січня. 

"Вихрест". Вінніпег, 22 січ-
ня. 

"Базар". Вінніпег, 27 січ

ня. 

"Настоящі". Содборі, 12 ЛЮ· 
того. 

"За землю і волю". Едмон

тон , 12 лютого. 
"Юрко Довбуш". Вінніпег, 

НАША СЦЕНА 

19 лютого. 
"Самопалка". Саскатун, 1 

березня. 

"Самопалка" і "Шлюб з при
мусу". Вінніпег, З березня. 

"Лихоліття". Вінніпег, 5 бе
ресня. 

"Степовий гість". ВіІ;Jніпег, 
17 березня. 
"Хата за селом". Вінніпег, 

19 березня. 
"Старі сучки і молоді паро

стки". Вінніпег, 24 березня:. 
"Терновий вінок". Едмон

тон, 27 березня. 
"Дячиха". Вінніпег, 31 бе· 

резня. 

"Єврейський розвод". Іст 

Килдонан, 2 квітня. 
"Доки сонце зійде, роса очі 

виїсть". Вінніпег, 9 кві·щя. 
"Відпуст до Києва". Вінні

пег, 15 квінтя. 
"Бондарівна". Вінніпег, 16 

квітня. 

"Вихрест". Монтреал, 17 
квітня. 

"За двома заяцями". Вінні
пег, 23 квітня. 

"За правду і волю народа". 
Ферні, 30 квітня. 
"В тем,ряві". Вінніпег, 2 

травня. 

"На старості літ". Содборі, 
З травня. 

"Як утік Січинський з стані
славської тюрми". Вінніпег, 5 
травня. 

"Дячиха". Портедж ла Пре
йрі, 7 травня. 
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"Борці за мрії". Вінніпег, 14 
травWІ. 

"За правду і волю народа". 
Торонто, 14 травня. 
"На громадській ;роботі". 

Вінніпег, 28 травня. 
"Живий мертвець" і "Веселі 

полтавці". Монтреал, 24 ве
ресня. 

"Розладдя". Вінніпег, 1 
жовтня. 

"Власть тьми". Вінніпег, 8 
жовтня. 

"Цар Микола ІІІ в Ню Йор
ку". Іст Килдонан, 22 грудня. 
"Живий мертвець". Монт

реал, 24 грудня. 
"Невольник". Форт-Вильям, 

24 грудня. 
"Душогуби". Вінніпег, 25 

г,рудWІ. 

"Самопалка". Киченер, 31 
грудня. 

"На 
. .,, 
сшожат1 . Монтреал, 

31 грудня. 
"Батраки". Содборі, 8 жов-

1922 
тня. 

"Сучасний Дон-Кіхот". Він

ніnег, 15 жовтня. 
"В кіпях розпусти". Іст 

Килдонан, 22 жовтня. 
"Жидівка вихрестка". Він

ніпег, 29 жовтня. 
"Мандрівники" і "Ми і во

ни". Вінніпег, 5 листопада. 
"Бурлака". Вінніпег, 12 ли

стопада. 

"Хутровина". Вінніпег, 19 
листопада. 

"Безталанна". Торолд, 19 
листопада. 

"Степовий гість". Едмонтон, 
2Q листопада. 
"Жертви царизму". Іст Кил

данан, З грудня. 

"В кіпях розпусти". Фо;рт

Вильям, 10 грудня. 
"На громадській роботі". 10 

грудня. 

"За правду і волю народа". 

Едмонтон, 17 грудня. 
"Скошений цвіт". Вінніпег, 

17 fРУДНЯ. 
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"Дячиха". Іст Килдонан, 2 
січня. 

"Пімста жидівки". Іст Кил· 
донан, 14 січня. 
"Життєйське море". Вінні· 

пег, 21 січня. 

"За правду і волю народа". 
Вінніпег, 28 січня. 

"Лихоліття". Вінніпег, 2 mо
того. 

"Бунтар" (Син революціі). 

Вінніпег, 4 лютого. 
"Батраки". Оттава, 24 mо

того. 

"За волю і правду". Саска
тун, 28 лютого. 
"Перед бурею". Вінніпег, 4 

березня. 
"Бунтар" (Син революції). 

Вінніпег, 11 березня. 
"Гайвороння". Вінніпег, 18 

березня. 
''ГайвС'.роння". Іст Килдо-

18 березня. 
"За правду і волю". Саска

тун, 30 березня. 



"Підпанки". Вінніпеr, 25 
березня. 
"Гайвороння". Іст Килдо

нан, 25 березня. 

"За правду і волю". Саска
тун, 30 березня. 
"Лихі пастухи". Вінніпеr, 8 

н:вітня. 

"Великий комунар". Вінні
пеr, 15 квітня. 
"Степовий гість". Ленюк, 17 

квітня. 

"Базар". Вест Форт-Вильям, 

17 квітня. 
"Мандрівники", 1'Повинен" 

і "Страйкер". Вінніпеr, 29 
квітня. 
"По ревізії". Іст Килдонан, 

29 квітня. 
"Манігрула". Іст Килдс.нан, 

13 травня. 
"Повернув із Сибіру". Сас

катун, 9 червня. 
"Не повелося". Венкувер, 

1 липня. 
"Маніrрула". Транскона, 5 

серпня. 

"Свідки". Т,ранскона, 26 сер~ 
пи.я. 

"По ревізії". Монтреал, 26 
серпня. 

"Гайвороння". Транскона, 

16 вересня. 
"Гайвороння". Едмонтон, 14 

жовтня. 

"Веселий хам". Вінніпеr, 14 
жовтня. 

"Гайвороння". Венкувер, 21 
жовтня. 

НАША СЦЕНА 

11Жертви царизму". Саска
тун, 23 жовтня. 

"Після равту". Іст Килдо
нан, 26 жовтня. 
"Між бурхливими филями''. 

Ріджайна, 4 листопада. 

"Медвідь". Вінніпеr, 4 лис
топада. 

"Свекруха". Транскона, J 2 
листопада. 

"За синім мс.рем". Вінніпег, 
18 листопада. 
"Ворожбит". Іст Килдонан, 

18 листопада. 
"Між бурхливими хвиля

ми". Саскатун, 21 листопада. 
"Гайво;роння". Веrревилл, 

23 листопада. 
"За правду і волю народа". 

Монтреал, 25 листопада. 

"Бабський бунт". Торс.вто, 
25 листопада. 
"Як світ пішов догори нога

ми". Вінніпеr, 25 листопада. 
"Бунтар" (Син революції) 

Саскатун, 1 rрудня. 
"Безталанна". Едмонтон, 2 

грудня. 

"Кайдашева сім'я". Вінні

пег, 2 грудня. 
"Панна штукарка". Іст Кил

донан", 2 грудня. 
"Батраки". Едмонтон, 9 rpy· 

дня. 

"В неволі темноти". Іст Кил· 
донан, 9 rрудня. 

"Бунтар". Саскатун, 14 rpy-
дня. 

"Панна пггукарка". 
пег, 21 жовтня. 

Вінні· "Верховинці". Едмонтон, 16 
грудня. 

431 



НАША СЦЕНА 

"На відпуст до Києва". 
Транскона, 16 грудня. 
"Бог помсти". Вінніпег, 16 

грудня. 

"ІІІлюб з примусу". Іст Кил
донан, 16 грудня. 

"Дячиха". Транскона, 23 
грудня. 

"Суєта". Вінніпег, 23 груд· 
ня. 

"Батраки". Саскатун, 25 гру· 
дня. 

"На відпуст до Києва". Сас
катун, 28 грудня. 
"Мати в..іlімичка". Вінніпег. 

30 грудня. 
"Як світ пішов догори но

гами". Іст Килдонан, 30 груд· 
ня. 

1923 

"Ой не ходи, Грш.µо, та на 
вечерниці". Вінніпег, 13 січня. 
"Бунтар" (Син ;революції). 

Вінніпег, 20 січня. 
"Свекруха". Іст Килдонан, 

20 січня. 
"Хмара". Саскатун, 24 січ-

ня, 

"За правду і волю народа". 
Вегревилл, 25 січня. 
"Дві жертви за вірну лю· 

бов". Іст Килдонан, 27 січ· 

ня. 

відь". Вінніпег, 17 moтoro. 
"Мати наймичка". Іст Кил· 

дман, 17 лютого. 
"Ох, не люби двох". Саска

тун, 23 лютого. 
"Пімства за кривду". Ед

монтон, 24 лютого. 
"Хмара". Вінніпег, 24 лю

того. 

"Стріляй на смерть". "Страй· 
кер". Іст Килдонан, 24 люто 
ro. 
"Єврейський розвод". Саска

тун, 1 березня. 
"Жидівка вих,рестка". Він· 

ніпег, 3 березня. 
"Щасливий край". "Не пове-

лося". "ВиворС'ІЖИЛа". Іст 
Килдонан, 3 березня. 
"Сватання на Гонч:арівці". 

Кенора, 3 березня. 

"Пан штукаревич". Вінні
пег, 10 березня. 
"Простак". "Нове свято". 

"Живий мертвець". Іст Кил· 
донан, 10 березня. 
"Самопалка". Іст Килдонан, 

17 березня. 
"Іменини Володка". "Коза

Дереза". Вінніпег, 17 берез

ня. 

"Дай серцю волю". Саска
тун, 22 березня. 
"Модний жених". Вінніпег. 

"Суєта". Вест Торонт('І, 3 шо- 24 березня. 
того. 

"Циганка Аза". 
лютого. 

"Як світ пішов догори нога 
Вінніпег, 3 ми". Бінфейт, 24 березня. 

"З-під обуха жандармерії". 
Вінніпег, 10 лютого. 
"Чорна пантера і білий мед· 

432 

"Американський ПІЛяхтич". 
Іст Килдонан, 24 березня. 
"Жидівка вихрестка". 30 бе

резня. 



НАША СЦЕНА 

"Вихованець". Вінніпеr, 31 "Наrлий суд в Галичині". 
березня. Саскатун, 26 травня. 
"Як світ пішов доrори но- "Суєrа". Веrрев1mл, 28 трав-

rами". Саскатун, 3 квітня. ня. 
"Батраки". Іст Килдонан, 7 "За синім морем". Вінніпег, 

квітня. 17 вересня. 
"Смутний великдень". Порт· "Юда". Вінніпеr, 6 жовтня. 

Артур, 9 квітня. "Глитай або ж павук". Він-
"Нещасне кохання". Вінні· ніпег, 13 жовтня. 

пеr, 9 квітня. "Вихованець". Іст :(<илдо-
"За правду і волю нарс.,ца". нан, 20 жовтня. 

Летбридж, 10 квітня. "Назар Стодоля". Вінніпег, 
"Як світ пішов доrори ноrа· 20 жовп~я. 

ми". Едмонтон, 13 квітня. "Жидівка вихрестка". Він· 
"За правду і волю народа". ніпеr, 24 жовтня. 

Едмонтон, 14 квітня. "Дванадцять". Торонто, 25 
"Гріх". Вінніпеr, 14 квітня. жовтня. 

"Катерина" (Мужичка). Він· "Панна штукарка". Вінні· 
ніпег, 21 квітня. пег, 27 жовтня. 
"Тато на заручинах". "По "В неволі темноти". Іст 

ревізії". "Сватання на вечор- Килдонан, 27 жовтня. 
ницях". Іст Килдонан, 21 кві- "БеЗробітні". Вінніпег, 3 
тня. листооада. 

"Бурлака". Саскатун, 24 "Гайвороння". Іст Килдо-
квітня. нан, 3 листопада. 

"В гірничій дуброві". "Не- "Дванадцять". Вінніпег, 10 
жданий гість". "Жан Поль листопада. 
Марат". Вінніпег, 28 квітня. "Самопалка". Вінніпег, 10 
"Наглий суд в Галичині". листопада. 

Вінніпег, 5 травня. "Безробітні". Торонто 12 ли-
"Наглий суд в Галичині". стооада. 

Форт-Вильям, 12 травня. "Жидівка вихрестка". Іст 
"Глитай або ж павук". Ед· Килдонан, 17 листопада. 

монтон, 12 травня. "Жертви царизму". Вінні-
"Мандрівники". "В гірничій пег, 17 листопада. 
б ." "Н й . " "П " І Кил ду роВl . еждани г1сть . ерелесник . ст до· 

Іст Килдонан, 12 травня. нан, 17 листопада. 
"Наrлий суд в Галичині". "Наглий суд в Галичині". 

Едмонтон, 19 травня. Келrарі, 17 листопада. 
"Дванадцять". Вінніпег, 26 "Глитай або ж павук". 24 

травня. листопада. 
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НАША СЦЕНА 

"Повернув із Сибіру". Іст січня. 
Килдонан, 1 грудня. "Осінні скрІШки". Вінніпег, 

"Діти революції". Вінніпег, 26 січня. 
1 грудня. 1· ''Дванадцять". Дромгеллер, 
"Наглий суд в Галичині". 

1 
26 січня. 

Вегревилл, 5 грудня. "Як світ пішов догори нога-
нза правду і BCJIIO народа". ми". Веrревилл, 28 січняе 

Вінніпег, 8 грудня. "Наймичка". Вінніпег, 2 
"Дванадцять". Саскатун, 13 лютого. 

грудня. "За цравду і волю народа". 
"Кара совісті". Вінніпег, 15 Іст Килдонан, 2 лютого. 

грудня. "Пімста жидівки". Саска-
"Безробітні". Іст Килдонан, тун, 8 лютого. 

15 грудня. "Ой не ходи, Грицю, та й 
Транскона, 9 "Украдене щастя". Вінні- на вечершщі". 

пег, 22 грудня. люте.го. 

"Дві жертви за вільну лю- "Дванадцять". Вінніпег, 9 
бов". Виндзор, 22 г.ру,цня. лютого. 
"На відпуст до Києва". Він- "Душогубка". Летбридж, 10 

ніпег, 29 грудня. лютого. 

"Назар Стодоля". Іст Кил- "Єврейський розвод". Він-
донан, 29 грудня. ніпег, 16 moтoro. 

1924 

"Дванадцять". Саскатун, 1 
січня. 

"Батькова казка". Вінніпег, 

5 січня. 
"Душогубка"'. На рол, 8 січ

ня. 

"Перелесник". Вінніпег, 12 
січня. 
"Батраки". Іст Килдонан, 

12 січня. 
"Безрооітні". Саскатун, 18 

січня. 
"Повернув із Сибіру". Він· 

ніпег, 19 січня. 
"Як жінки чоловіків моро

чать". Іст Килдонан, 19 січня. 
"Бондарівна". Нарол, 19 
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"Ой не ходи, Грицю, та на 
вечерниці". Торолд, 16 шо-
того. 

"В кіпях розпусти". Іст 
Килдонан, 16 лютого. 
"Мати-наймичка". Саска-

тун, 18 лютого. 
"Людожер" (Вампір). Він

ніпег, 23 лютого. 
"Наймичка". Іст Килдонан, 

23 лютого. 
"Бурлака". Вінніпег, 1 бе· 

резня. 

"Ворожбит". Іст Килдонан, 

1 березня. 
"В кігтях розпусти". Саска

тун, 7 березня. 
"За батька!''. Вінніпег, 8 

березня. 



"Хмара". Іст Килдонан, 8 
березня. 

"Назар Стодооя". 15 берез-
ня. 

НАША СЦЕНА 

"Мандрівник". В:индзор, 26 
квітня. 

"За правду і вото нарС\Ца" 
28 квітня. 

"Безталанна". 
нан, 15 березня. 

Іст Килдо- "За синім морем" (Крейца-
рова соната). Вінніпеr, 28 

"За правду і волю народа" 
Виндзор, 15 березня. 
"Розумний і дурень". Він

ніпеr, 22 березня. 
"Жертви царизму". Іст Кил· 

донан, 22 березня. 

"Діти революції". Саскатун, 
28 березня. 
"Жертви темноrn". Торон

то, 29 березня. 
"Брехня". Вінніпеr, 29 бе

резня. 

"Бунт ляльок". Іст Килдо
нан, 29 березня. 
"Батраки". Веrревилл~ 31 

березня. 
"Нежданий rість". Винд:юр, 

5 квітня. 
"Соколики". Вінніпег, 5 кві

тня. 

"Бувальщина". Виндзор, 12 
квітня. 
"Батраки". Вінніпег, 12 кві

тня. 

"Розумний і дурень" Іст 

Килдонан, 12 квітня. 
"В кіпях розпусти". Винд· 

зор, 19 березня. 
"Дванадцять". Ке.т~гарі, 19 

квітня. 

"Бунтар". Іст Килдонан 19 
квітня. 

"Батраки". Транскона, 26 
квітня. 

квітня. 

"За правду і волю народа". 
Содборі, 28 квітня. 
"Нежданий rість". Венку

вер, 3 травня. 
"Простак". Виндзор, 3 трав

ня. 

"Сватання на 
Іст Килдонан, 3 
"Дванадцяп/'. 

травня. 

Гонча рівці". 

травня. 

Вінніпеr, 3 

"Заколот". Вінніпеr, 10 
травня. 

"Ніч під Івана Купала". Іст 
Килдонан, 10 травня. 
"Зимовий вечір". Іст Кил

донан, 17 травня. 
"Юрко Довбуш". Вінніпеr, 

17 т,равня. 
"Безробітні". Летбридж, 18 

травня. 

"Нежданий rість". Berpe· 
вилл, 22 травня. 
"Бунтар". Виндзор, 24 черв

ня. 

"Жонатий чорт" Вінніпег, 
24 травня. 

"Дівочі мрії". Транскона, 
24 травня. 
"Гайвороння". Саскатун, 28 

травня. 

"Назар Стодооя". Транско
на, 31 травня. 
"Страйкер". Виндзор, 1 

червня. 
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НАША СЦЕНА 

"Дванадцять".. Вест Форт· 
Вильям, 1 червня. 
"Злочинці перед богом" 

Виндзор, В червня. 

"Наглий суд в Галичині" 
Саскатун, 11 листопада. 
"Бунтар". Содборі, 11 лис

топада. 

"Зоря нового життя". 
монтон, 13 червня. 

Ед· , "Дванадцять". Вінніпег, 15 
' листопада. 

"Два дсмики й одна фіртка". 
Саскатун, 14 червня. 

"Дванадцять". Едмс.нтон, 14 
червня. 

"Діти революції". 

вилл, 17 червня. 
"Пекло в хаті". 

3 JПОПІЯ. 

Вегр~ 

Содборі, 

"Галицькі радянці". Саска
тун, 24 липня. 

''Дванадцять". Монтреал, 13 
вересня. 

"Батраки". Содборі, 2 жов
тня. 

"Сирітка Хася". Вінніпег. 
11 жовтив. 
"В бурхливі дні". Саскатун, 

17 жовтня. 

"Осінні ксрипки". 

22 листопада. 
Вінніпег, 

"Жонатий чорт". Іст Кил· 
ДruiaH, 22 JШСТОПада. 
"Панна штукарка". Транс· 

копа, 29 листопада. 
"Родина щіткарів". Вінні· 

пег, 29 листопада. 
"Верховинці". Вінніпег, 6 

грудня. 

"Заколот". (Як він вуйка від
дав замуж). Вінніпег, 13 груд
ня. 

"Кате;рина" (Мужичка). Іст 
Килдонан, 13 грудня. 
"Дай серцю волю". Саска

тун, ЗО грудня. 

1925 

"Мужик паном". Вінніпег, "Доки сонце зійде, роса 0{1і 

18 жовтня. виїсгь". Вінніпег, З січня. 
"Чорт не жінка". Виндзор, "Душогуби". С(>~.Цборі, 7 

24 ЖС\ВТНЯ. січня. 

"Каторжна". Вінніпег, 25 "Лицарі абсурду". Вінніпег, 
жовтня. 10 січня. 
"Зимовий вечір". Іст Кил- ІІ "Юрко Довбуш". Саскатун, 

донан, 25 жовтня. 15 січня. 
"Нове свято". Содборі, 31 "Нове свято". "Лікар шту-

жовтня. кар". "Не всі вдС\ма". Вінні-
"Жонатий чорт". Вінніпег, пег, 17 січня. 

