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Слово редактора

Ірина Матяш

Спеціальне число археографічного часопису Українського науково-дослідного інституту архівної справи та
документознавства «Пам’ятки» присвячене 140-річчю
утворення Канади. В історичній долі цієї держави помітну роль відіграли і відіграють українці, перші з яких –
мешканці Небиліва: Іван Пилипів і Василь Єленяк – ступили на сувору землю Альберти 1891 р. Нині будинок
Івана Пилипіва отримав друге життя в етнографічному
музеї «Село спадщини української культури» поблизу
Едмонтона як яскраве джерело матеріальної культури
перших українських поселенців. А між тими роками
були десятиліття надто складного освоєння українцями канадських прерій і нестримного бажання зберегти
свою національну ідентичність, корчування непрохідних лісів і заснування поселень з неканадськими назвами – Згода, Мирнам, Борщів, Нью Київ, створення духовних острівків українства, плекання рідномовних традицій і рівноправного, свідомого входження в канадське
суспільство, прийняття канадського стилю життя з українською душею.
Закономірно, що Канада належить до країн, де в державних і недержавних архівах, бібліотеках, музеях
і приватних колекціях зберігається найбільше документів архівної Україніки. Упродовж понад століття чотири хвилі української еміграції утворили або вивезли
з собою величезні документальні масиви, котрі є важливими історичними джерелами як до історії еміграції, історії українців у Канаді, з’ясування їхньої ролі в канадському поліетнічному суспільстві, так і до історії України та українського народу в цілому. Вивчення документних джерел до історії українського народу та залучення
їх до суспільного обігу належить до важливих форм ук3
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раїнсько-канадської співпраці в галузі науки. Свідченням тому є серйозні
проекти Канадського інституту українських студій Університету Альберти, участь у них українських наукових інституцій, підготовка спільно з Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства першого комплексного довідника про архівну та рукописну Україніку в Канаді, започаткування професором Миколою Тимошиком серії
«Рукописна спадщина» як складової видавничого проекту Фундації імені
митрополита Іларіона (Огієнка) «Запізніле вороття» чи археографічної
серії професора Юрія Мицика «Джерела з історії української еміграції».
Як відомо, за даними перепису 2001 року, населення Канади складає
31 752 842 осіб, з них українського походження – 1 071 060. Однак те, що
рідною мовою назвали українську лише 148 090 канадців, актуалізує проблему збереження й дослідження української культурної спадщини не
лише для України, а й для Канади. З огляду на зростання уваги в сучасному суспільстві до осягнення власних коренів та вивчення родинної історії
задля усвідомлення своєї сутності в макрокосмі й передання цього спадку наступним поколінням дослідження архівної інформації набуває першочергової ваги.
Сподіваємося, що саме з цієї точки зору спеціальний українсько-канадський випуск часопису прислужиться шляхетній ідеї незаангажованого висвітлення історії України та українців. Автори цього числа – українські та канадські науковці – репрезентують результати своїх досліджень у архівах, аналізують нові видання, висвітлюють маловідомі сторінки української науки і культури. Це перший крок до спільного наукового «освоєння» архівних глибин. Здолаємо цей шлях разом!
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Канада і Україна єднаються серцями...

Абайна
М. Данн
Надзвичайний
і Повноважний
Посол
Канада і Україна є тими країнами, які, хоча роздіКанади
лені океаном, єднаються серцями. Менш, ніж через 25
в Україні
років після створення Канади в 1867 році, прибули перші
українські поселенці, які своєю діяльністю сприяли розвитку Канади. Саме з цих перших іммігрантів і тих багатьох тисяч, які були наступними, і склалася громада
канадців українського походження завбільшки понад 1,2
мільйона, серед членів якої були та залишаються
найбільш успішні політичні діячі та бізнесмени, спортсмени, художники, письменники та музиканти. Їхній
особистий і колективний внесок у розквіт Канади колосальний.
Перші українські іммігранти, як і ті, хто прибув
пізніше, шукали кращого життя на новій землі. Але вони
також принесли з собою велику шану до своєї мови,
історії, культури та традицій, які також знайшли плідний
грунт в Канаді для поступу та розквіту. Протягом усього двадцятого сторіччя, в той час, коли світові війни,
революції та сум’яття потрясали Україну та решту Європи, українська громада в Канаді вважала своєю роллю
збереження та плекання української спадщини в новому світі Америки.
Майже через сторіччя після прибуття перших українських поселенців до Канади, в 1991 році Канада
стала першою західною країною, яка офіційно визнала
незалежність України і її відновлення в статусі вільної
та незалежної держави. Поновлення суверенітету України відчинило шлях для розвитку абсолютно нового рівня
відносин між нашими двома державами, які міцно тримаються на підвалинах довготривалих людських стосунків між канадцями та українцями. Останні 16 років
стали свідком ще більшого зміцнення та поглиблення
5