1 листопада. "Гроші". Іст Килдонан, 17 
"Невольник". Транскона, 1 січня. 

листопада. "На сіножаті". "Гей на Іва-
"Казка старого млина" Він- на Купала". "Свекор"'. Вінні-

ніпег, В листопада. пег, 24 січня. 
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"Страйкер". 
січня. 

Содборі, 25 

"Родина щіткарів". Вінніпеr, 
29 січня. 
"Казка староrо млина". Він· 

ніпеr, 31 січня. 
"Жонатий Мефістофель". 

Саскатун, 4 лютоrо. 
"Дванадцять". Летбридж, 7 

лютоrо. 

"Хоч раз йоrо правда". "А
реипований". "Він не заздрі· 
сний". Вінніпеr, 7 лютоrо. 

"Артистка". Вінніпеr, 14 
лютоrо. 

'1Свекруха Явдоха". Ді Пес, 
18 лютого. 

"Катерина". Саскатун, 20 
лютоrо. 

"Родина щіткарів". Нарол, 

21 лютоrо. 
"Суєта". Вінніпеr, 21 лю

тоrо. 

"Хмара". Іст Килдонан, 21 
лютоrо. 

"Гроші". Вест Форт-Виль· 

ям, 21 лютоrо. 
"Хмара". Вшщзср, 22 шо

тоrо. 

"Які хорі, такі доктори". 
Вінніпег, 28 лютого. 
"Жидівка вихрестка". Іст 

Килдонан, 28 лютого. 
"Борці за мрії". Саскатун, 

5 березня. 
"Родина щіткарів", Мон1·

реал, 7 березня. 
"Родина щіткарів". Келгарі, 

7 березня. 
"Родина щіткарів". Іст Ки.1-

донан, 7 березня. 

НАША СЦЕНА 

"Сирітка Хася". Вінніпеr, 
7 березня. 
"Пімства жидівки". Вінні· 

пеr, 14 березня. 
"Гроші". Саскатун, 18 бе

резня. 

"Бунтар". 

Ріджайна, 21 
(Син революції). 
березня. 

"Борці за мрії". Вінніпеr, 21 
бере.зня. 
"Наrлий суд в Галичині". 

Рі.11;жайна, 21 березня. 
"Родина щіткарів". Содборі, 

23 березня. 
"Родина щіткарів". Веrре

вил, 25 березня. 
"Родина щітка.рів". Коніс· 

тон, 25 березня. 
"Сатана". Вінніпеr, 28 берез-

ня. 

"Наталка Полтавка". Іст 
Килдснан, 28 березня. 

"Родина щіткарів'~\ Левек, 
29 березня. 
"Родина щіткарів". Саска

тун, 2 квітня. 
"Жидівка вихрестка". Тран

скона, 4 квітня. 
"Пташ:ка щастя". "Не пове

лося". Іст Килдонан, 4 квіт
ня. 

"Мартин Боруля". Вінніпег, 

4 квітня. 
"Пімства за кривду". Винд· 

зор, 8 квітня. 
"Родина щіткарів". Торон

то, 9 квітня. 
"Родина щіткарів". Крей

тон, 9 квітня. 
"Родина щіткарів". Едмон· 

тон, 10 квітня. 
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"Як чоловік оженився з не
мовою". Саскатун, 10 квітня. 
"Степовий гість". Едмонтон, 

11 квітня. 

"Мандрівник". "Страйкер". 
Іст Килдонан, 16 травня. 
"Свідки". "Чорт не жінка" 

"Нове святом. Крейтон, 21 

"Безталанна". Вінніпег, 11 травня. 
квітня. "Без;робітні". Вінніпег, 23 

"Родина щіткарів". Содоорі, 
19 квітня. 

".Родина щіткарів". 
пег Біч, 20 квітня. 

Вінні-

"Свідки". "Чорт не ж.інка" 
Содборі, 20 квітня. 
"Родина щіткарів". Спедден, 

20 квітня. 
"Свідки". "Чорт не жінка" 

"Живий мертвець". Вінніпег, 

20 квітня. 
"Коза дереза". 

"Лісова казка". 
"Бідні діти". 
Вінніпег, 25 

квітня. 

"Пан штукаревич". 
донан, 25 квітня. 
"Родина щіткарів". 

1 травня. 
"Родина щіткарів". 

2 травня. 

Іст Кил· 

Кем сак, 

Ошава, 

"Жидівка вихрестка''. 2 
т,равня. 

"ТС'вариство пшик". Вінні

пег, 9 травня. 
"Свідки". "Чорт не жінка'' 

"Нове свято'•. Коністон, 13 

травня. 

"Жертви темноти". Саска· 
тун", 25 травня. 

"Два рази жонатий". Ед
монтон, 30 травня. 

"Родина щіткарів". Бевер
лей, 30 травня. 
"Товариство ІШІИк". Транс

кона, 30 травня. 
"Степовий гість". Мондер, 

6 червня. 
"РС'дина щіткарів". Венку· 

вер, 4 липня. 
"Чорт не жінка". Гейт, 7 

липня. 

"В бурхливі дні". Саска
тун, 10 липня. 
"Єврейський розвод". Тран

СКС'На, 6 вересня. 
"За друзі своя". Монтреал, 

26 вересня. 
"Арештований". "Знахарка 

Солоха". Содборі, 29 вересня. 
"Свідки". Виндзор, 4 жовт

ня. 

"На відпуст до Києва". Сас
катун, 4 жовтня. 

травня. "Целібатник". КС'Ністон, 6 
"Родина щіткарів". Торолд, жовтня. 

16 травня. "Жертви темноти". Саска-
"Свідки:". "Чорт не жінка". тун, 10 жовтня. 

"Нове свято". Левек, 14 трав· "Біднота". Вінніпег, 17 жов-
ня. 

"Родm1а щіткарів". 
пег, 16 травня. 
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Вінні-
тня. 

"Мати-наймичка". Саскатун 
18 жовтня. 



"Родина щіткарів". Вегре
вилл, 21 жовтня. 

"Наймит". Вінніпег, 24 жов
тня. 

"Два доІ\шки й одна фіртка". 
Саскатун, 25 жовтня. 
"За правду і волю народа". 

Верегін, 26 жовтня. 

"Натусь". Вінніпег, 31 жовт
ня. 

"Галицькі радянці". Саска

тун, 1 листопада. 
"Дев'ятдесят сім". Вінніпег. 

7 листопада. 
"Сирітка Хася". Летбридж, 

8 листопада. 

НАША СЦЕНА 

"Родина щіткарів". Меди
син Гет, 17 грудня. 
"Безталанна". Содборі, 17 

грудня. 

"Панна штукарка". Вінні· 
пег, 17 грудня. 
"Зрадник". Іст Килдонан, 

17 грудня. 
"Жонатий чорт". Келгарі, 

15 грудня. 
"Які ХВС'орі, такі доктори". 

"Свекор". Вінніпег, 26 груд
ня. 

"Як жінки морочать чоло.ві
ків". Коністон, 29 rрудня. 

1926 

"Дванадцять". Содборі, 9 "Семе не кради". "По чи-
листопада. їм боці правда". Содборі, 1 
"На перелазі". Вінніпег, 14 січня. 

листС\Пада. "Майська ніч". Вінніпег, 2 
"Родина щіткарів". Йорк

тон, 17 листопада. 
"Зоря нового життя". Сод

борі, 17 листопада. 
"ТернС'вий кущ". Вінніпег, 

21 листопада. 
"Підземна Галичина". Він-

січня. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве
черниці''. Вінніпег, 9 січня. 
"Повернув із Сибіру". Вест 

Форт-Вильям, 9 січня. 
"Гайвороння". Оттава, 10 

січня. 

ніпег, 28 листопада. "Гайвороння". Содборі, 14 
"Терновий кущ". Іст Кил- січня. 

донан, 28 листопада. "Ой не ходи, Грицю, на ве-
"Ой не ходи, Грицю, на ве- черниці". Едмонтон, 16 січ

черниці". Келгарі, 1 грудня. ня. 
"Два домики і одна фіртка". "Мартин БС'руля". Іст Кил-

Содборі, 4 грудня. донан, 16 січня. 
"Вихрест". Монтреал, 5 гру- "На шляхах~·. Вінніпег, 16 

дня. 

"Чорт і люди". Вінніпег, 5 
грудня. 

"Родина щіткарів". Саска-
1ун, 16 грудня. 

січня. 

"Зрадник". Саскатун, 20 
січня. 

"Ой не ходи, ГрІЩЮ, на ве

черниці". Венкувер, 21 січня. 
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."Дев'ятдесят сім". Вінніпег, 
23 січня. 

"Кармеmок". 
березня. 

БШфейт, 13 

"Назар Стодоли". 

донан, 23 січня. 
Іст Кил· "Куплена слава". Вінніr1ег, 

"На відпуст до Києва". Ко

ністон, 28 січня. 
"Марійка". Вінніпег, 30 січ

ня. 

"Ох, не люби двох". Саска
тун, 5 лютого. 

"Бідні діти\". Содборі, 5 шо-
ТОГС'І. 

13 березня. 
"Дев'ятдесят сім". Едмон

тон, 13 березня. 
"Повернув із Сибіру". СС\Ц

борі, 19 березня. 
"Родина щіткарів". Отrава, 

20 березня. 
"Дві сили". Вінніпег, 20 бе-

"Ой не ходи, Грищ~о, на ве- резня. 
черниці". Дромгеллер, 6 шо- "Зрадник". Вінніпег, 27 бе-
того. резня. 

"Над безоднею пропасп . 
Іст Килдонан, 6 лютого. 
"Мати-наймичка". СодбС\рі, 

11 лютого. 

"Переполох". Вінніпег, 13 
лютого. 

"Катерина". Іст Килдонан, 

13 ЛІОТNО. 
"Дванадцять". Ренфорлі, 15 

лютого. 

"Чорт не жінка". Содборі, 
19 лютого. 
"Напередодні". Вінніпег, 20 

лютого. 

"Зрадник". Беверлей, 20 шо
того. 

"Душогуби". Саскатун, 25 
лютого. 

"Час прокинутись". Вінні
пег. 27 ЛЮТNО. 
"Сирітка Хася". Венку.вер, 

27 лютого. 
"Терновий КУІЦ"· Колгорст, 

6 березня. 
"Молода кров". Вінніпег, б 

березня. 
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"Родина щіткарів". Саска
тун, 28 березня. 
'Нещасна любов" .. Содборі, 

3 квітня. 
"Хата за селом". ВішІіпе1·, 

3 квітня. 

"Хмара". Коністон, 9 квіт
ня. 

"В бурхливі дні". Вінніпег, 

10 квітня. 
"Безталанна". Іст Килдо

нан, 10 квітня. 
"Катерина". Саскатун, 11 

квітня. 

"Напередодні". Іст Килде
нан, 17 квітня. 
"Глитай ·або ж павук". Він

ніпег, 17 квітня. 
"Нечиста сШІа". Вегревилл, 

20 квітня. 
"На сіножаті". Содборі, 23 

квітня. 

"Украдене щастя". Вінніпег, 
24 квітня. 
"Невольник". Саскатун, 25 

квітня. 



"Батькова казка". Савт 
Поркюпайн, 25 квітня. 
"Майська ніч~'. Вінніпег, 1 

травня. 

"БезталаІПІа". На рол, 8 
травня. 

"Соколики". Келгарі, 8 
травня. 

"Які хворі, такі дruпори". 
Колмен, 8 травня. 
"Карметок". Едмонтон, 8 

травня. 

"Нечиста сила". Гейт, 8 
травня. 

"Надія". Вінніпег, 8 трав
ня. 

"Сватання на Гончарівці". 
Саскатун. 9 травня. 

"ПерелесШІк". Іст Килдо
наu, 15 травня. 
"Не співайте півні, не вмен

шайте ночі". Вінніпег, 15 трав
ня. 

"Глитай або ж павук". Ед
монтон, 15 травня. 
"Підземна Галичина". Сас

катун, 18 травня. 
"Підземна Галичина". Сас

катун, 18 травня. 
"Нечиста сила". Вегревилл, 

20 травня. 
"Щасливий чоловік". Кс.л

мен, 22 травня. 
"Родина щіткарів". Іст Кил

Аонан, 22 травня. 
"Підземна Галичина". Кел· 

гарі, 22 травня. 
"Панна штукарка". Едмон

тон, 22 травня. 
"Дай серцю воmо, заведе .в 

невоmо". Едмонтон, 24 трав-
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ня. 

"Родина щіткарів". Ферт· 
Вильям, 5 червня. 
"Борці за мрії". Венкувер, 

10 червня. 
"Підземна Галичина". Вег

ревилл, 7 липня. 
"Зрадник". Ріджайна, 28 

лшmя. 

"Терновий вінок". Транско
на, 4 вересня. 
"Дві жертви за вірну шо

бов". Саскатун, 14 жовтня. 
"Одружіння". Вінніпег, 23 

жовтня. 

"Наймичка". Венкувер, 24 
жовтня. 

"Родинна тайна". Вінніпеr. 
30 жовтня. 
"Два с.віти". Іст Килдонан, 

30 жовтня. 
"Підземна 

Килдонан, 2 
"Батраки". 

листооада. 

Галичина". Іст 

листс.пада. 

Медисин Гет, 6 

"Дячиха". Дромгеллер, 6 
листопада. 

"Два світи". Едмонтон, 6 
листопада. 

"Два . " СВІТИ • Вінніпег, 6 
листопада. 

"Дванадцять". Вінніпег, 13 
листопада. 

"На шляхах"'. Едмонтс;ш, 13 
листопада. 

"Товариство пшик". Іст 

Килдонан, 13 листопада. 
"Дванадцять". Летбридж, 

13 листопада. 
"Клюб суфражисток". Рід

жайна, 13 листопада. 
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"Жидівка вихрестка". Веи
кувер, 14 листопада. 
"Гайдамаки~·. Вінніпеr, 20 

листопада. 

"Дванадцять". Дромrеллер, 

вер, 9 січня. 
"Напередодні". 

нан, 15 січня. 
"Гайдамаки". 

січня. 

Іст Килдо 

Вінніпег, 16 

20 листопада. 
"Іменини Влодка". 

тон, 20 листопада. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве
Едмон- черниці". Іст Килдонан, 29 

"Перехитрили". Веrревилл, 
25 листс>.пада. 
"Степовий гість". Дромгел

лер, 27 листопада. 
"На перелазі". Едмонтон, 

27 листопада. 
"Батраки". Ріджайна, 27 

листопада. 

"Недоросток". Вінніпег, 28 
листопада. 

"Напередодні". Вінніпег, 4 
грудня. 

"Два світи". Транскона, 4 
грудня. 

"Жонатий чорт". Вінніпег, 
11 грудня. 
"Перехитрили". 

22 грудня. 
Мондейр, 

"Родина щіткарів". Вінні
пег, 25 rрудня. 
"Жонатий чорт". Виндзор, 

31 rрудня. 

1927 

"Перехитрили". 

1 січня. 
ЕдмС\НТОН, 

"Два світи". 

січня. 

Веrревилл, 4 

"Родинна тайна". Портедж 

ла Прейрі, 7 січня. 
"Повернув із Сибіру". Він

ніпег, 8 січня. 
"Терновий вінок". Венку-

січня. 

"Жидівка вихрестка". Він
ніпег, 5 лютого. 

"Шалапут~'. Вінніпег, 12 
ЛЮТС\ГО. 

"Родина щіткарів". Веrре
вилл, 15 лютого. 
"Підземна Галичина". Пор

тедж ла Прейрі, 19 лютого. 
"Великий виграш". Вінні

пег, 26 лютого. 
"Злочин старости Дембро.в

ськС'~rо". Торонто, 3 березня. 
"Жидівка вихрестка". Ед

монтон, 5 березня. 
"На перелазі". Іст Килдо

нан, 5 березня. 
"На шляхах". Іст Іuпщо

нан, 5 березня. 
"Родина щіткарів". Лібав, 

5 березня. 
"За Немань". Виндзор, 12 

березня. 
"Розбійник Кармелюк". Він

ніпег, 12 березня. 
"Дванадцять". Topomo, 17 

березня. 
"Гайдамаки". Саскатун, 19 

березня. 
"Родина щіткарів". Едмон

тон, 19 березня. 
"Ой не годи, Грицю, на ве

черниці". Вінніпег, 19 берез
ня. 



"Жонатий чорт". Портедж 
ла Прейрі", 26 березня. 
"Жидівка вихрестка". Вел

ланд, 26 березня. 
"Гайдамаки". Саскатун, 27 

березня. 
"Обзолотились". Вінніпег, 2 

квітня. 
"Вихрест". 

квітня. 

Колгорст, 2 

"Веселі полтавці". Транско
на, 2 квітня. 
"Катерина". Венкувер, 2 

квітн.я. 
"Які хворі, такі доктори". 

Іст Килдонан, 2 квітня. 
"Родина щіткарів". Лет-

брццж, 9 квітня. 
"Батькова казка". Вінніпег, 

9 квітня. 
"Коза-дереза". 

15 квітня. 
Едмонтон, 

"Живий мертвець". Вінні
пег, 15 квітня. 
"Тарас Бульба". Едмонтс.н, 

17 квітня. 
"Два світи". Портедж ла 

Прейрі, 25 квітня. 
"В бурхливі дні". Вінніпег, 

30 квітня. 
"Тарас Бульба". Вінніпег, 

14 травня. 
"Обзолотились". Іст Килдо

нан, 14 травня. 
"Душогуби". Транскона, 21 

rравня. 

"Родина щітІ{арів". Колмен, 

24 травня. 
"Тарас Бульба". Вінніпег, 

28 травня. 
"Родина щіткарів". Іст Сел-
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кирк, 4 червня. 
"Клюб суфражисток". Веr

ревилл, 9 червня. 
"Ой не ХС'>ДИ, ГрІЩІО, на ве

черщщі". Вегревилл, 1 лип
ня. 

"Кармелюк". Ді Пес, 21 ли
ІПІЯ. 

"Підземна Галичина". Дром
геллер, 6 серпня. 

"Які хворі, такі доктори". 
Венкувер, 20 серпня. 
"Пімства жидівки". Транс

кона, З вересня. 
"Підземна Галичина". Пор1· 

Артур, 8 жовтня. 
"Маріянна". Вінніпег, 22 

жовтня. 

"Дванадцять". Велланд, 29 
жовтня. 

"Моральність пані Дуль

ськоі". Вінніпег, 29 жовтня. 
''Родина щіткарів''. Брен

дон, 29 жовтня. 
"Дванадцять". Вінніпег, 5 

листопада. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве

черниці". Іст Килдон~н. 5 
листопада. 

"Підземна Галичина". Ме

дисин Гет, 19 JШстопада. 
"Ніч під Івана Купала". 

Транскона, 19 листNІада. 
"За правду і волю народа". 

Іст Килдонан, 19 листопада. 
"Пан майстер". Вегревилл, 

21 листопада. 
"Зрадник". Форт-Ситі (Іст 

Видзор), 26 листопада. 
"Криваві перли". Венкувер, 

26 JШстопада. 
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"Зрадник". Велланд. З rpy· 
дня. 

"Обзолотились". Форт-Виль
ям, З rрудня. 

"Любовна досада". Вінні
пег, З грудня. 

"Гріхи молодості". 
пег, 1 О грудня. 

Вінні-

"Гроші". Брендон, 11 груд· 
ня. 

"В бурхливі дні". Форт-Ви· 
льям, 17 грудня. 
"Тарас Бульба під Дубном". 

Саскатун, 26 грудня. 
"Дев'яносто сім". Велланд, 

31 грудня. 

"Вампір". Вінніпег, 31 гру. 
дня. 

"Криваві перли". ФС\рт-Ви
льям, 31 грудня. 

1928 

"За правду і волю народа". 
Вегрсвилл, 4 січня. 
"Пімства за кривду". Порт

Артур, 7 січня. 
"Дванадцять". Портедж ла 

Прейрі, 7 січня. 
"Запорожський клад". Тран

скона, 14 січня. 
"Немає нашого дідуся". Він

ніпег, 14 січня. 
"Родина щіткарів". Іст Кил· 

донан, 14 січня. 
"Наталка Полтавка". Су 

Сейнт Мері, 15 січня. 
"На Івана зілля копала". 

Тейлертон, 18 січня. 
"Батальй"н мертвих". Він

ніпег, 21 січня. 

"Чия дитина?". 
січня. 

Беліс, 2J 

"Шалапу1·". Вінніпег, 28 січ
ня. 

"Бондарівна". 
лютого. 

"Безбатченко". 
лютого. 

"Обзолотились''. 
11 .:ІІОТОГО. 

Велланд, 4 

Вінніпег, 4 

Венкувер, 

"Наймичка". 
11 ЛЮТNО. 

Іст Килдонан, 

"Ой не ходи, Грицю, на ве

черниці". Коністон, 15 люто-
Г(\. 

"Гайдамаки". 

лютого. 

Саскатун, 17 

"Бунтар". Бінфейт, 18 лю
того. 

"Юрко Довбуш". Вінніпег, 

18 лютого. 
"Родина щіткарів". Вейн, 

19 лютоrо. 
"Арендар в клопоті". Гім

лі, 24 :потого. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Монтреал, 25 лютого. 
"Пан майстер Коmпко". 

Вінніпег, 25 лютого. 

"Степовий гість". Колгорст, 

25 лютого. 
"Ой не ХС'·ди, Грицю, на ве

черниці". Летбридж, 3 берез-
ня. 

"Степовий гість". Вінніпег, 

3 березня. 
"Наталка Полтавка". Тю

лон, 10 березня. 
"Син проти батька". Вінні

пег, 17 березня. 



"Гайдамаки". Мус Джо, 17 
березня. 

Іст Килдман, 

НАША СЦЕНА 

"Запорожець за 

Саскатун, 4 травня. 
Дунаєм". 

"Новий барометр". Содбо-
"Соколики". 

17 березня. 
"Пібрались". в 22 

рі, 4 травня. 
еrревилл, 

"Підземна Галичина". Іст березня. 
"Безталанна". Саскатун, 23 

березня. 

Килдонан, 5 травня. 
"Майська ніч". Вінніпег, 5 

"Вихрест". Іст Килдонан, тр~вня. 

24 березня. "Нечиста сила". Венкувер, 

"За правду і волю народа". 12 травWІ. 
Порт-Артур, 24 березня. 
"Гайдамаки". Вінніпег, 

березня. 

"Скупар". 

24 травня. 

Вінніпег, 12 

"Два світи". Дромгеллер, 

24 і 25 березня. 
"Перехитршш". Ді Пес, 28 

березня. 
"В неволі темноти". Веrре

вилл, 29 березня. 
"Хмара". Іст Килдонан, 30 

березня. 
"Безбатченко". Венкувер, 31 

березня. 
"Трьох до вибору". Вінні

пег, 31 березня. 
"На шляхах". Транскона, 

31 березня. 
"Американський робітник". 

і "Целібатник". Мондейр, 16 
квітня. 

"Скупар". Мус Джо, 12 
травня. 

"Трьох до вибору". Іст Кил

донан, 12 травня. 
"Нечиста сила". 

12 травня. 
Велланд, 

"Канадийський жених". Сод

борі, 18 травня. 
"Ой не ходи, Грицю, на ве

черниці". Вінніпег, 19 травня. 
"Коза-дереза". Содборі, 24 

травня. 

"Кроваві перли". Мус Джо, 
26 травня. 
"Право сваволі". 

донан, 26 травня. 

Іст Кил-

"Жертви царизму". 
"Родина щіткарів". Кемсак, рі, 31 травня. 

17 квітня. 

Содбо-

"Наймит". Вінніпег, 21 
квітня. 

"Жертви царизму". 21 квіт-
ня. 

''Чорноморці". 

ям, 2 червня. 
Форт-Виль-

"Простак". Іст Килдонан, 9 
червня. 

"Безбатченко". Велланд, 28 "Гайдамаки". Торонто, 8 
квітня. вересня. 

"Чия дитина?". Вінніпег, 28 "Підземна Галичина". Вшщ-
квітня. зор, 28 вересня. 
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НАША СЦЕНА 

"Скупар". Іст Килдонан, 29 
вересня. 

"Безталанна". Венкувер, 6 
жовтня. 

"Родина щіткарів". Нс.ран
да, 6 жовтня. 
"Тарас Бульба". Вінніпег, 

20 жовтня. 
"Пімства за кривду". Іст 

Килдонан, 20 жовтня. 
"Редактор Фармера". Вен

кувер, 20 жовтня. 
"Чия дитина?". Вегревилл, 

25 жовтня. 
"Редактор Фармера". Він 

ніпеr, 27 жовтня. 
"Міни Пасайку". Торонто, 

28 жовтня. 

пег, 24 листопада. 
"Ой не ходи, ГрІЩІО, на ве

чершщі". Ді Пес, 28 листопа
да. 

"Родина щіткарів". Вінні
пег, 1 rрудня. 
"Не всі вдома" і "На старо

сті літ". Венкувер, 1 rрудня. 
"Верховинці". Транскона, 1 

грудня. 

"Чия дитина?"._ Сейнт Бо

ніфейс, 1 грудня. 
"Куркулячі мрії". Вінніпег, 

8 rрудня. 
"Ой не ходи, Грицю на ве

черниці". Ді Пес, 12 rрудня. 
"Ой не ходи, Грицю, на вс· 

черниці". Саскатун, 14 груд-
"Чия дитина?". Іст Килдо- ня. 

н:ан, 3 листопада. "Дванадцять". Іст Килдо-
"Недоросток". Едмонтон, 3 нан, 15 грудня. 

листопада. "Повернувся із Сибіру". 
"Кrоак Голота". Вінніпег, З Монтреал, 15 грудня. 

листопада. "Гайвороння". Брукленд, 15 
"Чия дитина,". Гейт, 8 ли- грудня. 

СТ(>і[!ада. І "Тарас Бульба". Дромгел-
"Кохайтеся чорнобриві". 1 11ер, 16 грудня. 

Венкувер, 10 листопада. · "Жидівка вихрестка". Вег-
"Душогуби". Форт-Вильям, ревилл, 18 грудня. 

1 О листопада. "Ясні зорі". Едмс.нтон, 22 
"Дванадцять". Едмонтон, 10 грудня. 

листопада. "Підземна Галичина". Ед-
"Дванадцять". Вінніпег, 10 монтон, 22 грудня. 

листопада. "Скупар". Сейнт Боніфейс, 
"Діти нужди". Вінніпег, 17 22 грудня. 

листопада. "Овеча криниця". Велланд, 
"Убійники". Іст Килдонан, 23 грудня. 

17 листопада. "Бабський бунт". Виндзор, 
"Безробітні". Едмошон, 24 29 грудня. 

листопада. "Дванадцять". Венкувер, 29 
"Еспанська муха". Вінні- грудня. 



нна перелазі". Транскона, 
29 rруДШІ. 
"Тітка Карла". Вінніпег, 29 

rрудня. 

"Юрко Дообуш". Ke,rrapi, 
29 rрудня. 

"Редактор Фармера". Тим
мінс, ЗО rрудня. 

"Жидівка вихрестка". Гил
крест, грудень, 1928 р. 

1929 

"Душогуби". Іст Килдонан, 
5 січня. 
"Недоросток". Енсонвилл, 6 

січня. 

"Родина щіткарів". Беліс, 

9 січня. 

НАША СЦЕНА 

moтoro. 

"Тарас Бульба". Транскона, 
2 березня. 
"Скупар". Венкувер, 2 бе

резня. 

"На перелазі". Іст Килдо
нан, 2 березня. 
"Гайвороння". Сейнт Боні

фейс, 2 березня. 
"Сто тисяч". Іст Килдонан, 

8 березня. 
"Чия дшина?". Вінніпег, 9 

березня. 
"В кігтях розпусти". Брук

:~енд, 9 березня. 
"Тарас Бульба". Іст Килдо

нан, 23 березня. 
"Скупар". Брукленд, 23 бе-

"Вихованець". 
січня. 

Вінніпег, 12 резня. 

"Безталанна". Транскона, 19 
січня. 

"Заколот". Вінніпег, 19 січ
ня. 

"Діти нужди". Іст Килдо
нан, 19 січня. 

"Однієї ночі". Брукленд, 19 
січня. 

"Дванадцять". Мус Джо, 2 
JПОТОГО. 

"Король бавиться". Вінні
пег, 2 тотоrо. 
"Пісня нужди". Вінніпег, 9 

лютоrо. 

"Перемогли". Тиммінс, 10 
лютоrо. 

"Сирітка Хася". Іст Килдо

нан, 16 лютого. 
"Жидівка вихрестка" .. Він

ніпег, 16 лютоrо. 
"Дівочі мрії". Веrревилл, 28 

"Сон весняної ночі". Мус 
Джо, 23 березня. 
"Наймичка". Летбридж, 31 

березня. 
"Наталка Полтавка". Ге-

милтон, 7 квітня. 
"Батальйон мертвих". Сод

борі, 12 квітня. 
"Редактор Фармера". Іст 

Килдонан, 13 квітня. 
"На перелазі". Брукленд, 

13 квітня. 

"Брехня". Іст Килдонан, 20 
квітня. 

"Запорожець за Дунаєм". 
Мощреал, 27 квітня. 
"Доки со~ще зійде, роса очі 

виїсть". Тиммінс, 28 квітня. 
"Чия дитина?". Прудгс.м:, 

6 травня. 
"Заручини по смерті". Вег

ревилл, 6 травня. 
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НАША СЦЕНА 

"Гроші". Мондейр, 7 трав
ня. 

"Украдене щастя". Брук
ленд, 11 травня. 
"Пісня нужди". Брентфорд, 

"Родина щіткарів". Брук
ленд, 7 грудня. 
"Шаленна моло д и ч ка ' ' . 

Транс:кона, 14 грудня. 
"Діти нужди". Дромrеллер, 

14 грудня. 11 травня. 
"Тарасик". 

травня. 

Вегревилл, 14 "Осінні скрипки". Іст Кил-
донан, 14 грудня. 

"Хмара". 

червня. 

Венкувер, 
"Н П " В 24 аталка олтавка . еrре-

вилл, 19 грудня. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве
черниці". Тиммінс, 1 липня. 
"Діти нужди". Дромrеллер, 

3 серпня. 
"Омелькова 

пеr, 13 серпня. 
"Бурлака". 

серпня. 

"В тумані". 

ресня. 

мрія". Вінні-

Транскона, 31 

Содборі, 15 ве-

"Гріхи молодості". Транско
на, 19 ЖС'.ВТНЯ. 
"Хата за селом". Вінніпеr, 

26 жовтня. 
"Дванадцять". Едмонтон, 16 

листопада. 

"Республіка на колесах". 
Вінніпеr, 16 листопада. 
"Крик землі". Транскона, 

16 листопада. 
"Ой у полі жито". Летбридж, 

23 листопада. 
"Гріхи молодссті". Іст Кил

донан, 23 листопада. 
"Гайдамаки". Дромrеллер, 

30 листопада. 
"Родина щіткарів". Вінні

пеr, 30 листопада. 
"Старцуни і дівчата". Іст 

Килдонан, 30 листопада. 
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"Сава Чалий". Едмоmан, 21 
грудня. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве
черниці". Порт-Артур, 25 гру
дня. 

"Ой не ходи Грицю, на ве
черниці". Торонто, 25 грудня. 
"Дев'яносто сім". Венку

вер, 28 грудня. 
"Ой не ходи, Грицю, на ве

черниці". Киченер, 28 грудня. 
"Жертви темноти". Брук

ленд, 28 грудня. 
"Трьох до вибору". Транс

кона, 28 rрудня. 

1930 

'Ой не ходи, Грицю, на ве
черниці". Летбридж, 1 січня. 
"Родина щіткарів". Вінні

пег, 4 січня. 
"Діти Агасфера". Кенора, 4 

січня. 

"Трьох да вибору". Транс
кона, 18 січня. 
"Борці за мрії". Тейлертон, 

18 січня. 
"Хмара". Вінніпег, 18 січ

ня. 

"Бондарівна". Іст Кшщо
нан, 18 січня. 



"Тарас Бульба під Дубном". 
Саскатун, 31 січня. 

"Діти Агасфера". Сейнт Бо
ніфейс, 1 mотого. 

"Борці за мрії". Венкувер, 1 
лютого. 

"Щастя і недуга". Іст Кил
донан, 1 лютого. 
"Ой не ходи, Грицю, на ве

черниці". Оттава, 2 лютого. 
"Трьох до вибору" і "Три 

верrnхвости". Вінніпег, 2 лю
тrо-о. 

"Хмара". Мондейр, 7 лю
того. 

"Борислав сміється". Вінні

пег, 8 moтoro. 
"Радій". Вінніпег, 9 люто

го .. 
"Безробітні". Порт-Артур, 15 

лютого. 

"Ой не ходи, Грицю, на ве
черниці". Транскона~ 15 лю
того. 

''За батька". Форт-Вилья:м, 

22 лютого. 
"Ой не ходи, Грицю, на ве

чершщі". Мус Джо, 22 люто
го. 

"На відпуст до Києва". Вен
кувер, 22 лютrо-о. 
"Жидівка вихрестка Іст 

Килдонан, 22 лютого. 
"Борислав сміється". Вінні

пег, 1 березня. 
"Жертви темноти". Вінні

пег, 1 березня. 
"Заколот". Транскона, 8 

березня. 
·"Украдене щастя". Сейнт 
Боніфейс, 8 березня. 

НАША СЦЕНА 

"Безбатченко". Іст Килдо
нан. 8 березня. 
"На відпуст до КиєІЗ'а". Брук· 

ленд, 8 березня. 
"Пан майстер Копитко" і 

"Депутати до Відня". Іст Кил

донан, 8 березня. 
"Козак Голота". Летбридж, 

15 березня. 
"Тарас у дяка". Сейнт Бо

ніфейс, 15 березня. 
"Родина щіткарів". Ошава, 

15 березня. 
"Як козакам роrи виправля

ють". Венкувер, 22 березня. 
"Позапліталися". Вінніпег, 

22 березня. 
"Омелькова мрія". Іст Кил

донан, 22 березня. 
"Гріхи молодості". Сейнт 

Боніфейс, 29 березня. 
"Пан майстер Копитко". 

Транскона, 5 квітня. 
"Мартин Боруnя". Вінніпег, 

5 квітня. 
"Діти Агасфера". Летбридж, 

12 квітня. 
"Батраки". Сейнт Боніфейс, 

12 квітня. 
''Чорна пашера і білий мед

відь". Вінніпег, 12 квітня. 
"В кіпях розпусти". Ту 

Гиллс, 21 квітня. 
"Товариство ІПШІк". Смокі 

Лейк, 21 квітня. 
"Дванадцять". Спедден, 21 

квітня. 

"Бунтар". Іннісфрі, 21 кві1-
ня. 

"Три жеІDІХИ". Вінніпег, З 
травня. 
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НАША СЦЕНА 

"Бредлайна". Келгарі, 
травня. 

З "Вихрест". Іст Килдонан, 
18 жс.втня. 

"Чия дитина?". 
нан, 10 травня. 

Іст Килдо- "Маріянна". Тиммінс, 19 

"Переполох". Вінніпег, 17 
травня. 

"Недоросток". Пакан, 22 
травня. 

"Сорока та корова". Венку
вер, 25 травня. 

"За правду і волю". Мир
нам, 28 червня. 

"Чия дитина?". Вінніпег, 31 
травня. 

"Родина щіткарів". Лет-
бридж, 28 червня. 

"Вовчення". Тиммінс, 1 ли
ІПІЯ. 

"Батальйон мертвих". Тим
мінс, 24 серпня. 
"Верховинці". Тиммінс, 7 

вересня. 

"Напролом". Торонто, 13 
вересня. 

"Козак Голота". Форт-Ви
льям, 20 вересня. 

"Ох, не люби двох". Транс
кона, 4 жовтня. 
"Циганка кр·асавиця". Порт

Артур, 4 ЖС\втня. 
"Депутати до Відня". Ке

нора, 16 жовтня. 
"Бредлайн" (За хлібом). Він· 

ніпег, 18 жовтня. 
"Н~іймит". Торолд, 18 жовт

ня. 

"Молода любовниця" і "Не 
стільки наженився, як засоро

мився" Транскона, 18 жовт
ня. 
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жовтня. 

"Гайвороння". Престон, 24 
жовтня. 

"Два світи". Летбридж, 25 
жовтня. 

"Тарас Бульба". Торонто. 
25 жовтня. 

"Родина щіткарів". Транс
кона, 1 листопада. 
"Княжна Вікторія". Вінні

пег, 1 листопада. 
"На перелазі". Венкувер, 1 

листопада. 

"rx біль" і "Миротворці"'. 
Оттава, 2 листопада. 
"Скупар". Вінніпег, 8 лис

топада. 

"Будка ч. 27" і "Без жін
ки". Содборі, 9 листопада. 
"Сигнал". Оттава, 9 листо

пада. 

"Лихо з жінкою, 
жінки". Колмен, 

пада. 

лихо без 
10 листо-

"Розrшата". Содборі, 12 mr-
сто пада. 

"Безталанна". ВегревИJШ, 

14 листоrrада. 
"Дванадцять". Вінніпег, 15 

листопада. 

"Дванадцять". Монтреал, 15 
ЛИСТ(>і(Іада. 

"Дванадцять". Іст Виндзор, 
15 листопада. 
"Дванадцять". Едмонтон, 15 

листопада. 

"Вашаж". Транскона, 15 
листопада. 



нОленка". Іст Килдонан, 15 
листопада. 

"Родина щіткарів". Опава, 
16 листопада. 
"Гимн нужди". Содборі, 19 

11истопада. 

"На мілинах". Колмен, 16 
листопада. 

"Згарище". Іст Виндзор, 
22 листопада. 
"Діти нужди". Венкувер, 

22 листо11ада. 
"До сходу сонця". Опава, 

23 листопада. 
"Людожер". Іст Килдонан, 

22 листопада. 
"Шляхта ходачкова". Тим· 

мінс, 23 листооада. 
"Соколики". Содборі, 26 

листопада. 

"Без ..... ,,.І':· ." .1:"-"''...ITHl • Ді Пес, 2.6 ЛИ· 
сто пада. 

"Родина щіткарів". Іст 
Виндзор, 29 листопада. 
"Дев'яносто сім". Едмон· 

тон, 29 листопада. 
"Наглий суд в Галичині". 

Транскона, 29 листопада. 
"Соколики". Содборі, 29 

листопада. 

"Верховинці". Бінфейт, 29 
листопада. 

"Куркулячі мрії". Брукленд, 

29 листопада. 
"Обзололитись". Летбридж, 

29 листопада. 
"Нежданий гість" і "Танцю· 

рист". Венкувер, 30 листопа
да. 

"Бредлайн". Бінфейт, 6 гру-
дня. 

НАША СЦЕНА 

"Діти нужди". Вінніпег, б 
грудня. 

'Родина щіткарів". Саска

тун, 12 грудня. 
"Заручився". Вінніпег, 13 

грудня. 

"Марко Спотикайло". Сейнт 

Боніфейс, 13 грудня. 
"Борці за мрії". Транскона, 

13 грудня. 
"Борці за мрії". Іст Кил

донан, 13 грудня. 
"Нещасне кохання". Бін

фейт, 13 грудня. 
"Ой не ходи Грицю, на ве

черниці". Киркленд Лейк, 14 
грудня. 

"Чия дитина?". Бінфейт, 20 
грудня. 