офіційних і людських зв’язків і збагачення-злиття української культури
та традицій Старого та Нового світів.
Я хотіла б віддати належне упоряднику, авторам і усім тим, хто працював над цим виданням, за їхній важливий внесок у порівняння та зберігання документальних записів, які відображають більш, ніж сто років
дружби і співпраці між канадцями та українцями і між Канадою та Україною. Як показує ця збірка, і у добрі, і у важкі часи наші дві країни плекали довготривалі стосунки, які надають міцну основу для ще продуктивнішої спільної роботи. Дослідження, представлені у цій збірці, дають нам
чітке розуміння того, де ми знаходилися і знаходимося для того, щоб ми
могли рухатися вперед у майбутнє, маючи спільне розуміння мети. Ще
раз мої привітання та щиросердна подяка усім тим, хто доклався до цієї
праці, вона стала справжнім подарунком.
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Битий шлях українців до Канади

Ігор Осташ
Надзвичайний
і Повноважний
Посол
Україна і Канада – країни, які багато значать одна
України
для одної. Канада глибоко шанує внесок українців у розв Канаді
будову канадської держави, особливо у складний історичний період, коли треба було освоїти, підняти з цілини гектари дикої площі, перетворити Канаду на високорозвинену державу. А Україна, в свою чергу, відчуває
велику вдячність до держави, яка в тяжких часах її економічних і політичних негараздів, прийняла до себе її
дітей, українців, і пишається тим, що вони стали невід’ємною часткою канадського суспільства.
На жаль, історія української еміграції довгий час перебувала на периферії наукових досліджень. Українські
історики вважали, що іммігранти – це вже частка чужої
історії. А в країнах, де оселилися українці, довгий час
відбувалися активні інтеграційні процеси, важливо було
консолідувати націю на основі загальнонаціональної
ідеї, і не акцентувати увагу на етнокультурних відмінностях поміж окремими її громадянами. І лише емігранти або їхні нащадки активно збирали і класифікували матеріали про свою історію, створювали архіви,
які на сьогоднішній день становлять безцінну історикокультурну спадщину.
І власне, якраз прийшов час подивитися на історію
української еміграції не лише як на тему, цікаву тільки
для самих емігрантів, а як на сторінку української історії,
адже існує глибокий причинно-наслідковий зв’язок між
тим, що було на Україні, і тим, що сталося з українцями
на новій батьківщині.
Канада – унікальна країна, де ідея полікультурності
стала основною в державній культурній політиці, де міжетнічна і міжконфесійна толерантність є важливою ознакою побутової культури, де підтримуються на різних
7
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рівнях національні культурно-освітні, мистецькі та наукові проекти. Одним із таких грандіозних проектів є музей від відкритим небом «Село
української спадщини» в Альберті. В ньому сконцентрована не лише культурна спадщина українських піонерів, а й історія Канади ХІХ – ХХ ст. загалом. Чудово продуманій ландшафтно-архітектурній експозиції передувала багаторічна наукова робота, польові дослідження, архівні пошуки.
Сьогодні цей музей відвідують тисячі канадців різного етнічного походження, серед них багато дітей. У такий спосіб «Село української спадщини» або просто «Українське село» стало не лише науковим, а й знаменитим культурно-просвітницьким і освітнім центром Канади.
А для мене цей Музей асоціюється зі словом «коріння». Українці приїжджали до Канади, щоб корчувати ліс із корінням, аби вирощувати хліб,
і водночас, вони «пускали» в канадську землю своє коріння, аби зробити
її своєю, українською. Коли я дивлюся на перші землянки (так звані «бурдеї»), в яких українці проводили люті зими і пекучі літа, я не можу не
бути гордим за своїх земляків, нащадки яких тут, на холодній, але дуже
привітній канадській землі, стали і вчителями, і правниками, і священиками, і науковцями, і митцями, і депутатами, і навіть прем’єр-міністрами.
Це треба досліджувати, про це потрібно писати, це варто знати не лише
в Канаді, а й в Україні.
Пропонований спеціальний випуск археографічного часопису «Пам’ятки» є чудовим доказом того, що історія України не закінчується її кордонами чи етнічними межами, вона продовжується там, де є українці.