"Заклятий яр". Сейнт Боні
фейс, 20 грудня. 
"Людожер". Транскона, 20 

грудня. 

''Дgанадцять''. Вегревилл, 

21 грудня. 

"Запорожський клад". Порт

Артур, 25 грудня. 
"Людожер". Сейнт Боні

фейс, 27 грудня. 

1931 

"Як світ пішов догори нога

ми". Вінніпег, 3 січня. 
"Підземна Галичина". Брук

ленд, 3 січня. 
"Заклятий яр". Іст Килдо

на, 3 січня. 
"Захар Беркут". Брендон, 4 

січня. 

"Запорожець за Дунаєм". 
Дромгеллер, 10 січня. 
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"Підземна Галичина". Сейнт 
Боніфейс, 10 січня. 
"На перелазі". Вилингд{'оН, 

13 січня. 
"Заручився". Транскона, 17 

січня. 

"Тітка Карла". Вінніпег, 17 
січня. 

"Родина щіткарів". Савт 
Поркюпайн, 18 січня. 
"Блудні вогні". Вінніпег, 24 

січня. 

"Родина щіткарів''. Порт
Артур, 24 січня. 
"Хмара". Сейнт Боніфейс, 

24 січня. 
"Тітка Карла". Іст Килдо

нан, 31 січня. 
"Борці за мрії". Транскона, 

31 січня. 

"Жертва темноти". Лет-
брилж. 7 ЛЮТОГС'" 
"Злива" ("Сейді Томпсон"). 

Вінніпег, 7 лютого. 
"Пророк". Іст Килдонан, 7 

лютого. 

"Родина щіткарів". Брент

форд, 8 лютого. 
"Підземна Галичина". Фе>рт

Вильям, 14 лютого. 
"В неволі темноти". Брук

ленд, 14 лютого. 
"Родина щіткарів". Стор

новей, 20 лютого. 
"Марійка". Вінніпег, 21 лю

того. 

"Горить Галичина". Порт
Артур, 21 лютого. 
"Панська губа, та зубів не

ма" Іст Килдонан, 21 люто
rо. 
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''Дванадцять''. 
22 лютого. 

Тейлертон, 

"Бредлайн". Венкувер, 28 
лютого. 

"Нахмарило". Транскона, 
28 лютого. 

"ГорІПЬ Галичина". Саска
тун, 6 березня. 
"В чужому таборі". Вінні

пег, 7 березня. 
"Горить Галичина". Меди

син Гет, 7 березня. 
"Гайвороння". Сейнт Боні

фейс, 7 березня 
"Старі гріховодники". Гилі

ард, 13 березня. 
"Безбатченко". Транскона, 

14 березня. 
"Горить Галичина". Вінні

пег, 14 березня. 
"Нахмарило". Іст Килдо

нан, 14 березня. 
"Ганьба". Кенора, 14 берез

ня. 

"Кармелюк". Летбридж, 14 
березня. 

''Целібатник". ВилингдС\п, 
20 березня. 

"Ганьба:". Порт-Артур, 2і 

березня. 

"Наймит". Брукленд, 21 бе
резня. 

"Ой у полі жито". Вінніпег, 
21 березня. 
"Горить Галичина". Іст Кил

донан, 21 березня. 
"Горить Галичина". Брен

дон, 22 березня. 
"Чия дитина?". Вінніпег, 28 

березня. 



"Жінка рабІПІя". Вінніпег, 
28 березня. 

"Ганьба". Форт-Вильям, 28 
березня. 
"Бредлайн". Саскатун, 4 

квітня. 

"ТітК'а Карла". Транскона, 
4 КВіПІЯ. 
"Чесна халява". Вінніпег, 

4 квітня. 
"ПідrіряШІ". Сейнт Боні

фейс, 4 квітня. 
"Тарас Бульба". Іст Килдо

нан, 4 квітня. 
"Одної ночі". Венкувер, 5 

квітня. 

"Чортеня". Саскатун, 11 
квітня. 

"Горкrь Галичина". Венку
вер, 11 квітня. 
"Перші хоробрі". Вінніпег, 

11 Квітня. 
"Серед бурі". Вест Форт

Вильям, 13 квітня. 
"Горить Галичина". Су Сейнт 

Мері, 15 квітня. 
"Горить Галичина". Транс

кона, 18 квітня. 
"На перелазі". Вінніпег, 18 

квітня. 
"Мати-наймичка". Сейнт Бо

ніфейс, 18 квітня. 
"Таміла". Іст Килдонан, 18 

квітня. 
"Наймит". Вінніпег, 25 квіт

ня. 

"НаталК'а Полтавка". Брен
дон, 26 квітня. 
"Діти нужди". Транскона, 

2 травня. 
"Жінка рабиня". Вінніпе~·, 
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2 травки. 
"Жінка рабиня". Сейнт Бо

ніфейс, 2 травня. 
"Редактор Фармера". Вен

кувер. 3 травня. 
"Княжна Вікторія". Вінні

пег, 9 травня. 
"Пісня нужди". Іст Килдо

: нан, 9 травня. 
"Підземна Галичина". Він· 

ніпег, 16 травня. 
"Жінка рабиня". Транско

на, 16 травня. 
"Куркулячі мрії". Іст Кил

донан, 16 травня. 
"Горить Галичина". Венку

вер, 21 травня. 
"Куркулячі мрії". Сейнт 

Боніфейс, 23 травня. 
"Родина щіткарів". Тим· 

мінс, 24 травня. 
"Чорт та жінка" і "Нечиста 

сила". Сидні, 25 травня. 
"Наймит". Венкувер, ЗО 

травня. 

"Остання банда". Вест Форт
Вильям, 6 червня. 
"Діти Агасфера". Мирнам, 

27 червня. 
"Пісня Ізр·аїля". Виндзор, 

4 липня. 
"Родинна тайна". Летбридж, 

25 липня. 
"Фата моргана". Венкувер, 

6 вересня. 
"Крик землі". Венкувер, 

26 вересня. 
"Опршпки". Транскона, 3 

жовтня. 

"Бунтар". Іст Килдооан, 3 
жовтня. 
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"Опришки". Іст Килдонан, 
10 жовтня. 
"Гимн нужди". Веrревилл, 

16 жовтня. 
"Сава Чалий". Вінніпег, 17 

жовтня. 

"Марійка". Іст Килдонан, 
17 жовтня. 

"Безробітні". Вінніпег, 24 
жо.втня. 

"Циганка Аза". Торонто, 24 
жовтня. 

"Жонатий Мефістофель". 

Сейнт Боніфейс, 24 жовтня. 
"Гимн нужди". Мондейр, 29 

жовтня. 

"Маленький герой". Віннj

пег, 31 жовтня. 
"За правду й волю народа". 

Брентфорд, 31 жовтня. 
"Фата моргана". Іст Килдо

нан, 31 жовтня. 
"Княжа Вікторія". Транс

кона, 7 листопада. 
"Халепа". Іст Килдонан, 7 

листопада. 

"За правду й волю народа". 
Гвелф, 8 листопада. 
"На перелазі". Саскатун, 11 

листопада. 

".Родина щіткарів". Вегре

вилл, 14 листопада. 
"Революційне весілля". Іст 

Килдонан, 14 листопада. 
"Дванадцять". Келгарі, 14 

листопада. 

"Наймит". Сейнт Боніфейс, 
14 листопада. 
"Дванадцять". Тиммінс, 15 

листопада. 

"Вантаж". Іст Килдшrан, 21 
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листопада. 

"Дванадцять". Вінніпег, 21 
листопада. 

"В бабусиних обіймах". От
тава, 22 листопада. 

"Безробітні". Іст Килдонан, 
28 листопада. 
"Республіка на колесах". 

Кегарі, 28 листопада. 
"За правду й волю Н'арода". 

Саскатун, 28 листопада. 
"Малий герой". Тиммінс, 28 

листопада. 

"Вантаж". Транскона, 28 
листопада. 

"Вантаж". Оттава, 29 лис-
тооада. 

"Підземна Галичина". Тим
мінс, 29 листопада. 
"Чудо біля криниці". Він

ніпег, 5 rрудня. 
"Віч на віч". Киркленд 

Лейк, 12 rрудня. 
"Сирітка Хася". Транскг.на, 

12 грудня. 
"Безробітні". Сейнт Боні

фейс, 12 rрудня. 
"Гайдамаки". Саскатун, 17 

грудня. 

"Підземна Галичина". Вег
ре.вилл, 19 rрудня. 
"Лікар з примусу" Лет

бридж, 19 грудня. 
"В чужому таборі". Брент

форд, 19 грудня. 
"Дванадцять". Брендон, 20 

грудня. 

"Пацифікація". Венкувер, 

24 грудня. 
"Родина 

ковські, 26 
щіткарів". Клеч
rрудня. 



"Сирітка Хася". Сейнт Бо
ніфейс, 26 грудня. 
"Чудо біля криниці". Іст 

Килдонан, 26 грудня. 

1932 

"Ой не ХС'ДИ, Грицю, на ве
черниці". Брентфорд, 1 січня. 
"Сиmал" і "Хто винен". 

Сейнт Боніфейс, 2 січня. 
"Дванадцять". Медисин Гет, 

2 січня. 
"На перелазі". Летбридж, 2 

січня. 

"Ганьба". Келгарі, 2 січня. 

"Чия дитина?". Фицрой Гар
бор, 2 січня. 
"Дев'яносто сім". Венкувер, 

2 січня. 
"Страйкер". Мондейр, 8 

січня. 
"Тарас Бульба". Тюлон, 8 

січня. 
"Дві сили". Ленюк, 8 січ

ня. 

"Діти Агасфера". Роздейл, 

9 січня. 
"За правду й волю народа". 

Вест ТоронтСІ, 9 січня. 
"Підземна Галичина". Мон

дейр, 9 січня. 
"Віз ламається, чумак ума 

набирається". Вегревилл, 9 
січня. 

"Страйкер" і "Ми і вони". 
Вінніпег, 9 січня. 
"Республіка на колесах". 

Вінніпег, 16 січня. 
"Мати-наймичка". Транско

на, 16 січня. 
"Кроваві перли". Летбридж, 
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16 січня. 
"Дванадцять". ВеJШанц, 16 

січня. 

"Вантаж". Сейнт Боніфейс, 
16 січня. 
"Заколот". Брентфорд, 16 

січня. 

"Цвіркуни". Вест Торонто, 
16 січю:. 
"Коммольці". Вінніпег, 23 

січня. 

І "Товариство ІІІШІК". Вест 
Торонто, 25 січня. 

"Підземна Галичина". Сас
катун, 28 січня. 
"Церковний староста". Вен

кувер, ЗО січня. 

"Селькс.рія". Летбридж, ЗО 
січня. 

"Діти революції". Іст Кил
донан, ЗО січня. 

"Підземна Галичина". Іст 
Килдонан, 6 лютого. 
"Вередлива принцес а'.' 

Сейнт Боніфейс, 6 лютого. 
''Вибух". Вінніпег, 6 mото

Гt1. 

"Сич". Летбридж, 6 люто-
го. 

"Зрадник". Вегревилл, 13 
лютого. 

"Батальйон мертвих". Ед
монтон, 13 лютого. 
"Сто тисяч". Сейнт Боні

фейс, 13 лютого. 
"Тарас Бульба". Летбридж, 

20 лютого. 
"Пошились в дурні". Транс

кона, 20 moтoro. 
"Вибух". Вінніпег, 20 люто-

го. 
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"Жертви rорожанськоі вій
ни". Іст Кшщонан, 20 люто
rо. 

"Пошились в дурні". Іст 
Килдонан, 24 лютого. 
"Розлом". Вінніпег, 27 лю

того. 

"Діти революції". Сейнт Бе~ 
ніфейс, ТТ шотоrо. 
"Дванадцять". Транскона, 

31 ЛІОТОГ(\. 

'!Підземна Галичина". Кел

гарі, 2 березня. 
"Діти революції". Вінніпег, 

4 березня. 
"Оленка". Вінніпег, 5 берез

ня. 

"Родинна тайна". Сейнт Бо
ніфейс, 5 березня. 
"Ми і вони". Мирнам, 12 

березня. 
"Ганьба:". Венкувер, 12 бе

резня. 

"Вирок". Вінніпег, 12 бе
резня. 

"Сава Чалий". Транскона, 

12 березня. 
"Право сваволі". Бікон-

філд, 19 березня. 
"Вибух". Іст Килдонан, 19 

березня. 
"Одної ночі". Брентфорд, 

20 березня. 
"Сирітка Хас.я". Содборі, 20 

березня. 
"Надія". Венкувер, 26 бе

резня. 

"Рожеве павутиння". Вінні
пег, 26 березня. 
"Надія". Сейнт Боніфейс, 26 

березня. 
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"Сава Чалий". Іст Кшщо
нан, 2 квітня. 
"Сава Чалий". Форт-Виль

ям, 2 квітня. 
"Терновий ку~ц". Сейнт Бо

ніфейс, 2 квітня. 
"Терновий ку~ц". Пойнт 

Доглес, 8 квітня. 
"Терновий ку~ц". Іст Кил

донан, 9 квітня. 
"Терновий ку~ц". Порт-Ар

тур, 16 квітня. 
"Надія". Іст Килдонан, 16 

квітня. 
"Терновий ку~ц". Венкувер, 

23 квітня. 
"Гуцульська правда" і "Хоч 

раз й.осо правда". Пойнт Доr
лес, 23 квітня. 

"Недоросток". Сейнт Боні
фейс, 23 квітня. 
"Родина щіткарів". Елстов, 

2 травня. 
"Надія". Транскона, 2 трав

ня. 

"Лікар з примсу". Тиммінс, 

30 квітня. 
"Гайдамаки". Едмонтон, 30 

квітня. 

"Пророк". Вінніпег, 30 кві
тня. 

"Серце України - Дніпрель

стан". Торонто, 30 квітня. 
"Напередодні". Іст Кшщо

нан, 30 квітня. 
"Повернув із Сибіру". Вен

кувер, 14 травня. 
"Скупар". Транскона, 14 

травня. 

"Гуцульська правда". Пойнт 
Доглес, 14 травня. 



"Цар Микола ІІІ у Нью 
йорку". Іст Кwщонан, 14 
травня. 

"Гуцульська правда". Ме
дисин Гет, 15 травня. 

"Надія". Іст Килдонан, 20 
травня. 

"Родина щіткарів". Киче
нер, 21 травня. 
"Родина щіткарів". Вінні

пег, 21 травня. 

"На шляхах". Сейнт Боні
фейс, 21 травня. 

"Безробітні". Венкувер, 28 
травня. 

"Варнак". Вінніпег, 28 трав
ня. 

"Учитель". Транскона, 28 
травня. 

"Одної ночі". Порт-Артур, 
10 ЛШІНЯ. 
"Вибух". Вінніпег, 16 лип

ня. 

"Підпанки". Венкувер, 27 
серrшя. 

"Мандрівник". Іст Килдо
нан, 24 вересня. 
"За правду і волю народа". 

Венкувер, 1 жовтня. 
"Батраки". Транскона, 1 

жовтня. 

"По ревізії". Летбридж, 22 
жовтня. 

"Скупар". Содборі, 26 жов
тня. 

"Мина Ма;зайло". Торонто, 

29 жовтня. 
"Вибух". Транскона, 5 ли

стопада. 

"Пісня Ізраіля". Сейнт Бо
ніфейс, 5 m1стопада. 
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"Степовий rість". Киркленд 
Лейк, 6 листопада. 
"Підземна Галичина". Тран

скона, 12 JПІСТОпада. 
"Дванадцять". Вінніпег, 12 

листопада. 

"Дванадцять". Едмонтон, 12 
листопада. 

"Дванадцять". :Келrа~. 12 
листопада. 

"Дванадцять". Венкувер, 12 
:шстопада. 

"Убійники". Сейнт Боні
фейс, 12 листопада. 

"Безрооітні". Тиммінс, 13 
листопада. 

"Куркулячі мрії". Лет-
бридж, 19 листопада. 
"Пісня Ізраїля". Іст Килдо

нан, 19 JПІстооада. 
"Я вбив зпоДШІу". Вінніпег, 

19 листопада. 
"Бунт ляльок". Сейнт Боні

фейс, 19 листопада. 
"Дванадцять". Киркленд 

Лейк, 20 листопада. 
"Наглий суд в Галичині" 

Руан, 20 листопада. 
"Лицарі абсурду". Едмон

тон, 26 листопада. 
"Бредлайн". Летбридж, 26 

листопада. 

"Майська ніч". Тиммінс, 26 
листопада. 

"Борислав смієтсья". Кел
rарі, 26 JПІстопада. 
"За правду і возпо народа". 

Іст Килдонан, 26 листопада. 
"Пошились в дурні". Вен· 

кувер, 27 листопада. 
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"Гуцуп:ьська правда". Лет. 
бридж, 27 JШстопада. 
"Віч на віч". Брентфорд, 27 

листопада. 

"Цвіркуии". Транскона, З 
грудня. 

"Повернув із Сибіру". Сейнт 
Бсніфейс, 3 грудня. 

"Гуцульська правда". 
кувер, 28 січня. 

Вен 

"Розбійник Кармелюк' ' . 
Сейнт Боніфейс, 28 січш. 
"Батальйон мертвих". 

бридж, 4 лютого. 
''Рожеве павутиння''. 

Килдонан, 4 лютого. 

Лет-

Іст 

"На шляхах". Летбридж, 10 
"Родина щіткарів". Кенора, 

10 4 лютого. 
грудня. 

"Цвіркуни". Вінніпег, 
грудня. 

"Клуб суфражисток". Сейнт 
Боніфейс, 17 грудня. 
"Пісня Ізраїля". Пойнт До

rлес, 24 грудня. 
"Родина щіткарів". Саска

тун, 26 грудня. 
"Чапаєв". Торонто, 31 гру

дня. 

"Вовчення". Венкувер, 31 
грудня. 

''Гуцульська правда". Іст 
Килдонан, 31 грудня. 
"За прадву і волю народа". 

Брендон, 31 грудня. 

1933 

"Розбійник Кармелю к ' ' . 
Пойт Доглес, 5 січня. 

"Ой, не х('~Ди, Грицю, та й на 

вечерниці". Порт-Артур, 8 
січня. 

"Обзолотились". Вінніпег, 9 
лютого. 

"Запорожець за 
Саскатун, 9 лютого. 
"Мати-наймичка". 

вер, 11 лютого. 

Дунаєм". 

Венку· 

"Гриць Мазниця". Пойнт 

Доглес, 11 лютого. 
"Розплата". Борнабі, 18 лю

того. 

"Церковний староста". Брен
дон, 18 лютого. 
"Назар Стодоля". Іст Кил

донан, 18 лютого. 
"Одне.і ночі". Саскатун, 24 

лютого. 

"У чуже.му таборі". Венку
вер, 25 лютого. 
"Людожер". Форт-Вильям, 

25 лютого. 
"Чорноморці". Транскона, 

25 лютого. 
"Віч на віч". Вінніпег, 12 "Ві'ч на віч". Летбридж, 

січня. 25 лютого. 
"Ох, не люби двох". Сейнт 

Боніфейс, 14 січня. 
"Скупар". Пойнт Доглес, 21 

січня. 

"Безбатченко". 
'Z'1 січня. 
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Саскатун, 

"За правду і волю народа". 
Келгарі, 25 лютого. 
"Запоморочена ніч". Іст 

Килдонан, 25 лютого. 
"Наймичка". Пойнт Доглес, 

2 березня. 



"Родина щіткарів". Порт
Колборн, 5 березня. 
"Ж " В ертви царизму . егре-

вилл, 10 березня. 
"Вирок". Вінніпег, 10 бе

резня. 

"Назар Стодоля". Іст Кил· 
донан, 11 березня. 
"Малий Тарас". Вінніпег, 12 

березня. 
"З Тарасового дитинства". 