8

Зведення наукових мостів між Канадою і Україною

Ярс Балан
Андрій Макух

Спеціальний випуск «Пам’яток» відображає зростання у двох напрямках, причетних до розвитку науки – науковому обміні між Україною і Канадою та розширенні
доступу до українських архівів у період після проголошення незалежності. Це очевидні позитивні зрушення,
і можна сподіватися на їх розширення в майбутньому.
Українські студії в Канаді з’явилися по суті після
Другої світової війни. В цей період прямі контакти з радянською Україною були обмежені через політичні обставини, й можливості якоїсь ефективної співпраці були
незначні. Все ж певні академічні зв’язки вдалося налагодити. І одним із переломних починань стало створення програми обміну між Саскачеванським університетом і Чернівецьким державним університетом 1977 р.
У період перебудови в кінці 1980-х – на початку
1990-х рр. науковці з України почали торувати свій шлях
до Канади, тоді як канадські україністи відправилися
до України. Хоча цей обмін фактично вирівнявся до середини 1990-х рр., на сьогодні такий рух науковців поміж
двома країнами став повсякденною справою. Канадський інститут українських студій зміг прискорити цей
процес завдяки Меморіальному фонду ім. Івана Коляски. До речі, низка авторів цього номера побували в Канаді саме як стипендіати згаданого фонду.
Позитивні зміни за останні п’ятнадцять років сталися
і в архівній справі в Україні. Найголовніше те, що на сьогодні доступ дослідників до архівів відбувається в нормальному руслі, на відміну від заборон і контролю, притаманних радянській добі. Для подальшого поліпшення
праці дослідників Державний комітет архівів України систематично працює над документуванням архівних збережень та підготовкою їх для використання.
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У той же час Україна проявляє дедалі більше зацікавлення в архівних документах з україніки за кордоном. Канада, з її великими публічними, громадськими й церковними колекціями, пов’язаними з українськоканадськими й українськими справами, у цьому плані є важливим ресурсним центром. Водночас канадські дослідники все більше дізнаються про
багатство матеріалів, що стосуються українсько-канадської історії, в архівах України.
Це розширення контактів і обмін знаннями сприяє динамічному культурному й інтелектуальному обміну на індивідуальному й інституційному рівнях. І ці зв’язки міцнітимуть, адже все більше перешкод зникає у сучасному як ніколи тісному світі. Одним із плодів такої взаємодії і є цей
випуск часопису, цінний як своїм змістом, так і символічною значимістю.

Building Scholarly Bridges
Between Canada and Ukraine
This special issue of Pam’iatky is a reflection of growth in two realms
related to academic endeavor – scholarly interchange between Ukraine and
Canada, and the more open accessibility to Ukrainian archives in the postIndependence period. One can only regard these as positive developments and
hope to see more of the same in the future.
Ukrainian studies in Canada are largely a post-Second World War phenomenon. During this period, direct contacts with Soviet Ukraine were limited
due to political considerations and the possibility of any effective working
relationships was meager. All the same, efforts were made to develop some
form of academic ties. The establishment of an exchange programme between
the University of Saskatchewan and Chernivtsi State University in 1977 might
well be cited as a groundbreaking initiative in this regard.
During the perebudova period of the late 1980s and early 1990s, scholars
from Ukraine began making their way to Canada, while Canadian Ukrainianists
set off for Ukraine. Although this interchange leveled off somewhat by the
mid1990 s, today the movement of scholars between our two countries has
become a routine occurrence. The Canadian Institute of Ukrainian Studies has
been able to help expedite this process through its John Kolasky Memorial
Fund. In fact, a number of the authors of this tome have been in Canada as
Kolasky Fellows.
Developments in Ukraine have been very positive in the field of archives
during the past decade and a half. First and foremost is the fact that the archives
now permit researchers normal access to collections, in contrast to the prohibitions and controls that were characteristic of the Soviet era. To further assist
investigators in their endeavours, the State Committee on Archives of Ukraine
has been working systematically to document the country’s archival holdings
and to make this information readily available.
At the same time, Ukraine has shown a growing interest in the archival
holdings related to Ukrainica outside of its borders. Canada is a particularly
10

important resource in this regard, with large public and community or church
collections related to Ukrainian-Canadian as well as Ukrainian matters. Canadian researchers are also becoming increasingly aware of the wealth of materials
related to Ukrainian-Canadian history that can be found in the archives of
Ukraine.
This expansion of contacts and sharing of knowledge is contributing to
a dynamic cultural and intellectual interchange between individuals as well as
institutions, relationships that are bound to grow stronger as even more barriers
fall in our ever-shrinking world. One of the fruits of this interaction is this
publication, which we welcome for both its valuable content and its symbolic
significance.
Jars Balan
Andrij Makuch
Coordinators, CIUS Ukrainian Canadian Program
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ІСТОРІЯ ЕМІГРАЦІЇ