Вінніпег, 16 березня. 
"Бунтар". Брод Веллей, 18 

березня. 
"Ох, не люби двох". Сейнт 

Боніфейс, 18 березня. 
"Клуб суфражисток". Вен

кувер, 25 березня. 
"Вантаж". Летбридж, 1 

квітня. 

"Три герби". Сейнт Боні· 
фейс, 8 квітня. 
"Рожеве павутиння". Пойнт 

Доrлес, 15 квітня. 
"Бредлайн". Бучач, 16 кві

тня. 

"Омелькова мрія" 
Доrлес, 16 квітня. 

Пс.йнт 

"Степовий гість". Вінніпег, 

20 квітня. 
"Верховинці". Венкувер, 22 

квітня. 
"Пісня Ізраїля". Торонто, 

22 квітня. 
"Цвіркуни". Іст Килдонан, 

22 квітня. 
"Павуки". Іст Килдонан, 22 

квітня. 
"Гайдамаки". ВінніпеІ', 29 
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квітня. 

"Діти революції". Тиммінс, 
7 травня. 
"Сич". Тиммінс, 14 трав

ня. 

"Орися". Тиммінс, 20 трав
ня. 

"Діли небесні" і "На посту". 

Тиммінс, 24 травня. 
"Родина щіткарів". Пойнт 

Доrлес, 25 травня. 
"Таміла". Руан, 28 травня. 
"Товариш міністр". Вінні

пег, 27 травня. 
"Плацдарм". Те.ранта, 26 і 

27 травня. 
"Тарас Бульба". Венкувер, 

3 червня. 
"Трійка rільтаїв". Транск<'~ 

на, 3 червня. 
"Трійка гільтаїв". Іст Кил-

донан, 9 червня. 
"Олеся". Торолд, 30 червня. 
"Олеся". Сейнт Кетеринс, 

липня. 

"Олеся". Велланд, 2 лип

ня. 

"Криваві перли". Венкувер, 

9 липня. 
"Наймит". Венкувер, 19 

серпня. 

"На залізниці 1905 року". 
Торонто, 23 вересня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Транскона, 7 жовтня. 
"Одної ночі". Сейнт Боні

фейс, 7 жовтня. 
"Вирок". Келгарі, 21 жовт

ня. 

квітня. "Сирітка Хася". Венкувер, 
"Гріх". Іст Килдонан, 29 23 жовтня. 
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"Які хорі, такі доктори". 
Форт-Вилья.м, 25 жовтня. 

"Розлом". Торонто, 28 жов
тня. 

"Дванадцять". Торонто, 11 
листопада. 

"На перелазі". П~ До
глес, 2З грудня. 

"Вибух". Венкувер, 23 гру
дня. 

"Назар Стодоля". Брент
форд, 24 грудня. 

"Вирок". Форт-Вильям, 25 "Два світи". Іст Килдооан, 
11 листопада. 
"Дванадцять". Транскона, 11 грудня. 

"Дванадцять". 
29 грудня. 

листопада. 

"Чоловік, що ожени.вся з 
немовою". Сейнт Боніфейс, 
11 листопада. 
"Дванадцять". Вінніпег, 11 

листопада. 

"270". Летбридж, 18 листо
пада. 

"Тітка Карла". Вінніпег, 18 
листопада. 

"На відпуст до Києва". Іст 
Килдонан, 18 листопада. 
"Наймит". Пойнт Доглес, 

25 листопада. 
"Крик землі". Венкувер, 26 

листопала. 

"Продавці слави". Вінні

пег, 2 грудня. 
"Вороги". Вінніпег, 7 груд-

ня. 

"В бабусиних обіймах". 
Пойнт Доглес, 9 грудня. 

"Безробітні". Вінніпег, 15 
грудня. 

"Обзолотились". Транско· 
на, 16 грудня. 
"Гайдамаки". Саскатун, 22 

грудня. 

"Наймичка". Іст Килдонан, 

2З грудня. 

"Куркулячі мрії". Транско
на, 2З грудня. 

Вегревилл, 

"Я вбив людину". 
донан, ЗО грудня. 

Іст Кил· 

"Республіка на колесах". 
Летбридж, ЗО грудня. 

1934 

"Республіка на колесах". 
Саскатун, 1 січня. 
"Зломаний гвинт". Торонто, 

6 січня. 
"Про що тирса шелестіла". 

Келгарі, 13 січня. 
"Розвідувач ч. 1001". Пclhrr 

Доглес, 13 січня. 
"Борці за мрії". Транскона, 

13 січня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Едмонтон, 13 січня. 
":Розвідувач ч. 1001". Пойнт 

Доглес, 18 січня. 
"Безробітні". Вінніпег, 20 

січня. 
"Підземна Галичина". Веr

ревилл, 26 січня. 
"Сава Чалий". Венкувер, 27 

січня. 

"Продавці слави". 

син Гет, 27 січня. 
"Овеча криниця" 

бридж, 27 січня. 

Меди-

Лет-



"На відпуст до Києва". 
Пойнт Доглес, Z7 січня. 

"Я вбив mодину". Іст Кил
данан, 27 січня. 

"Пророк". Вінніпег, 27 січ
ня. 

"Провал". Пойнт Доглес, З1 
січня. 

"В бурливі дні". Пойнт До
глес, З лютого. 
"Я вбив людину". Сейнт 

Боніфейс, З лютого. 
"В бурливі дні". Транско

на, З лютого. 

"Бурливі дні". Летбридж, 
10 mотого. 

"Безробітні". Сейнт Боні
фейс, 10 лютого. 
"Терновий кущ". Форт-Ви

льям. 17 лютого. 
"Провина". Іст Килдонан, 

17 лютого. 
"Вороги". Сейнт БWІіфейс, 

24 лютого. 
"Рожеве павутиння". Вен

кувер, 3 березня. 
"Ніч пїд Івана Купала". Лет

бридж, З березня. 
"Підземна Галичина". Пойнт 

Доглес, З березня. 
"Батальйон мертвих". Порт

А ртур, 10 березня. 
"Злива". Вінніпег, 14 бе

резня. 

"Вибух". Летбридж, 17 бе
резня. 

"Штурм неба". Торонто, 17 
березня. 
"Одної ночі". Пойнт Дог

лес, 17 березня. 
"Чудо біля криющі". Сейнт 
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БN:Ііфейс, 18 березня. 
"Діп1 Агасфера". Вінніпег, 

22 березня. 
"Розлом". Гешштон, ЗО бе

резня. 

"Жидівка-вихрестка". Тран· 
скопа, 31 березня. 
"Мораль пані Дульської". 

Іст Килдонан, З1 березня. 

"Квадратура кола". Вінні
пег, 5 квітня. 
"Квадратура кола". Транс

кона, 7 квітня. 
"Перші хоробрі". Р~фор

лі, 8 квітня. 
"Гуцульська правда". Лет· 

бридж, 14 квітня. 
"Жертви царизму". Іст 

Килдонан, 14 квітня. 
"Чудо біля кришщі". Вен

кувер, 28 квітня. 
"Заколот". Вінніпег, ЗО кві

тня. 

"Безталанна". Пойнт Дог
лес, 4 травня. 
"Родина щіткарів". Вінні

пег, 5 травня. 
"Майська ніч". Вінніпег, 12 

травня .. 
"Пророк". Киркленд Лейк, 

13 травня. 
"В бурливі дні". Венкувер, 

19 травня. 
"Чудо біля кринІЩі". Кирк

ленд Лейк, 20 травня. 
"Радій". Вінніпег, 26 трав

ня. 

"Злива". Киркленд Лейк, 27 
травня. 

"Підгіряни". Вест Форт-Ви
льям, 9 червня. 
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"Запорожський клад". Сас
катун, 28 червня. 
"Таміла". Венкувер, 30 

червня. 

'ТрІЩЬ Мазниця". Турін, 7 
липня. 

"Вибух". Блеймор, 9 mmня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Едмонтон, 14 липня. 
"Товариств" ІПШІк". Венку

вер, 25 шmня. 
"Гимн нужди". Венкувер, 

28 липня. 
"Вирок". Ленюк, 5 серІПІя. 
"Мартин Боруля". Венку

вер, 25 серпня. 
"В підпіллю". Торонто, 1 

вересня. 

"Живий мертвець". Вінні
пег, 13 вересня. 
"Родина щіткарів". Венку

вер, 15 вересня. 
"Пісня Ізра'їля". Транскона, 

29 вересня. 
"Таміла". Венкувер, 7 жовт

ня. 

"Поцілунок Юди". Порт Ар
тур, 7 жовтня. 
"Шахтарський гість". Він

ніпег, 13 жовтня. 
"В третій годині". Пойнт 

Доглес, 13 ж"втня. 
"Розлом". Келгарі, 20 жов

ня. 

"Поцілунок Юди". Монт

реал, 20 жовтня. 
"В третій годині". Саска

тун, 25 жовтня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Виндзор, 27 жовтня. 
"Два світи". Венкувер, 27 
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жовтня. 

"Сирітка Хася". Вінніпег, 
27 жовтня. 
"Американський робіпmк". 

Вінніпег, 29 жовтня. 
"Продавці слави". Вінніпег, 

3 листооада. 
"Товариство ІПШІк". Сейнт 

Боніфейс, 3 листопада. 
"В третій годині". Пойнт 

Доглес, 3 листопада. 
"Великий патріот". Вінні

пег, 10 листопада. 
"В третій годині". Сейнт 

Боніфейс, 17 листопада. 
"Таміла". Киркленд Лейк, 

18 листопада. 
"Соні". Транскона, 24 лис

топада. 

"Обзолотились". Вотерфорд, 
24 листопада. 
"Медвідь" і "Зразковий 

муж". Вінніпег, 26 листопада. 
"Я вбив людину". Вінніпег, 

29 листопада. 
"Чесна халява". Пойнт Дог

лес, 30 листопада. 
"Батальйон мертвих". Ед

монтон, 1 грудня. 
"На гладкій дорозі". Він

ніпег, 8 грудня. 
"Прийшла пора". Іст Кил

донан, 8 грудня. 
"Чорноморці". Транскона, 

15 грудня. 
"Світіть нам зорі". Торон

то, 25 грудня. 
"Наталка Полтавка". Пор1· 

Артур, 25 грудня. 
"Куркулячі мрії'. Ту Гиллс, 

27 грудня. 



"На гладкій дорозі". Тран
скона, 29 грудня. 
"Республіка на колесах". 

Венкувер, 29 грудня. 
"Пан начальник". Сейнт Бо

ніфейс, 29 грудня. 
"В третій годині" Брент

фс.рд, 31 грудня. 

1935 

"Новий світ" 
січня. 

Вінніпег, 1 

"Кармелюк". Вінніпег, 3 
січня. 

"Діти нужди". Пойнт Дог
лес, 5 січня. 
"Чорноморці". Транскона, 

12 січня. 
"Чудо біля криниці". Пойнт 

Доглес, 31 січня. 
"За двома зайцями". Вінні

пег, 2 лютого. 
"На гладкій дорозі". Норт 

Бенкс, 4 лютого. 
"На гладкій дорозі". Пакан, 

5 лютого. 
"На гладкій дорозі". Норт 

Котсман, 6 лютого. 
"На гладкій дорозі". Беліс, 

8 лютого. 
"На гладкій дорозі". Спед

ден, 9 лютого. 
"Соні". Сейнт Боніфейс, 9 

лютого. 

"На гладкій дорозі". Стрий, 
11 лютого. 
"На гладкій дорозі". Гейрі 

Гилл, 12 лютого. 
"На гладкій дорозі". Ланюк, 

14 лютого. 
"На гладкій дорозі". Плейн 
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Лейк, 15 лютого. 
"Заколот". Ту Гиллс, 15 

лютого. 

"На гладкій дорозі". Стуб
но, 16 лютого. 
"Батальйон мертвих". Лет

бридж, 16 лютого. 
"Вирок". Форт-Вильям, 16 

лютого. 

"За правду і волю народа". 
Транскона, 16 лютого. 
"Земля горить". Пайнт Дог

лес, 16 лютого. 
"На гладкій дорозі". Гилак, 

18 лютого. 
"На гладкій дорозі". Нью 

Київ, 19 ;1ютого. 
"Соні". Вегревилл, 19 лю-

того. 

"Одружіння". Вінніпег, 23 
лютого. 

"За батька". Пойнт Доглес, 
23 лютого. 

"Соні". Транскона, 2 берез-
ня. 

"За батька". Іст К:илдонан, 
2 березня. 
"Чия дитина?". Вінніпег, 

5 березня. 
"Соні". Летбридж, 9 берез

ня. 

"Кам'яний С'Стрів". ВіШІі
пег, 9 березня. 
"На перелазі". Транскояа, 9 

березня. 
"Соні". Іст К:илдонан, 23 

березня. 
"Новий світ". Сейнт Боні

фейс, 23 березня. 
"Я не скажу". Летбридж, 

30 березня. 
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"Республіка на колесах". 
Пойнт Доглес, ЗО березня. 

"Напередодні". Вінніпег, 6 
квітня. 

"Тарас Бульба". Брентфорд, 
6 квітня. 
"Шахтарський rість". Вен

кувер, 13 квітня. 
"Я вбив людину". Едмон

тон, 13 квітня. 
"Одної ночі". Вінніпег, 13 

квітня. 

"За правду і волю народа". 
Пойнт Доглес, 20 квітня. 
"Блудні вогні". Едмонтt".н, 

20 і 21 квітня. 
"Шахтарський rість". Пойнт 

Доглес, 25 квітня. 
"Терновий кущ". Ту Гиллс, 

29 квітня. 
"Я вбив людину". Ленюк, 

29 квітня. 
"Марат". Вінніпег, 4 трав

ня. 

"Сусідочки з Виндзора". 
Вінніпег, 11 травня. 
"Великий патріот". Венку

вер, 11 травня. 
"Гуцульська правда". Пойнт 

Доглес, 11 травня. 
"Сон весняної ночі". Кирк

ленд Лейк, 12 травня. 
"Мефістс'4>оль в непевному 

стані". Іст Килдонан, 18 трав· 
ня. 

"Чужа дитина". Вінніпег, 
25 травня. 
"Криваві перли". Пойнт До

г лес, 25 травня. 
"Як вони женихалися". Вен

кувер, 8 червня. 

"Син проти батька". Вішrі
пег, 8 червня. 
"Я вбив людину". Венку

вер, 22 червня. 
"Чорноморці". Пойнт Дог

лес, 6 mпшя. 
"Одної ночі". Венкувер, 20 

липня. 

"На руїнах минулого". Він
ніпег, ЗО липня. 

"Запорожський клад". Кел
гарі, 3 серпня. 

"Селькс>.рія". Венкувер, 10 
серпня. 

"Брати". Венкувер, 24 сер
пня. 

"В бабусиних обіймах". Він
ніпег, 31 серпня. 
"В бабусиних обіймах". Він

ніпег, 7 вересня. 
"Обзолотились". Вінніпег, 

16 вересня. 
"Батраки". Виндзор, 22 ве

ресня. 

"На гладкій дорозі". Вен
кувер, 28 вересня. 
"Обзолотились". Содборі, 6 

жовтня. 

"Гайвороння". Виндзор, 13 
жовтня. 

"Герой" і "За що". Лет

бридж, 26 жовтня. 
"Вояк йосиф Швейк". Вест 

Торонто, 26 жовтня. 
"На гладкш дорозі". Іст 

Килдонан, 26 жовтня. 
"Майстри часу". Вінніпег, 

26 жовтня. 
"Перша кінна". Торонто, 26 

жоотня. 



"Як світ пішов доrори но
rам:И". Вінніпег, 9 листопада. 

"Гmпай або ж павук". Вен
кувер, 16 листопада. 
"Хмара". Транскона, 16 ли

стопада. 

"Єврейський розвод". Винд
зор, 16 листопада. 

"Соні". Брентфорд", 16 ли-
стопада. 

"Соні". Вінніпег, 23 листо
пада. 

"Вибух". Едмонтон, 23 і 24 
листопада. 

"Пісня Ізраїля". Вінніпег, 
30 листопада. 
"Вирок". Летбридж, 30 ли

стопада. 

"Один з нас мусить ожени
тися". Сейнт Боніфейс, 30 ли
стопада. 

"Великий патріот". Гил
крест, 5 грудня. 
"Великий патріот". Колмен, 

6 грудня. 
"Любов і дим". Едмонтон, 

7 і 8 грудня. 
"Обзолотились". Виндзор, 

8 грудня. 
"Еспанська муха". Іст Кил

донан, 14 грудня. 
"Скупар", Виндзор, 15 гру

дня. 

"Ой у полі жито". Едмон
тон, 21 грудня. 

"Я вбив людину". Брендон, 
21 грудня. 
"Кам'яний острів". Вест То

ронто, 21 грудня. 
"Батькова казка". Виндзор. 

22 грудня. 

НАША СЦЕНА 

"Гайдамаки". Венкувер, 28 
грудня. 

"Украдене щастя". Пойнт 
Доглес, 28 грудня. 

"Старі гріnши:ки". Сейнт 
Боніфейс, 28 грудня. 

1936 
"Пісня Ізраїля". Вінніпег, 4 

січня. 

"Запорожець за Дунаєм". 
Летбридж, 11 січня. 

"Гріхи молодості". Вінні
пег, 13 січня. 

"Голота". Виндзор, 19 січ· 
ня. 

"За правду й волю народа". 
Брендон, 19 січня. 

"Ганьба". Тиммінс, 26 січ
ня. 

"Ганьба". Вінніпег, 26 січ
ня. 

"Невольник". Пойнт Дог
лес, 25 січня. 
"На більшовІЩЬкому фрон

ті". Венкувер, 1 лютоrо. 
"Зигзаги". ТС'>ронто, 1 mo

roгo. 

"Скупар". Летбридж, 1 лю
того. 

"Невольник". Іст Килдонан, 
1 лютого. 
"Депутати до Відня". Пойн1 

Доглес, 15 лютого. 
"Мати-наймичка". Іст Кил

донан, 15 JПОТС\rо. 
"Княжна Вікторія". Вест 

Торонто, 21 лютого. 
"Жених з міста". Венкувер, 

22 лютого. 
"Батальйон мертвих". Мон

треал, 23 лютого. 
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"За друзі своя". Едмонтон, ня. 
29 лютого. "Два світи". Вінніпег, 7 кві-
"Я вбив людину". Іст Кил- тня. 

де.нан, 29 лютого. "За друзі своя". Вінніпег, 11 
"Я nбив людину". Пойнт 

Доrлес, 5 березня. 
"В бурливі дні". Летбридж, 

7 березня. 
"Перед зміною владарів". 

Виндзор, 14 березня. 
"Чорноморці". Виндзор, 21 

березня. 

"Ганьба". Торонто, 21 бе
резня. 

квітня. 

"Недоросток". 
13 квітня. 

Ватерфорд, 

"Душогуби". Пойнт Доглес, 
13 квітня. 
"Юрко Довбуш". Брендон, 

13 квітня. 

"На більшовицькому фрон· 
ті". Келгарі, 18 квітня. 

"Обманщик". 
21 березня. 

"Рожеве павутиння". 
Вотерфорд, треал, 25 квітня. 

Мон-

"Дівочі мрії". 
21 березня. 

Порт-Артур, 

"Зигзаги". Вінніпег, 21 бе-
резня. 

"В чужому таборі". Саска
тун, 27 березня. 
"Віч на віч". Летбридж, 28 

березня. 
"За друзі своя". Вінніпег, 

28 березня. 
"Як світ пішов догори нога

ми". Пойнт Дс»глес, 28 берез
ня. 

"Душогуби". Іст Килдонан, 
28 березня. 
"Тарас Бульба під Дубном". 

Саскатун, З квітня. 

"Тітка". Виндзор, З квіт-
ня. 

"Княжна Вікторія". Едмон
тон, 4 квітня. 
"Пророк". Порт-Артур, 4 

квітня. 

"Як світ пішов догори нога
ми". Сейнт Бс.ніфейс, 4 квіт-

"Мати - наймичка". Лет-

бридж, 25 квітня. 
"Як світ пішов догори нога

ми". Пойнт Доглес, 25 квіт
ня. 