Наталія Масіян
ІЗ ІСТОРІЇ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ
З БУКОВИНИ В КАНАДУ ВІД ЇЇ ПОЧАТКУ
ДО ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Наукові дослідження переконливо свідчать про те, що початком трудової еміграції в Канаду слід вважати 7 вересня 1891 р., коли канадська
еміграційна служба зафіксувала прибуття в Монреаль двох українців із Галичини на пароплаві «Орегон». Згодом еміграція набула масового характеру. Відомо, що до Першої світової війни в Канаду прибуло близько 170
тис. українських емігрантів.
Активізація імміграційної політики Канади на межі ХІХ–ХХ ст. обумовлювалася нагальними потребами економічного освоєння її західних
земель та неможливістю задовольнити їх за рахунок власних людських
ресурсів, а також іншими демографічними чинниками, зокрема зниженням народжуваності та посиленням еміграції до США.
Домінуючим принципом допуску в країну стала селекція переселенців
за національною ознакою. Здійснюючи таку імміграційну політику, канадська влада створювала умови, які породжували проблеми в національно-етнічних стосунках, оскільки вони штучно відгороджували деякі
еміграційні групи від канадського суспільства. Тому для значної маси емігрантів перші кроки на шляху входження в тодішнє середовище починалися, як правило, з важкої, низькооплачуваної праці, часто із зниженням
соціального статусу порівняно з країною виїзду, з певної соціально-психологічної ізоляції, яка посилювалась через мовний бар’єр, та відчайдушної боротьби за фізичне виживання.
У фондах Державного архіву Чернівецької області нині зберігається
чимало документів, які відобразили перебіг подій, пов’язаних з еміграцією буковинців у Канаду. Серед них – офіційне листування Буковинської
крайової управи з міністерством внутрішніх справ Австрії, Буковинським
сеймом, Митрополією Буковини, Галицьким намісництвом, повітовими
управами та іншими установами. Значну увагу висвітленню еміграційного процесу приділяла місцева преса. Тогочасні газети «Буковина», «Громадянин», «Руска Рада», «Каменярі», «Vorwärts» «Patria» та ін. публікували
листи, звернення та відозви емігрантів, а також їхні застереження щодо
не завжди виправданих рішень покинути батьківщину, задля пошуку омріяного щастя і статку за океаном. В архівних фондах зберігаються також
статистичні дані про еміграцію.
12
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Одним із найраніших документів у Державному архіві Чернівецької області про
буковинських емігрантів
можна вважати інформацію
Чернівецького міського магістрату від 3 березня 1894 р.,
надіслану в президію Буковинської крайової управи про
еміграцію сімей з передмістя
м. Чернівці – Роша у Канаду
(док. № 1).
Із роками еміграційний
процес став набувати масового характеру. Основними
причинами виїзду буковинців за океан були перенаселення краю, безземелля
й безробіття. В одному із
звернень селян Кіцманського повіту від 13 жовтня
1896 р., які обґрунтовували
прохання на отримання подорожніх документів, віднаходимо цьому підтвердження
(док. № 2).
Статистичні дані, що містяться у документах фонду
Буковинської крайової упра- Повідомлення жандармського посту у с. Раранче
ви (оп. 1, спр. 6888, арк. 167) (нині с. Рідківці) у жандармській загін Чернівецького повіту про від’їзд п’яти місцевих сімей
характеризують зростання
до Канади, 18 листопада 1900 р.
еміграції в краї. Так, наприклад, серед них наявні відомості про емігрантів із Буковини за період з 1 січня 1897 р. по 17 квітня 1899 р. (див. табл. на стор. 14).
Згідно зі статистичними відомостями звіту консульства в Монреалі
від 4 лютого 1902 р., в якому подано результат порівняльного аналізу за
період попередніх чотирьох років по кількості емігрантів з Австро-Угорської імперії за територіальним походженням, як висновок, відзначалось,
що еміграційний рух не послаблюється, переважна більшість емігрантів
є вихідцями з Галичини і Буковини. Так, загальна кількість емігрантів за
1898–1901 рр. становила 23 671 особу (не враховуючи євреїв), з яких
21 077 – буковинці та галичани. Німецькомовного населення, наприклад,
за цей же відтинок часу з Австро-Угорщини виїхало лише 950 осіб.
По-різному складалась доля емігрантів. Хтось досяг успіху тяжкою
працею, став повноправним господарем на новій землі чи навіть багатієм.
Комусь поталанило менше. Тогочасна преса друкувала листи переселенців
13
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Повіт

1897

1898

1899

Кількість
сімей осіб

Кількість
сімей осіб

Кількість
сімей осіб

Всього
емігрантів

Примітка

Чернівецький

51

320

96

401

889

230

168
947

77

Кіцманський

49

203

39

151

1301

Серетський

–

30

–

–

–

–

30

емігрували
в Угорщину

Сторожинецький

9

33

–

8

–

2

43

7 осіб емігрували
у Туреччину,
36 в Америку

Вижницький

–

10

–

57

–

29

96

Разом

емігрували
в Америку
(Канада), за
винятком деяких

2359

із Канади до своїх родичів, знайомих на залишеній ними батьківщині. Так,
газета «Буковина» опублікувала лист-застереження Дмитра Самборського з Вінніпегу від 26 грудня 1897 р. до старости з м. Кіцмань: «Пане Старосто! Посеред моїх злиднів пригадав я собі, що пан староста поручили
мені написати дещо про обставини канадійські. Перед всім отже пишучи
до Вас, прошу щоби пан староста нікому не видавали пашпортів для подорожи, бо згаданий край то Сибір, а не Канада. Кожний, хто лиш туди
приїде, оплакує свою гірку долю. Ті поля, що вже тепер роздають, до
нічого, бо або пісковаті або каменисті; – ліпші вже розібрали. В містах не
можна удержатися, бо там много народа і для того за тісно. Одним словом біда без міри і без кінця. Восени вертаю назад до Галичини і буду
старати моє майно відзискати. Присягаю на Бога, що правду пишу. Ваш
щирий слуга Дмитро Самборський».
Більшість емігрантів із Буковини селилася до 1914 р. в провінції Манітоба, а також на північно-західних територіях, з яких в 1905 р. утворено провінції Саскачеван і Альберта. За національною ознакою емігрувало з Буковини переважно українське населення. З повітів, де переважало
румунське населення, еміграція була кількісно незначною. Цей факт відобразився і в пресі. Румунська газета «Patria» від 11 травня 1898 р. писала
про нужду серед буковинських емігрантів у Канаді, про те, що завдяки
бездумним агентам у населення формується думка про Америку (континент), як про «країну щасливих», що це не завжди відповідає дійсності.
І, хоча, в основному українське населення вирушає на пошуки щастя за
океан, деякі румунські сім’ї з c. Котул-Баїнського Чернівецького повіту вже
отримали гіркий досвід еміграції і нужденні повернулись на батьківщину.
Першим переселенцям у Канаді довелося розпочинати все з чистого
аркуша. Не лише побутові труднощі їм доводилось долати та тяжкою
фізичною працею здобувати статки і матеріальні блага. Потреба в духовності та просвіті була не меншою. У фонді православної Митрополії Бу14
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Рекламне оголошення корабельної компанії «Шрьодер & Комп. з Трієсту»,
розміщене в газеті «Буковина», Ч. 43 від 9/22 квітня 1908 р.

ковини (ф. 3, оп. 1, спр. 3100, арк. 2) зберігаються звернення емігрантів
з цього приводу. Наприклад, від імені переселенців із с. Борівці Кіцманського повіту на Буковині Степан Гудзоватий писав у листі до владики
Аркадія Чуперковича 21 вересня 1898 р.: «Від Сошествія Св. Духа не був
у нас священик, а вже багато поховано без священика і багато чекають
святого Хрещення, може би, Ваше преосвященство, взяло нас під свою
опіку. Церква вже робиться, а станцію для священика вишукаємо тимчасово. Просимо до відома прийняти. Бажаємо Вашому преосвященству
«Много літа» прожити. За всіх підписуюся і низько кланяюся»
Канадським емігрантам із с. Борівці було надіслано відповідь Митрополії Буковини (ф. 3, оп. 1, спр. 3100, арк. 4), на їхнє прохання надіслати
православного священика 29 березня 1899 р., в якій повідомлялось:
«У відповідь на Ваш лист посилаємо Вам наше архієрейське благословення далеко за море і жалуємо, що не можемо задовольнити Ваше бажання, що не можемо послати Вам православного священика із нашої
архідієцизії, оскільки наш православний релігійний фонд тільки для Буковини, а іншими фондами ми не володіємо, щоб ми могли з них одержувати православних священиків для Канади. Відлучившись від нашої отчизни, утратили Ви й участь в благах буковинського релігійного фонду».
Із виступу посла Єротея Пігуляка на народному вічі в Чернівцях, надрукованого в газеті «Руска Рада» від 16(29) червня 1900 р., довідуємося
про наступне: «…Перші мандрівники за море перебували там два роки
без церкви, без священика, без гомону святого божого слова. Коли ж прийшов туда перший священик з нашого старого краю і люди жадні чути бо15
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жого слова, приспособили
в якійсь школі вівтар і став
священик на службу божу
і підніс свій голос «Благословенно царство отця
і сина», то враження того голосу на людей було таке
сильне, що декотрі попадали як громом повалені на
землю, а всі плакали як малі
діти, тронуті святостею слів
до найглубших і найскритших криївок серця людського. Це не байку вповідаю
я вам тут, це дійсність, це
дійсно так було і інакше
воно й не може бути. Отже
видно, що хліб тілесний не
заспокоює всі потреби чоловіка, видно, що потреби душевні так само давлять на
чоловіка і ми можемо із-за
того ще гірше знидіти, як без
Рекламне звернення Нодарі Сільвіо, який пропонує тілесного корму, бо без дуперевезення переселенців з Галичини та Буковини
шевного хліба здичіємо, печерез італійське місто Удіне до Канади
рестанемо бути взагалі
людьми, … а станемо звірями…». Вихідці з Буковини та Галичини селилися на неосвоєних нових землях компактно, отож мали змогу зберегти
свою мову, традиції та обряди. У населених пунктах виростали православні та греко-католицькі церкви, народні доми і читальні «Просвіти».
Та все це дуже не відразу. А щодо перших років еміграції знаходимо в документах і пресі звернення та відозви до «побратимів на старій батьківщині» про сприяння у забезпеченні канадських українців навчальними
посібниками для шкіл, а також кваліфікованим педагогічним персоналом.
У документах архіву є багато рекламних листів до селян Галичини
і Буковини різних корабельних фірм із закликом емігрувати в Канаду найвигіднішим шляхом за посередництвом тієї чи іншої фірми (док. № 5).
Рекламні листи інших корабельних фірм, як наприклад Роттердамської фірми Б. Карлсберга, написаний від імені Ціхоцького з Плізент Гоуму
(Канада) до селян Галичини і Буковини, радять обирати шлях у Канаду
саме через Роттердам, як найзручніший та найдешевший (ф. 3, оп. 1, спр.
7915, арк. 5). Ще й заохочують до переселення роз’ясненнями про те, що:
«…Кожному [повнолітньому] мужчині і жінці дають даром по 113 наших
моргів поля (чорної пісковатої урожайної землі) довіку, а тільки інженеру
за помірне платиться 10 дол[арів]. …Літо тепле від квітня до жовтня. Дощі
є часті, а в три місяці після сівби можна вже жати. В землі находиться
16
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золото, срібло, мідь, олово, нафта і вугілля… До війська тут не беруть.
А хто має великі діти і капітал наживає панський маєток! Тут є ферми –
богачі, маючі по тисячу штук худоби, овець і безрогів, але тут треба працювати, бо дармоїдів тут нема. Тут є вільність, закладай собі школу, храм,
ніхто не забороняє…». Не всі бажаючі емігрувати з різних причин мали
змогу отримати подорожні документи для виїзду до Канади. Проте натхненних бажанням заможного та вільного життя на Північноамериканському континенті мало що могло втримати (док. № 6).
Українська діаспора в Канаді не мала повнокровних зв’язків із Батьківщиною, існуючи не лише в географічній, а й культурній, політичній
і, навіть, родинній ізоляції від рідного краю. Та попри все це, діаспора
жила Україною, виховувала дітей на українських ідеях, мріяла про незалежну Україну.
Подані нижче документи публікуються в неофіційному перекладі з німецької мови, здійсненому автором публікації. У текстах документів українською мовою збережено стилістичні та орфографічні особливості оригіналу. Посилання на документи, опубліковані в газетах, подано в заголовках.