"Хмара". Венкувер, 2 трав· 
ня. 

"Тарас Бульба". Форт-Виль· 
ям, 2 травня. 
"Чорноморці". Венкувер, 9 

травня. 

"Таміла". Вінніпег, 9 трав-
ня. 

"Княжна Вікторія". Вінні
пег, 12 травня. 
"Чия дитина?". Іст Килдо

пан, 16 травня. 
"Клуб суфражисток". Він

ніпег, 16 травня. 
"На новий шлях". Венку

вер, ЗО травня. 

"На шляхах". Форт-Вильям, 
14 червня. · 
"Три шляхи". Вінніпег, 15 

червня. 



"Рооппата". Венкувер, 25 
липня. 

"Панна штукарка". Вінні
пег, 24 серпня. 
"Пещена дитина". Виндзор, 

5 вересня. 
"Загибель ескадри". Вінні

пег, 26 вересня. 
"Недоросток". Венкувер, 27 

вересня. 

"Своя mодина". Виндзор, 12 
жовтня. 

"Останній буржуй". Форт
Вильям, 19 жовтня. 
"Свекруха". Виндзор, 19 

жовтня. 

"Віч на віч". Форт-Вильям, 

24 жовтня. 
"Заmбель ескадри". Вінні

пег, 24 ЖОВПІЯ. 
"Отець мудрий''. Іст Кил

донан, 24 жовтня. 
"Душогуби". Виндзор, 25 

жовтня. 

"Я вбив mодину". Прудгом, 

25 жовтня. 
"До третіх півнів". Едмон

тон, 7 листопада. 
"Клуб суфражисток". Винд

:юр, 15 листопада. 

"Перед зміною владарів". 
Киркленд Лейк, 15 листопада. 
"Гуцульська правда". Вер

нон, 20 листопада. 
"В чужому таборі". Лет

бридж, 21 листопада. 
"'Батальйсн мертвих". Він

ніпег, 28 листопада. 
"Віз ламається, чумак ума 

набирається". Брукленд, 28 
:шстопада. 

НАША СЦЕН~ 

"Недоросток". Іст Килдо
нан, 28 листопада. 
"В бурливі дні". Киркленд 

Лейк, 6 грудня. 
"Сигнал", "Стріляй на 

смерть", "На роздоріжжі", 
"Страйкер'', "Мандрівник". 
Змагання. Венкувер, 15 груд
ня. 

"Отець мудрий". Сейнт Бо
ніфейс, 15 грудня. 
"Гайвороння". Вернон, 18 

грудня. 

"За батька". Летбридж, 19 
грудня. 

"Свідки". Сейнт Боніфейс, 
19 грудня. 
"Батальйон мертвих". Кел

гарі, 25 грудня. 
"Наталка Полтавка". Вен

кувер, 26 грудня. 
"Брат проти брата". Вест 

Торонто, 26 грудня. 
"Сорочинський ярмарок". 

Кровленд, 31 грудня. 

1937 

"Трьох до вибору". Монт
реал, 9 січня. 
"Запорожський клад". Сод

борі, 10 січня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Вінніпег, 15 січ

ня. 

"Соколики". Летбридж, 16 
січня. 
"Наталка Полтавка", 16 січ 

ня. 

"Як жінки морочили чсJІові
ків". Транскона, 16 січня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

467 



НАША СЦЕНА 

вечершщі". Брентфорд, 17 січ-
тня. 

"Батраки". Розмавнт, 20 
січня. 

"Діти Аrасфера". Кенора, 
20 січня. 

"Батраки". Летбридж, 22 
січня. 

"Пісня Ізраїля". Келгарі, ЗО 
січня. 
"Трьох до вибору". Сей:нт Бо

ніфейс, ЗО січня. 
"Трьох до вибору". Пойнт 

Доглес, ЗО січня. 

"Два свіm". Іст Килдонан, 
31 січня. 
"Сонячний ранок". Вінні

пег, 2 лютого. 
"Пан майстер Коrmтко". 

Сейнт Боніфейс, 2 лютого. 
"Хмара". Вінніпег, 6 люто

го. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечерниці". Порт-Артур, 6 то-
того. 

"Чесна халява". Венкувер, 
7 лютого. 
"Нещасне кохання". Винд

зор, 8 лютого. 
"Батраки". Пойнт Доглес, 

12 лютого. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Едмонтон, 13 лю
того. 

"Душогуби". Іст Килдонан, 

13 лютого. 
"Терновий кущ". Форт-Ви

льям, 21 лютого. 
"12 дочок на віддашо". 

Фронтенак, 21 лютого. 
"Заколот". Велланд, 26 лю-
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тоrо. 

"Кандидат на мільйонера". 
Розмавнт, 27 лютого. 
"Дослужився". Брукленд, 

27 лютого. 
"Загибель ескадри". Торон

то, 27 лютого. 

"Дозорці". Киченер, 28 лю-
того. 

"Хмара". Саскатун, 5 берез
ня. 

"Інженер Новак". Едмон
тон, 6 березня. 
"Інженер Новак". Лет-

бридж, 13 березня. 
"Невольник". Венкувер, 13 

березня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Едмонтон, 13 березня. 
"Овеча кришпtя". ПСІЙНТ 

Доглес, 14 березня. 
"Жидівка-вихрестка". Порт

Артур, 20 березня. 
"Шахтарський гість". Ред 

Дір (Манітоба), 27 березня. 
"Ніч на Івана Купала". То

ронто, 26 і 27 березня. 
"Наймичка". Вінніпег, 27 

березня. 
"Сватання" і "Без жінки". 

Вінніпег, 29 березня. 
"Чия дитина?". Виндзор, З 

квітня. 

"Ніч під Івана Купала". Ед" 
монтон, З квітня. 
"Американський робітник". 

Брукленд, З квітня. 

"Хмара". Вест Торонrо, 10 
квітня. 
"Дитина". 

квітня. 

Венкувер, 16 



"~аланна". Саскатун, 16 
квітня. 

"Наталка Полтавка". Транс
кона, 17 квітня. 
"Безталанна". Гемилтон, 17 

квітня. 
"Борці за мрії". Іст Килдо

нан, 17 квітня. 
"Як жінки чоловіків моро

чать". Cefuп Боніфейс, 17 
квітня. 
"Панна штукарка". Лет

бридж, 17 квітня. 
"Вихрест". Брентфорд, 25 

квітня. 

"Родина пацюків". Едмон
тон 8 і 9 травня. 
"Чар с-днострою". Виндзор, 

9 травня. 
"Катерина". Іст Киндонан, 

15 трави~, 
"Мати-наймичка". Брук-

ленд, 22 травня. 
"Степовий гість". Вінніпег, 

29 травня. 
"Редактор фармера". Вен

кувер, 29 травня. 
"Герої буднів". Вест Форт

Вильям, 5 червня. 
"Наймит". Венкувер, 19 

червня. 

"Своя людина". Венкувер, 

24 липня. 
"Своя людина". Венкувер, 7 

серпня. 

"Безталанна". Вінніпег, 25 

НАША СЦЕНА 

"Своя шо.цина". Торонто~ 
16 жовтня. 
"Інженер Новак". Вернон1 

26 жовтня. 
"За друзі своя". Дромrел

лер, 30 жовтня. 
"Т . " В 6 амша . енкувер, JПІ-

стопада. 

"Своя людина". Вінніпег, 6 
листопада. 

"Сорочинський ярмарок". 
ТС'>ронто, 13 листопада. 
"Діти Аrасфера". Су Лукавт, 

25 листопада. 
"Я б " В в ив людину . енкувер, 

27 листопада. 
"Загибель ескадри". Вел

ланд, 27 листопада. 
"Свекруха". Іст Килдонан, 

27 листопада. 
"Мартин Боруля". Вінні

пег, 4 грудня. 
"Ось як воно буває". Вен

кувер, 13 грудня. 
"Ніч під Івана Купала". Кел

гарі, 15 грудня. 
"Циганка Аза". Торонто, 

25 грудня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й 

на вечерІШЦі". Савт Поркю
пайн, 26 грудня. 

1938 

"Ой не ходи, Грицю, та й 

на вечерниці". Саскатун, 1 
січня. 

вересня. 

"Мій ворог". 
жовтня. 

"Цшанка Аза". Вінніпег, 1 
Едмонтон, 2 січня. 

"Безталанна". 
жовтня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
Вінніпег, 9 вечерниці". Порт-Артур, 7 

січня. 
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"Ой не ходи, ГрІЩІО, та й на 
вечерниці". Венкувер, 8 січ-
ня. 

"Мартин Боруля". Лет-
бридж, 8 січня. 

"Циганка Аза". Вінніпег, 8 
січня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечершщі". Венкувер, 9 січ
ня. 

"Дай серцю волю, заведе в 
неволю"'. Пойнт Доглес, 15 
січня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Венкувер, 22 січ
ня. 

"Немає нашоrо дідуся". Він
ніпег, 22 січня. 
"В третій годmІі". Вернон, 

27 січня. 
"Трьох до вибору". Мус 

Джо, 29 січня. 
"Ружа". Летбридж, 29 січ-

ня. 

"Невольник". Келгарі, 29 
січня. 

"Сон весняної ночі". Ед

монтон, 29 січня. 
"За батька". Медисин Гет, 

ЗО січня. 

"Герой". Вінніпег, 31 січ

ня. 

"На світанку". Вінніпег, 5 
лютого. 

"Ой не ходи, Грш.µо, та й на 

вечерниці". Саскатун, 11 шо-

"Своя людина". Венкувер, 
19 лютого. 
"Пс.шились в дурні". Торон

то, 19 лютого. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Вінніпег, 19 лю
того. 

"Панна ппукарка". Іст Кил
донан, 19 лютоrо. 
"Убійники". Форт-Вильям, 

20 mотого. 
"Мати-наймичка". Венку-

вер, 27 лютого. 
"Терновий вінок". Вінніпе.-, 

5 березня. 
"Шахтарський гість'". Іст 

Килдооан, 5 березня. 
"Ясні зорі'". Вінніпег, 19 бе

резня. 

"Верховинці". Медисин Гет, 
19 березня. 
"Верховшщі". Саскатун, 25 

березня. 
"Верховинці". Летбридж, 26 

березня. 
"Н~ гладкій дорозі". Порт

Артур, 26 березня. 
"Верховинці". Форт-Вльям, 

26 березня. 
"Сорочинський ярмарок". 

Торонто, 2 квітня. 
"Дай серцю воmо, заведе в 

неволю". БруклеІЩ, 9 квітня. 
"Верховинці". Венкувер, 16 

квітня. 
"Верховинці". Саскатун, 17 

квітня. 
того. 

"Дай серцю 

невоmо". Іст 
лютоrо. 

"Таміла". Вінніпег, 23 квіт
волю, заведе в ня. 

Килдонан, 12 "Циганка Аза". Порт-Ар-
тур, 24 квітня. 



"Ой не ходи, ГрІЩЮ, та й на 
вечерниці". Ке:мсак, 25 квіт
ня. 

"Діти Агасфера". Вінніпег, 

2 травня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Ді Пес, 8 і 15 травня. 
"Майська ніч". Вінніпег, 14 

травня. 

"Криваві перли". Саскатун, 
20 травня. 
"Вуха пана директора". "У 

мене батько". Вінніпег, 21 
травня. 

"Заколот". Вінніпег, 28 
травня. 

"Вантаж". Бірдмор, 29 трав
ня. 

"Козак Ге.лота". Венкувер, 
27 серпня. 
"Верховшщі". Тороl!_то, 24 

вересня. 

"Батькова казка". Вінніпег, 
22 жовтня. 
"Юрко Довбуш". Едмонтон, 

22 жовтня. 
"Убійники". Венкувер, 28 

жовтня. 

"Наталка Полтавка". То
ронто, 29 жовтня. 
"Сватання на Гончарівці". 

Торонто, 12 листопада. 
"Циганка Аза". Вінніпег, 19 

листопада. 

"Продавці слави". Венку

вер, 2 грудня. 
"Сава Чалий". Вінніпег, 9 

грудня. 

"Терновий к~"· Торонто, 
10 грудня. 

НАША СЦЕНА 

''Мати-наймичка''. Вінніпег, 
10 грудня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Велланд, 24 rру
дня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечерниці". Торонто, 24 гру
дня. 

"Про що тирса шелестіла". 
Порт-Артур, 25 грудня. 

"Чорно:мС'рці". Едмонтон, 31 
грудня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерmщі". Брентфорд, 31 
грудня. 

1939 

"Сто тисяч". Киркленд 
Лейк, 1 січня. 

._ "Скупар". Стівстон, 2 січ
ня. 

, "Назар Стодоля". Вінніпег, 
'7 січня. 

"Ніч під Івана Купала". 

Форт-Вильям, 8 січня. 
"Невольник". Пойнт Дог

лес, 13 січня. 
"Батькова казка". Транско

на, 14 січня. 
"Юрко Довбуш". Вінніпег, 

21 січня. 
"Клуб суфражисток". Пойm: 

· До гл ес, 27 січня. 
"Назар Стодоля". Вінніпег, 

28 січня. 
"Клуб суфражисток". Іст 

Килдонан, 28 січня. 
"Свекруха". Нью Вестмин

стер, 29 січня. 
"Дезерці". Тиммінс, 29 січ

ня. 
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"Дезерці". Венкувер, З лю
того. 

"Дезерці". Вінніпеr, 4 лю
того. 

"Невольник". Вінніпег, 4 
ruoтoro. 

"Мати-наймичка". Бірдмор, 
12 лютого. 

"Тітка". Вернон, 15 люто-
го. 

"Дirn Аrасфера". Пойнт До
лес, 17 лютого. 

"Дезерці". Брендом; 18 лю
того. 

"Жертви царизму". Форт
Вильям, 18 mотого. 
"Шпіонаж в Іспанu". То

ронто, 18 лютого. 
"Дезерці". Мус Джо, 24 лю-

того. 

"Назар Стодоля". Вест То
ронто, 25 лютого. 
"Чорноморці". Торонто, 25 

лютого. 

"Заколот". Едм~он, 25 шо
того. 

"Вирок". Тиммінс, 26 .лю
того. 

"Украдене щастя". Пойнт 
Доглес, З березня. 

"Скупар". Нью Вестминс· 
тер, З березня. 
"Сватання на Гончарівці". 

Саскатун, З березня. 
"Верховшщі". Транскона, 

4 березня. 
"ЦІпанка Аза". Ньюкестл, 

4 берези. 
"Дirn Аrасфера". Медисин 

Гет, 11 березня. 
"Докrор Кречет". Вінніпег, 
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11 березня. 
"Назар Стодол.я". Едмон

тон, 11 березня. 
"Клуб суфражисток". Вен

кувер, 12 березня. 
"Ох, не люби двох". Савт 

Поркюпайн, 21 березня. 

"Маленький герой". Вінні
пег, 25 березня. 
"Одної ночі". Пойнт Дог

лес, 31 березня. 
"Гайдамаки". Саскатун, 31 

березня. 
"Гуцульська правда". То

ронто, 1 квітня. 
"Гріхи ммодості". Вінні

пег, 1 квітня. 
"Скупар". Сейнт Боніфейс, 

1 квітня. 
"Украдене щастя". Венку· 

вер, 7 квітня. 
"Жертви царизму". Пойнт 

Сейнт Чарлс, 8 квіrnя. 
"Воскресення". Вест Форт

Вильям, 10 квітня. 
"Сов весвя:воі ночі". Мус 

Джо, 14 квітня. 
"Хмара". Торонто, 15 кві

тня. 

"Жертви темноти". Брук· 
ле~щ, 22 квітня. 
"Кадя". Вінніпег, 22 квітня. 
"Назар Стодоля". Тиммінс, 

23 квітня. 
"Тітка Карла". Пойнт Дог

лес, 27 квітня. 
"Кадя". Торонто, 10 трав

ня. 

"Дай серцю волю, заведе в 
неволю". Пойнт Доглес, 13 
травня. 



"Чудо біля криниці". Кел
rарі, 20 траввJІ. 
"Гуцульська правда". Тим

мінс, 21 травня. 
"Чия дитина?". Транскона, 

27 травня. 
''Воскресення''. Киркленд 

Лейк, 4 червня. 
"Одної ночі". Вінніпег, 6 

червня. 

''Гріхи молодості". Венку
вер, 9 червня. 

"Тітка". Кемсак, 9 червня. 
"Кадя". Брендон, 11 черв-

ня. 

"Поцілунок Юди". Тим-
мінс, 18 червня. 
"Пошились в дурні". Вен

кувер, 8 ЛШІНЯ. 
"Гріхи мооодості". Венку

вер, 30 mmня. 
"Зрадник". Тиммінс, 20 сер

пня. 

"Нахмарило". Киркленд 
Лейк, З вересня. 

"Куркулячі мрії". Гримсбі, 
10 вересня. 
"Тітка Карла". Вінніпег, 18 

серпня. 

"Закукурічені тітки". Пойнт 
Доглес, 9 жовтня. 
"Украдене щастя". Вінні

пег, 14 жовтня. 
"Як кум кума лічив". Вест 

1>орт-Вильям, 14 лютого. 
"Украдене щастя". Едмон· 

ТОН, 21 ЖОВТWІ. 
"Данило чарівник". Венку

вер, 22 жовтня. 
"Рожеве павутиння". Вен

куnер, З листооада. 

НАША СЦЕНА 

"Маруся Боrуславка". То
ронто, 4 листопада. 
"Мати-наймичка". 

форд, 5 листопада. 
Брент-

"Дівочі мрії". Вінніпег, 18 
листопада. 

"Бондарівна". Венкувер, 24 
листопада. 

"Гріхи молодості". Колмен, 
26 листmщца. 
"Чумаки". Киркленд Лейк, 

26 листопада. 
"При битій дорозі". Саска

rун, 26 листопада. 
"Закукурічені тітки". Винд

зор, 26 листопада. 
"Мати-наймичка". Вериrін, 

1 грудня. 
"Бондарівна". Тиммінс, 3 

грудня. 

"Чумаки". Летбридж, 16 
грудня. 

Закукурічені тітки". Вен
кувер, 22 грудня. 

"Душогуби". Вінніпег, 23 
грудня. 

"Дівочі мрії". Келгарі, 23 
грудня. 

"Назар Стодоля". Торонто, 
23 грудня. 

"Борці за мрії". Кенора, 24 
грудня. 

"Терновий вінок". Саска· 
тун, 29 грудня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Едмонтон, 30 грудня. 
"Тітка". Сейнт Боніфейс, 

ЗО грудня. 

"Наталка Полтавка". Кров
ленд, 31 rрудня. 
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НАША СЦЕНА 

"Хотіла пана, втр·атила Іва
на". Форт-Вильям, 31 rрудня. 
"Наталка Полтавка". Вел

ланд, 31 rрудня. 

1940 

"Назар Стодоля". Венкувер, 
5 січня. 

"За батька'~. 
січня. 

ВінніПІег, 6 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Тимміnс, 7 січ
ня. 

"Три женихи". Транскс.на, 
13 січня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Порт-Артур, 14 
січня. 

"Сирітка Хася". Стівстон, 

20 січня. 
"А молодість не вернеться". 

Порт-Артур, 20 січня. 
"Поцілунок Юди". Вінні

пег, 20 січня. 
"Душогуби". Пойнт Доглес, 

20 січня. 
"Ох, не люби двох". Форт

Вильям, 21 січня. 
"Ой не ходи, ГрІЩІО, та й на 

вечерниці". Ріджайна, 23 січ
ня. 

"Циганка Аза". Саскатун, 26 
січня. 

"Ох, не люби двох". Порт
Артур, 27 січня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Бінфейт, 27 січ
ня. 

"Борці за мрії". Едмонтон, 
27 січня. 
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"Мати-наймичка". Педак 
вуд, 27 січня. 
"Запс.рожський клад". Кирк

ленд Лейк, 28 січня. 
"Ка1:юзі по заслузі". Пойнт 

Доглес, 3 лютого. 
"Верховинці"'. Вінніпег, 3 

лютого. 

"Убійники". Тиммінс, 3 лю
того. 

"Циганка Аза". Торонто, 10 
лютого. 

"Поцілунок Юди". Іст Кил
донан, 10 mотого. 

"Суєта". Вінніпег, 17 люто
го. 

"Безбатченко". Форт-Виль
ям, 17 mотого. 
"Сирітка Хася". Венкувер, 

18 лютого. 
"Тітка Карла". Кс.лмен, 18 

лютого. 

"Безтала1n1а". Венкувер, 23 
-1ютоrо. 

"Ох, не люби двох". Едмон
тон, 24 лютого. 

"Верховинці". Вест Торон
то, 24 листопада. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Киркленд Лейк, 

25 лютого. 
"Скупар". Брендон, 25 лю

того. 

"Убі.йншси". Тиммінс, 25 
лютого. 

"Гріхи молодості". Пойнт 
Доглес, 27 лютосо. 
"Катюзі по заслузі". Торон

то, 2 березня. 
"Клопа". Пойнт Доглес, 9 

березня. 



"Гріхи молодості" Лет-
бридж, 9 березня 
"Гайдамаки". ТоронтС'>, 9 бе· 

резня 

"Кохайтеся чорнобриві". 
"Сирота". Едмонтон, 9 берез
ня. 

"За правду і волю паре.да". 
Вінніпег, 9 березня. 
"Як жінки чоловіків моро

чать". Іст Килдонан, 9 берез
ня. 

"Убійники". Джералдтон, 
16 березня. 
"На перші гулі". (Іст Винд

зор), "Тато на відпочинку" 
(Виндзор), "Сватання в нець
ках" (Лимінпон), "Злодій" 
(Сендвич). Змагання, 16 бе
резня. 

"Гайдамаки". Келгарі, 16 
березня. 

"Сватання на Гончарівці". 
Вест ТоронтС'>, 23 березня. 
"Суєrа". Пойнт Доглес, 23 

березня. 
"РодШІа пацюків". Едмон

тон, 23 і 24 березня. 
"Поцілунок Юди". Сейнт 

Боніфейс, 23 березня. 
"Батькова казка". Пойнт 

Сейнт Чарлс, 31 березня. 
"Невольник". Торонто, З 

квітня. 
"За синім морем". Вінніпег, 

6 квітня. 
"По ревізії". Іст Килдонан, 

6 квітня. 
"Ясні зорі". Венку.вер, 7 

квіrnя. 

НАША СЦЕНА 

"Лимерівна". Пойнт Доr
лес, 8 квітня. 
"Нечиста сила". Торонто, 13 

квітня. 

"Кохайтеся чорнобриві". 
Пойнт Доглес, 13 квітня. 

"Батраки". Вінніпег, 13 кві
тня. 

"Запсрожський скарб". Ед
монтон, 20 квітня. 
:"Клуб суфражисток". Лет

бридж, 20 квіmя. 
"Коза-дереза". Вінніпег, 20 

квітня. 

"Сирітка Хася". Вінніпе~·, 
27 квітня. 

"Лимерівна". Іст Килдонан, 
27 квітня. 

"Батраки", Пойнт Доrлес, 
27 квітня. 

"Змагання". Велланд, 28 
квітня. 

"Стріча під шибеницею". 
Ріджайна, 28 квітня. 
"Сербин або Роман". Ед

монтон, 4 травня. 
"Гайдамаки". Кир клен д 

Лейк, 5 травня. 
"Безбатченко". Торонто, 18 

травня. 

"Трьох до виберу". Пойнт 
Доглес, 20 травня. 

"Нечиста сила". Гемилтон, 
20 травня. 

"Хазяїн". Венкувер, 20 
травня. 

"Чорноморці". Венкувер, 
24 травня. 

"Мандрівник" і "На посту". 
Киркленд Лейк, 31 травня. 

475 



НАША СЦЕНА 

1942 

"Нахмарило". Гемилтон, 29 
січня. 
"Украдене щастя". Бреш

форд, 1 березня. 
"Орися". Торонто, 15 бе

резня. 

"Мандрівник" і "Кімната до 
винайму". Нью Вестминстер, 
15 листопада. 
"Безталанна". Вінніпег, 1"2 

грудня. 

"Запорожський клад". То
ронто, 13 грудня. 
"Хмара". Венкувер, 19 гру

дня. 

1943 

"Безталанна". СеЙІП Кете
рШІс, 28 ЛЮТОГО. 
"Мати". Вест Торонто, 14 

березня .. 
"Віч на віч". "ТоварІШІ". 

Вест Торс.ято, 14 листопада. 
"Борці за мрії". Торошо, 

28 листопада. 
"Сватання на Гончарівці". 

Кровленд, 18 грудня. 
"Різдвяна ніч". Гемилтон, 

26 грудня. 

1944 

"Обзолотились". Геwштон, 
2 квітня. 

"12 дочок на віддашо". То
ронто, 2 квітня. 
"Орися". Гемилтон, 22 жов

тня. 

"Козак Голота". Вест То
ронто, 21 жовтня. 
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1945 

"Сватання на Гончарівці" _ 
Вест Торошо, З лютого. 

"Ой не ходи, ГрІЩІО, та й на 
вечершщі". Виндзор, 11 mо
того. 

"Запорожський скарб". Кел
гарі, 25 березня. 

"Батькова казка". Торон
то, 2 травня. 
"Ой у полі нивка". Тuрон

то, 26 травня. 
"Сватання на Гончарівці". 

Монтреал, 11 листопада. 
"Батькова казка". Ошава, 2 

грудня. 

1946 

"Мати-наймичка". Вінніпег, 
2 січня. 
"Родинна тайна". Вест То

ронто, 17 січня. 
"Партизани в степах Укра

їни". Вінніпег, 19 січня. 
"Недоросток". Вест Торон

то, 20 січня. 
"Мартин Боруля". Іст То

ронто, 27 січня. 
"Ну, до побачення, я вже 

йду". Вінніпег, 9 лютого. 
"Родина щіткарів". Пойнт 

Доглес, 9 moтoro. 
"Чия ДИТШІа?". Ді Пес, 24 

лютого. 

"Степовий гість". Торонто, 
24 лютоrо. 
"На перелазі". Брентфорд, 

24 лютого. 
"Партизани в степах Укра

їни". Велланд, 1 березня. 



нОй у полі нивка". Вінні

пеr, 2 березня. 
"Як жінки чоловіків моро

чать". Бінфейт, 9 березня. 
"Родина пацюків". Псйнт 

Доглес, 9 березня. 

ЧАША СЦЕНА 

"Безталанна". Торошо, 1 
грудня. 

"Одної ночі". По:йнт Дог
лес, 11 грудня. 
"Мати-наймичка". Іст То

ронто, 15 грудня. 
"Позичена жінка" і "Він не "Борці за мрії". Вінніпег, 

заздрісний". Содборі, 10 берез- 21 грудня. 
ня. 

"Гуцульська правда". Вен
кувер, 17 березня. 
"Наталка Полтавка". Іст 

Виндзор, 31 березня. 
"Воєнна заверюха". Торолд, 

7 квітня. 
"Верховинці". Пойнт Дог

лес, 13 ~ітня. 
"Мартин Боруля". Сейнт 

Кетеринс, 14 квітня. 
"Верховинці". Торонто, 19 

і 20 квітня. 
"Верховинці". Пойнт Дог

лес, 20 квітня. 
"Гайдамаки". Торонто, 10 

травня. 

"Вихрест". Венкувер, 30 
червня. 

"Чудо біля криниці". Вест 
Торонто, 20 жовтня. 
"Дirn нужди". Пойнт Доr

лес, 26 жовтня. 
"Наталка Полтавка". То

ронтС'~, 2 листопада. 
"Пошились в дурні". Іст 

Торонто, 17 листопада. 
"Наймит". Летбридж, 24 

листопада. 

"Мати". Велланд, 
"Чар однострою". 

ронто, 1 грудня. 

1 грудня. 
Іст То-

"Мати". Форт-Вильям, 29 
грудня. 

"Ой не ходи, ГрІЩЮ, та й на 

вечерниці". Гемилтон, 25 гру
дня. 

1947 

"Борці ~а мрії". Вінніпег, 
8 січня. 
"Назар Стодоля". Саска-

тун, 19 січня. 
"Мати". Торонто, 25 січня. 
"Мати". Келгарі, 26 січня. 
"Ілько Пащак". Іст Торон-

то, 26 січня. 
"Пошились в дурні" Ге

милтон, 9 лютоrо. 
"Мати". Торонто, 9 moтo

ro. 
"Терновий вінок". Іст То

ронто, 9 лютого. 
"Верховинці". Нью Торс.н

то, 9 лютого. 
"Ой у полі нивка". Вінні

пег, 15 лютого. 
"Дай серцю воmо, заведе !З 

неволю". Пойнт Доглес, 26 
лютого. 

"Тітка Карла". Торонто, 8 
березня. 
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НАША СЦЕНА 

"На перелазі". Летбридж, 
15 березня. 
"М " К 2 б ати • олмен, 3 ерез-

ня. 

"Ч " П А ия дитина, . орт- pryp, 
23 березня. 
"Княжна Вікторія". Вест 

Торонто, 23 березня. 

"Інженер Новак". Іст То
ронтС'>, 23 березня. 

"Тарас Бульба". Торонто, 
29 березня. 
"Княжна Вікторія". Торон

то, 4 квітня. 
"Хмара". Іст Торонто, б 

квітня. 
"Пан Коцький". Вест То

ронто, 13 квітня. 
"Океан", "Заручини", "Без

іменні". Торонто, 19 квітня. 
"Мати". Вінніпег, 19 квітня. 
"П К u" І Т ан оцькии . ст орон-

то, 20 квітня. 
"За Немань іду". Содборі, 

20 квітня. 
"Батраки". Гемилтон, 27 

квітня. 
"Криваві перли". Венкувер, 

4 травня. 
"Пан Коцький". Торонто, 

11 травня. 
"Сирітка Хася". Сейнт Ке

теринс, 11 травня. 
"На перелазі". Порт-Артур, 

11 травня. 
"Украдене щастя". Вінні

пег, 29 листопада. 
"Майська ніч". Торонто, 6 

грудня. 

"Таміла". Велланд, 7 груд-
ня. 
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"Діти Аrасфера". 
28 rрудия. 

1948 

Тt'р<>НТО, 

"Гmпай або ж павук". Ед-
монтон, 4 січня. · 
"Приїздіть у Дзвонкове" 

Вінніпег, 17 січня. 
"Коза-дереза". Тг.ронто, 18 

січня. 

"Циганка Аза". Торонrо, 24 
січня. 

"Повернув із Сибіру". Сас

катун, 25 січня. 
"Віч на :віч". Іст Topomo, 

1 JІЮТОГО. 
"Верховинці". Вінніпег, 7 

лютого. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечерниці". Содборі, 22 люто-
го. 

"На перелазі". Пойнт Доr
лес. 28 лютого_ 
"Чорноморці". Іст Виндзор, 

29 лютого. 
"Мати-наймичка". Монт-

реал, б березня. 
"Суєта". Сейнт Кетеринс, 

21 березня. 
"В третій годині". Вест То

ронто, 21 березня. 
"Хоробрий вояк Швейк". 

Тг.ронто, 26 і 27 березня. 
"На перелазі". Торонто, 28 

березня. 
"Чорноморці". Форт-Ви.ль

ям, 4 квітня. 
"Панна штукарка". Вест 

Торонто, 4 квітня. 
"Украдене щастя". Вшщ

зор, 11 квітня. 



"Воєнна заверюха". Содбо
рі, 18 квітня. 
"Сон весняної ночі". Вест 

Торонто, 24 квітня. 
"П К u" І Т ан оцькии . ст орон-

то, 25 квітня. 
"Сто тисяч". Транскона, 1 

травня. 

"За Немань іду". Вест То
ронто, 2 травня. 
"Єврейський розвод". Вен· 

кувер, З жовтня. 

"Нахмарило". Гемилтон, 31 
жовтня. 

"Лікар з примусу". Вест То
ронто, 14 листооада. 

"Вибух". Кровленд, 14 ли
стопада. 

"За Немань іду". Торонто, 
28 листопада. 

"Верховинці". Вінніпег, 25 
листопада. 

"За Немань іду". Сейнт Ке
теринс, 5 грудня. 
"Сто тисяч". Венкувер, 26 

грудня. 

1949 

"Заклятий яр". Вест Торон
то, 2 січня. 

"Убійники". Іст Торонто, 
2 січня. 
"Хмара". Вінніпег, 8 січ

ня. 

"Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечерниці". Вінніпег, 8 січня. 
"Украдене щастя". Торон

то, 22 січня. 
"Нечиста сила". Сейнт Ке

териис, 30 січня. 

НАША СЦЕНА 

"Хмара". 
mотого. 

Транскона" 5 

"Заклятий яр". Іст Тороо
то, 6 лютого. 
"Запорожський клад". Ге

милтон, 6 лютого. 
"Гудзики" і "Дід Мороз". 

Торонто, 6 лютого. 
"Безталанна". Монтреал, 

19 лютого. 
"Віч на віч". Іст ТороІПо, 

20 лютого. 
"Украдене щастя". Вест То

ронто, 20 лютого. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечершщі". Вінніпег, 26 лю-
того. 

"Пошились в дурні". Кел
rарі, 27 тотого. 
"Глибоке коріння". Торон· 

то, 4 березня. 
"Запорожський клад". Сейнт 

Кетеринс, 6 березня. 
"Запорожський кл ад' ' . 

Брентфорд, 20 березня. 
"Кроваві перли". Гемилтон, 

20 березня. 
"Запорожський клад". То

ронто_, 26 березня. 
"Кроваві перли". Торонто, З 

квітня. 

"Глибоке коріння". Гемил
тон, 9 квітня. 
"Нахмарило". Тиммінс, 10 

квітня. 

"Лендлорд". Венкувер, 10 
квітня. 
"Запорожець за Дунаєм". 

Торонто, 15 квітня. 
"Сигнал". Венкувер, 17 

квітня. 



НАША СЦЕНА 

"За сшrім морем". Вінні
пег, 24 квітня. 
"Крававі перли". Велланд, 

24 квітня. 
"Лендлорд". Гемилтон, 24 

квітня. 

"Глибоке коріння". Торон
то, 8 травня. 
"Лендлорд". Гемилтон, 15 

rравня. 

"Запорожський клад". Вен
кувер, 4 червня. 
"Запорожець за . Дунаєм". 

Торонто, 29 жовтня. 
"Два світи". Гемилтон, 30 

жовтня. 

"Назар Стодоля". Вінніпег, 
26 листопада. 
"Чорноморці". Едмонтон, 3 

грудня. 

"Лендлорд". Вест ТоронТС'•, 
4 грудня. 

''Республіка на колесах''. 

Торонто, 17 грудня. 
"Дай серцю волю, заведе в 

неволю". Пойнт Доглес, 11 
грудня. 

"ЧС'>рноморці". Едмонтон, 

26 грудня. 

1950 

"Кроваві перли". Іст Винд
зор, 8 січня. 

"Верховинці". Венкувер, 8 
січня. 

"Дай серцю волю, заведе в 
невслю". Вінніпег, 14 січня. 
"Лендлорд". Нестов, 14 

січня. 
"Лендлорд". Торонто, 15 

січня. 
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"Катерина". Іст ТороІПО, 

15 січня. 
"Мартин Боруля". Вішrі

пег, 18 січня. 
"За другим фронтом". То

ронто, 19 січня. 
"Мати". Мантреал, 21 січ

ня. 

"Глибоке коріння". Вінні
пег, 21 січня. 
"Мати". Гемилтон, 29 січ

ня. 

"Глибоке коріння". Вінні
пег, 18 лютого. 
"Повернув із Сибіру". Вест 

Торонто, 19 лютого. 
"ЗапС'>рОЖСЬКИЙ кл ад • , . 

Сейнт Кетеринс, 19 лютого. 
"Одної ночі". Гемилтон, 26 

лютого. 

"Лендлорд". Вест Форт-Вв

льям, 10 березня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерІШці". Едмонтон, 11 бе
резня. 

"Лендлорд". Форт-Вильям, 

11 березня. 
"Лещлорд". Порт-Артур, 12 

березня. 
"Безталанна". Іст ТорсіПО, 

19 березня. 
"На nтяхах". Вест Торон

то, 19 березня. 
"Лендлорд". Форт-Вильям, 

19 березня. 
"Трьох до вибору". Вінні

пег, 25 березня. 
"Лендлорд". Іст ВШІДЗОр, 

2 квітня. 
"Лендлорд". Нью Вестмин

стер, 2 квітня. 



"Орися". Гемилтон. 16 ·кві
тня. 

"Перелесник". Вінніпеr, 22 
квітня. 
"Подорож містера Перкін

са в країну більшовиків". То
ронто, 29 квітня. 
"Сватання на Гончарівці". 

Сейнт Кетеринс, 30 квітн.я. 

"Сватання на Гончарівці". 
Гемилтон, 7 травня. 
"Трьох до вибору". Вест То

ронто, 14 травня. 
"Будка ч. 27". Торонто, 28 

травня. 

"Ді Рейнм:ейкерс". Торон· 
1'(\ 21 жовтня. 
"Козак Голота". Вінніпеr, 

21 жовтня. 
"Наталка Полтавка". То

ронто, 4 листопада. 
"Наталка Полтавка". То

ронто, 12 листопада. 
"Сирітка Хас.я". Вінніпеr, 

25 листопада. 
"Родина щіткарів". Пойнт 

Доrлес, 2 rрудня. 
"Запорожський клад". Ед

монтон, 23 rрудня. 
"Пан майстер Коmпко". Не

стов, 28 rрудня. 
"Лендлорд". Вест Торонто, 

30 rрудня, 

1951 

"Запорожський клад". Ед
моmон, 13 січня. 
"ГайвороШІЯ". Тиммінс, 21 

січня. 

"Запорожець за Дунаєм". 
Велланд, 27 січня. 

НАША СЦЕНА 

"Тарас Бульба", Вінніпеr, 27 
січня. 

"Наймичка.". Пойнт Доrлес, 
3 лютоrо. 
"Батькова казка". Едмон

тон, 4 moтoro. 
"Хмара". Виндзор, 4 moтo-

ro. 
"Терновий вінок". Вест То

ро.вто, 4 лютоrо. 
"Чумаки". Торонто, 12 лщ

тоrо. 

"О:й не ходи, ГрІЩЮ, та й на 
вечерmщі". Велланд, 18 люто
го. 

"Чумаки". Вест Торонто, 18 
лютоrо. 

"Запорожець за Дунаєм". 
Брентфорд, 2 березня. 

"Тітка". Венкувер, 4 бе-
резня. 

"Наталка Полтавка". Вел
ланд, 18 березня. 
"Скупар". Вернон, 26 берез

ня. 

"Старі rріховодники". Він
ніпеr, 31 березня. 
"Чумаки". Topomo, 1 квіт-

ня. 

"Мартин Боруля". Торон
то, 14 квітня. 
"В кіпях розпусти". Вест 

Торонто, 15 квітня. 
"Жонатий Мефістс.фель". 

Велланд, 22 квітня. 
"Бондарівна". Вінніпег, 5 

травня. 

"Наталка Полтавка". Він· 
нiner, 22 червня. 
"В кіrтях розпусти". Едмон

тон, 20 жовтня. 
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НАША СЦЕНА 

"Батраки". 
жовтня. 

Венкувер, 21 

1'Сто тисяч". Торонто, 3 
листопада. 