№1
ПОВІДОМЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МІСЬКОГО МАГІСТРАТУ,
НЕДІСЛАНЕ ДО ПРЕЗИДІЇ БУКОВИНСЬКОЇ КРАЙОВОЇ УПРАВИ
ПРО СПРОБИ ВИЇЗДУ УКРАЇНЦІВ З ЧЕРНІВЦІВ
3 березня 1894 р., Чернівці

Вельмишановна цісарсько-королівська крайова президіє!
У відповідності до високого указу від 20 лютого 1894 р. Ч. 657 уклінно повідомляється:
Детектив Льобель інформує про інцидент наступне: декілька сімей,
а саме Фрідріх Гак, Філіп Гак, Мартін Ген, Матіас Черней, Георг Кунцельман, Петер Шнайдер, Венцель Гілевич та Н. Новак, мають намір емігрувати в Америку. Всі вище вказані були запрошені 18 лютого на прийом
до представника крайового уряду Якоба Штробеля, який прибув у Роші.
Він наполегливо вів роз’яснювальну роботу про негативні сторони виїзду
в Америку. Хоча всі одностайно запевняли, що вони й не думали емігрувати, тим паче, що православне священство в Роші та місцеве євангельське пасторство поінформоване про переселенський рух і впливає на його
обмеження, крім цього управління залізницями веде спостереження і повідомляє про такі звернення. Так само паспортний відділ та канцелярія
отримують вказівки з особливою обережністю підходити до видачі закордонних паспортів для мешканців Роші. Насамкінець, судовий виконавець отримує доручення наглядати за рухом у Роші і про кожний факт, що
має до цього відношення, негайно повідомляти.
Вчора судовий виконавець Кантемір повідомив, що вище згадані сім’ї
відправилися зі станції Лужани в Канаду, а саме: Фрідріх Гак з дружиною і двома дітьми, Мартін Ген з дружиною і дитиною, Філіп Гак з дружиною і сестрою, Венцель Гілевич з дружиною та дітьми.
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З огляду на це місцевий судовий виконавець отримав вказівку, невідкладно подати звіт з точними особовими даними усіх емігрантів: вік, сімейний та майновий стан.
Державний архів Чернівецької обл., ф. 3, оп. 1, спр. 6288, арк. 7–8. Оригінал. Рукопис. Переклад з німецької мови.