"Наталка Полтавка". Транс

кона, З листопада. 
"Наталка Полтавка". Форт

Вильям, 10 листопада. 
"Наталка Полтавка". Форт

Вильям, 10 листопада. 
"Запорожський клад". Вел

ланд, 11 листопада. 
"Криваві перли". Нью Вест

минстер, 25 листопаЛа. 
"Розумний і дурень". Сейm· 

Кетеринс, 2 грудня. 
"Чия дитина?". Спрус Вел

лей, 8 грудня. 
"Чия дитина?". Пестов, 9 

грудня. 

"За правду й волю народа". 
Едмонтон, 15 грудня. 
"Безталанна". Пойнт ДоІ'

лес, 15 грудня. 
"Свекруха". Іст Торонто, 

16 грудня. 
"Мати-наймичка". Велланд, 

16 грудня. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Торонто, 22 груд-
ня. 

"Наталка Полтавка". Вен
кувер, 30 грудня. 

1952 

"На відпуст до Києва". Він
ніпег, 12 січня. 
"Трьох до вибору". Венку

вер, 13 січня. 
"Глибоке коріння". Вінні

пег, 15 mотого. 
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"Борці за мрії". Вінніпе~·, 
1 березп. 
"Три герби". Пойнт Дог лес, 

3 береза. 
"Таміла". Вдмnнтоо, 9 бе

резня. 

"Мати-наймичка". Келrарі, 
22 березня. 
"Мати". Венкувер, 22 берез

ня. 

"Свекруха". Транскона, 29 
березня. 
"Кара за гріх". Іннісфрі, 4 

квітня. 
"Назар Стодоля". Саска

тун, 7 червня. 
"Дівчата". Венкувер, 26 ли-

пня. 

"Пан майстер Копитко''. 
Венкувер, 29 жовтня. 

''Лендлорд". Венкувер, 30 
листопада. 

"Калиновий гай". Вінніпег, 
6 грудня. 
"На перелазі". Пойнт Доr

лес, 13 грудня. 

\952 

"Чудо біля криниці". Вест 
Торонто, 6 січня. 
"Сто тисяч". Гемилтон, 6 

січня. 

"Свекруха". Іст Торонто, 12 
січня. 

"Сто тисяч". Сейнт Кете
ринс, 13 січня. 
"Ясні зорі". Торонто, 20 

січня. 

"Сто тисяч". Вест Торон
то, 27 січня. 



"Чудо біnя криниці". Іст 
Торонто, 24 mororo. 

"Свекруха". Вест Торонто, 

2 березня. 
"Пошились у дурні". Тим

мінс, 2 березня. 
"Сто тисяч". Ошава, 2 бе

резня. 

"Сто тисяч". Іст Торонто, 

9 березня. 
"Мати-наймичка". Келгарі, 

22 березня. 
"Скибині діти". Торс.ято, 

23 березня. 
"Свекруха". Ошава, ЗО бе

резня. 

"Обзолотились". Сейнт Ке
теринс, 6 квітня. 
"Мати-наймичка". Велланд, 

6 квітня. 

"Пошились в дурні". Савт 

Поркюпайн, 13 квітня. 
"Жонатий Мефістофель". 

Вест Торонто, 20 квітня. 
"Чорноморці". Гемилтон, 

27 квітня. 
"КаJ1иновий гай". Гемилтон, 

26 квітня. 
"Украдене щастя". Торон· 

те-, 4 травня. 
"Чорноморці". Брентфорд, 

18 травня. 
"Верховшщі". Велланд, 22 

листопада. 

"Під золотим орлом". Тс.

ронто, ЗО листопада. 
"Ой не ходи, Грицю, та й на 

вечерниці". Торонто, 20 rру
дня. 

"Верхови~щі". Сейнт Кете· 

рине, 21 rрудня. 

НАША СЦЕНА 

1953 

"Калиновий гай". Вінніпег, 
10 січня. 
"Мартин Боруля". Гемил

тон, 11 січня. 
"Назар Стодоли". Велланд, 

17 січu. 
"Таміла". Тиммінс, 25 січ· 

ня. 

''Галя". Пойнт Доглес, 7 
березня. 

"30 срібняків". ФС'>рт-Виль

ям, 14 березня. 
"Мартин Боруля". Гримсбі, 

14 березня. 
"Украдене щастя". Венку

вер, 14 березня. 
"Мартин Боруля". Сейнт Кс

теринс, 15 березня. 
"Скупар". Томаrав, 24 бе

резня. 

"Скупар". Іннісфрі, 28 бе
резня. 

"Калиновий гай". Торонто, 
28 березня. 

"Скупар". Едмонтон, 29 бе
резня. 

"Будка ч. ТІ". Пойнт Доr
лес, 29 березня. 
"Скупар". Мирнам, 11 квіт-

ня. 

"Скупар". Гейрі Гилл, 12 
квітня. 

"Одруження". Пойнт Дш
лес, 18 квітня. 

"Суєта". Вінніпег, 18 квіт
ня. 

"Любо.в на світанні". ТорС\Н
то, З травня. 
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НАША СЦЕНА 

"Верховmщі.". Едмошон, 3 
травня. 

"На сіножаті". Келгарі, 17 
травня. 

"Ой не ходи, fрІЩІО, та й на 

вечерниці". Венкувер, 23 трав-
ня. 

"На краю села". Гемилтон, 
31 травня. 
"Чия дитина?". Іннісфрі, 17 

жовтня. 

"Безталанна". Вінніпег, 24 
жоотня. 

"На краю села". Сейнт Ке
теринс, 25 жовтня. 
"Глитай або павук". Вел

ланд, 31 жовтня. 
"Любов на світанні". Він

ніпег, 29 листопада. 
"Реп'ях". Сейнт Кетеринс, 5 

грудня. 

"Лендлорд". Сейнт Кете-

ринс, 5 грудня. 
"Любов на світанні". Вінні

пег, 12 грудня. 
"Хазяїн". Торонто, 13 груд-

ня. 

Пойнт Доглес, 16 січня. 
"Дві жертви за вірну ·п» 

бов". Келгарі, 31 січня. 
"Під золотим орлом". То

ронто, 19 лютого. 
"Сніжок". Вінніпег, 27 то

того. 

"Пан майстер КоШІтко". Ін
нісфрі, 12 березня. 
"Ой не ходи, Г_рицю, та й на 

вечерниці". Іннісфрі, 27 бе
резня. 

"Верховинці". Вінніпег" 27 
березня. 
"Убійники". Венкувер, 4 

квітня. 
"Терновий ку~ц". Едмон

тон, 4 квітня. 
"Одруження". Торонто, 2 

травня. 

"Калиновий гай". Вінніпег, 
9 липня. 
"Микола Джеря". Вінніпег, 

18 грудня. 
"Клуб суфражисток". Кел

гарі, 19 грудня. 

"Сватання на Гончарівці". 1955 
Пойнт Доглес, 19 грудня. 
"Наталка Полтавка". Вен

січня. 
кувер, 20 грудн.я. 

"Чия дитина?" Вінніпег, 15 

"Сто тисяч". Вінніпег, 29 
"На краю села". Торонто, 

27 грудня. січня. 
"Сто mсяч". Пойш Дог-

1954 

"Наталка Полтавка". Гай
ленд Парк, 8 січня. 
"Ой не ходи, fрІЩІО, та й на 

вечерниці". Едмонтон, 9 січ

ня. 

"Сватання на fончарівці". 
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лес, 19 mотого. 
"Батраки". Спрус ВеJШей, 

26 moтoro. 
"Батраки". Дарлінг, 27 JIIO

тoro. 

"Бабський бунт". 
тон, Т1 лютоrо. 

Едмон-



"Клуб суфражисток". Нью
кестJІ, 27 moтoro. 
"Як жінки морочать чолові

ків". Летбридж, 13 березня. 
"Лимерівна". Вінніпег, 26 

березня. 
"Чорноморці". Келгарі, 14 

квітня. 
"Сватання на Гонча рівці". 

Венкуиер, 15 квітня. 
"Нахмарило". Поонт Дог

лес, 22 квітня. 
"До світла". Вінніпег, 29 

травня. 

"Вовкулака". Едмонтон, 5 
червня. 

"Заколот". Вінніпег, З гру-
ДНЯ. 

"Батькова казка". ПойН1 

Доглес, 17 грудня. 

НАША СЦЕНА 

чі", "Три капелюхи". Едмон
тон, 4 березня. 
"Соколики". Пойнт Доглес, 

10 березня. 
"Борислав сміється". Вінні

пег, 24 березня. 
"До світла" і 

Черняк". Вінніпег, 

ня. 

"Майстер 

19 трав-

"Олівець", "До світла", 
"Будка ч. 27". Вінніпег, б 

липня. 

"В кіпях розпусти". Ед-

MN:ITOH, 9 грудня. 

1955 

"Доки сонце зійде, роса очі 

виїсть". Гемилтон, 9 січня. 
"На грані ночі і дня". То

ронто, 6 лютого. 

1956 

"Батькова казка". 

"Доки сонце зійде, роса очі 

виїсть". Сейнт Кетеринс, 13 
Пойнт лютога. 

Доглес, 21 січня. 
"Учитель". Вінніпег, 21 січ

ня. 

"Земля". ТоронтС', 4 люто-
го. 

"Кроваві перли". Мирнам, 
8 лютого. 

"Кроваві перли". Едмс.н

тон, 12 лютого. 
"Глитай або ж павук". Ге

милтон, 26 лютого. 
"Пещена дитина". Сейнт 

Кетеринс, 26 лютого. 
"Чия дитина?". Сейнт Ке

терннс, 4 березня. 
"Лимерівна". Келгарі, З бе

резня. 

"Том Совр", "Ми будівни-

"Реп'ях". Гемилтон, 27 то-
того. 

"Маленький Паул Буніон". 
Гемилтон, 4 березня. 

"Реп'ях". Велланд, 20 берез
ня. 

"Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть". Торонто, 27 березня. 
"Одруження". Гемилтон, 17 

квітня. 
"Чорноморці". Келrарі, 14 

травня. 

''Мені тринадцятий минав''. 
Торонто, 15 травня. 
"Глитай або ж павук". То

ронто, 8 грудня. 
"Пещена дитина" Гемил

тон, 18 грудня. 



НАША СЦЕНА 

1957 

"Земля". Вішrіпег, 2 берез-
ня. 

"Родина щіткарів". Пойнт 
Доглес, 7 грудня. 

1958 

"Дванадцять". Вінніпег, 13 
січня. 

"Гроші". ГеМШІтон, 2 бе
резня. 

"Дай серцю волю~ ·заведе в 

неволю". Вінніпег, 8 березня. 
"Мати-наймичка". Пойнт 

Доглес, 29 березня. 
"Назар Стодоля". ФСІрт-

Вильям, 5 квітня. 

1959 

"Запорожець за Дунаєм". 
Торонто, 17 і 18 січня. 
"Родина щіткарів". Едмон

тон, 1 лютого. 
"Богдан Хмельницький". 

Вінніпег, 7 лютого. 
"Одної нСІчі". Пойнт Дог

лес, 21 лютого. 
"Повернув із Сибіру". 

Пойнт Доглес, 18 квітня. 
"Бориславська трагедія". 

Вінніпег, 2 травня. 

1960 

"Родинна тайна". Пойнт Дог-
лес, 13 лютого. 
"Під червоною калиною". 

Вінніпег, 27 лютогСІ. 
"Трьох до вибору". Ішrіс

фрі, 3 квітня. 

вер, 10 квітня. 
"В неділю рано зілля копа

ла". Вінніпег, 15 травня. 
"Поцілунок Юди". Пойнт 

Доглес, 13 травня. 
"В неділю рано зілля копа

ла". Вінніпег, 2 JШстопада. 
"Д " ень народжеШІЯ . Едмоо-

тон, 11 грудня. 
"Катерина". Торонто, 16, 

17 і 18 грудня. 

1961 

"Катерина". Торонто, 22 
січня. 
"Лендлорд". Едмонтон, 26 

лютого. 

"Бурлака". Вінніпег, 25 ли
стопада. 

1962 

"Верховинці". Едмонтон, 11 
лютого. 

"Чумаки". Торонто, 4 бе
резня. 

"Назар Стодоля". Вінніпег, 
31 березня. 
"Дячиха". Едмонтон, 4 ли

стопада. 

"Ой не ходи Грицю, та й на 

вечерниці". Вінніпег, 8 груд
ня. 

1963 

"У неділю рано зілля копа· 

ла". Тороото, 16 і 17 лютого. 
"Розумний і дурень". То

ронто, 23 лютого. 
"Земля". Вінніпег, 30 листа-

"Незабутня лекц~я' ". В енку- пада. 



1964 

"Земля". Летбридж, 15 бе
резня. 

"Багряна осінь". Торонто, 

8 листопада. 
"Верховшщі". Вінніпег, 19 

грудня. 

1965 

'~Багряна осінь". 
9 січня. 

Тиммінс, 

НАША СЦЕНА 

"Кроваві перли". Вінніпег, 
20 moтoro. 

"Безталанна". Вінніпег" 12 
грудня. 

1966 

"Кроваві перли". Едмонтон, 

20 березня. 

1973 

"Багряна осінь". Ошава, 7 "Лимерівна". Вінніпег, 15 
moтoro. квітня. 

КРдАОВІ ФЕСТИВАЛІ УКРдІНСЬКОІ ПІСНІ, 
МУЗИКИ І Т дНЦЮ 

Заходами Товариства Український робітничо-фармерський 
дім, Товариства канадських українців і Товариства об'єдна
них українських канадців при акпшній участі Робітничого 
запомогового товариства відбулося десять Крайових фести

валів української пісні, музики і танцю. Вони відбулися .в 
таких роках і містах: 

1939 

15 лшшя у Торонтонській Мючюал Аріна Гарденс відбув
ся перший Крайовий фестиваль української пісні, музики і 
танцю. Програму виконувало 1,500 митців. Присутніх було 
10,000. Головував Михайло Король. Диригував Микола Го

цуляк. 

1945 

30 червня у Мейпл Ліф Гарденс, Торонто, фестиваль відбув
ся з приводу Перемоги у війні над фашизмом в Європі і на 
Честь Украіни. Головував Джером Дейвис. Директором 

фестивалю був Михайло Муцак. Диригував Христофер Дафев 
За підготовку танців відповідав Володимир Балай. Програму 

виконувало понад 1,000 митців. Присутніх було понад 15,000. 
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1946 

27 липня в Едмонтоні відбувся Західнокаиадський фести
валь української пісні, музики і танцю. Програму вихону

вали понад 1,000 митців. Головував Василь Тересьо. Диригу

вав Іван Москалик. За підrотовку танців і спортивнвх вuрав 
відповідав Антон Кобилянський. 

1951 

30 червня у Мейпл Ліф Гарденс у Торонто відбувся Юві
лейний Крайовий ф~с_тиваль для відзначення 60-річчя життя 
і творчої праці українців у Канаді. Головував Михайло :КО.. 

роль. Директором програми фестивалю був Іван Бойчук. За 
підrотовку танців відповідав Володимир Балай. Дирентами 

музичної частини програми були Олександр Вовчина і Іван 
Косе. Сценарій фестивалю приrотовив Іван Вивюрський. Про-
1·раму виконували понад 1,500 митців. Присутніх було 10,000 
осіб. 

1956 

7 липня у Вінніпеr Аріна відбувся Крайооий фестиваль ук
раїнської пісні, музики і танцю з приводу 100-річчя з дня 

народження Івана Франка. Головував Микола Гринчшnин. 

Диригував Євrен Дольний. За підrотовку танців відповідав 

Мирон Шатульський. Іван Вивюрський приrотовив сценарій 

фестивалю. Норатором був Мич Сейrо. Програму виконувало 
1,000 митців. Присутніх було 8,000 осіб. 

1958 

12 липня у Ексибишн Форум у Венкувері відбувся Кра
йовий фестиваль української пісні, музики і танцю для від
значення 100-річчя провінції Британська Колумбія. ГОJЮІJував 
Іван Хитренький. Диригував Карл Кобилянський. Танці під
rотовюrа Бітріс Безубяк. Сценарій фестивалю підготоаав Мич 

Сейrо. Норатором був Василь Филипович. Програму вик~
нувало 500 митців. Присутніх було 6,000 осіб. 
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1961 

1 лнпн.f[ у Варситі Аріна в Торонто відбувся Крайовий фе
стиваль української пісні, музики і танцю для відзначення 

100-річчя провінції Манітоба в Сентеніал Консерт Галл у 
Вінніпегу. Головував Михайло Мокрій. Диригував Василь 
ФилипС'>вич. За танці відповідав Роман Мокрій. Норатором 

був Володимир Мирош. Сценарій фестивалю приготовив Мич 
Сейго. Програму виконувало 370 митців. Присутніх було 2,400 
осіб. 

1971 

23 травн.и відбувся "Фестиваль-80" - для відзначення 80-
річчя перебування українців у Канаді в Джубілі Аудиторіумі 
в Едмонтоні. За постановку фестивалю відповідав Антон Мок· 
рій. Художнім керівник~ був Василь Хомин. За музичну 
частину відповідав Володимир Росєвич, за танцювальну ча

стину - Бетті Кіселевич. Автором сценарію і норатором 

був Мич Сейrо. Програму виконувало 500 митців. Зал був 

заповнений присутніми. 

1974 

19 травня відбувся Крайовий фестиваль української пісні, 
музики і 1·анцю в Сентеніал Консерт Галл для відзначення 100-
річчя міста Вінніпегу. За постановку фестивалю відпс.відав 

Мич Сейrо. За музичну частину програми відповідали Василь 

Филипович, Василь Хомин і Володимир Росєвич. Сценарій 

пригоювив Мич Сейго. Норатором був Джан Пірс. Програму 
викону.вали 550 митців. Присутніх було 2,400 осіб. 

Крім десятьох крайових фестивалів, відбулося цілий ряд 
провінціальних і окружних фестивалів - в Келrарі, Едмон

тоні, Гемилтоні, Іннісфрі, Монтреалі, Порт Артурі, Ріджайні, 
Саскатуні, Венкувері, Виндзорі, Велланді, Вінніпегу, Піс Ри

нері, Тиммінсі. 
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СЛОВО УПОРЯДНИКА 

При підготовці книжки "Наша сцена:" були в~~rкорис'rані 
в основному дописи, кореспооденції, репортажі, рецензії, об'я

ви, які були опубліковані в різних газетах і журналах різних 
років. Факти, назв~ . вистав, назви канадських місцевостей, 
перекладені з англійської мови на українську, подані так, як 

нони були опубліковані оригінально в пресі. 

Хочу звернути увагу на це, що в книжці подані різн" 
прізвища жінок, активісток художньої самодіяльності: їхні 

дівочі і по чоловіку; адже до одружіння у них були одні пріз
вища, після одружіння - інші. Навіть чоловічі прізвища 

не всюди подані С\Днаково: раз через "і" або "е", інnшй раз -
через "и" або "є". Особливо багато є прикладів, коли одна 
і та ж сама особа подана "Мирослав", інший раз - "Джері", 
"Елизабет", інший раз - "Бетті". Деякі аматори виступали 
під псевдонімами. Це, зокрема, відноситься до рецензентів, 

які писали свої огляди театральних вистав чи концертів, під

писуваючи їх не своїми прізвищами, але псевдс.німами. 

В книжці залишено ШІсання назв місцевостей в різних 

відмінках, так, як вони були подані в дописах чи рецензіях, 
що були використані при упорядкуванні цієї праці. 

Цих кілька пояснень необхідні для того, щоб читачі "На
шої сцени" не подумали, що Комітет старших громадян про

екту "НС'>ві горизонти" і упорядник, які приготовляли цю 

книжку, не були свідомі цієї справи. Ми вмисно виріnшли 
залишити все так, як було подано в пресі, бо все це не мож
ливо було точно звірити, бо багатьох людей, про яких мова 
мовиться в книжці, зараз немає в живих. 

Але незважаючи на ці недоладності, книжка "Наша сце
на" не втрачає, на нашу думку, еве.го значення як важливий 
довідник про художню самодіяльність канадських українців 

на протязі майже 80 років. 
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