№2
ЗВЕРНЕННЯ СЕЛЯН КІЦМАНСЬКОГО ПОВІТУ ДО БУКОВИНСЬКОЇ
КРАЙОВОЇ УПРАВИ ПРО ДОЗВІЛ НА ОТРИМАННЯ ПРОЇЗНИХ
ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИЇЗДУ В КАНАДУ
13 жовтня 1896 р., Чернівці

Шановна цісарсько-королівська крайова президіє!

Нижче підписані відважуються на виїзд із сім’ями до Американського
[материка] в місцевість Канада на 3 роки для заняття польовими роботами і уклінно просять шановну цісарсько-королівську крайову президію,
щоб нижче підписаним було дозволено отримати подорожні документи
від Кіцманського повітового управління і підтримати прохачів за змістом
звернення, так як вони є людьми селянської професії (польовими робітниками), без іншої спеціальності, причому на Буковині поденники у селі
влітку змушені працювати лише за 20 крейцерів у день, з чого вони ні для
себе, ні тим паче для своїх сімей не можуть заробляти на найнеобхідніший
одяг та продукти харчування при усьому бажанні та економності. І враховуючи те, що раніше з їхніх громад до Американського материка в місцевість
Канада виїхали люди і працею домоглися стати багатими людьми, про що
їх неодноразово повідомлялось листами, отже надумали вони поїхати на
свій страх і ризик та просити дозволу на подорожні документи.
Мирон Градовський
Михайло Рожка
Георгій Шедловський
Аксентій Пузницький
Штефан Фещук
Державний архів Чернівецької обл.,, ф. 3, оп. 1, спр. 6888, арк. 29–29 зв. Оригінал.
Рукопис. Переклад з німецької мови.

№3
ПУБЛІКАЦІЯ В ГАЗЕТІ «VORWÄRTS» ПРО ПРИЧИНИ ЕМІГРАЦІЇ
1 червня 1899 р.

Своєрідну картину являв собою чернівецький вокзал 17-го ц[вітня].
Понад сто селян і селянок з немовлятами на руках стояли різнобарвною
юрбою. Одні співали, інші плакали. Вони емігрували в Канаду. Незважаючи на численні розмови в сеймі про еміграцію, уряд не знайшов жодного засобу, щоб поліпшити становище сільського населення. Він безсилий
перед еміграцією, бо жахливі картини, змальовані емігрантам, службовцями повітового управління і писарем громади, дуже мало спричинилися
до еміграції. Селянин дуже чітко бачить свою загибель. Він вважає, що
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замість того, щоб податковий відділ і лихварний банк мали продавати його
землю (з молотка), це зробить він сам, щоб їхати на чужину. Принаймні,
там йому виблискує промінь надії. А що ж робить уряд і місцева влада?
Нічого! Становище в нашій країні особливе. Більшість наших великих
землевласників певною мірою збідніла або дає в оренду свої маєтки лихварям, які одержують з них якнайбільше чистого зиску. Вони щораз більше
знижують заробіток сільськогосподарських робітників, через що на Буковині при 14–16 годинному робочому дні заробіток становить 20–40 крейцерів. Ніхто не дбає про поліпшення становища селян. Щонайбільше,
великі землевласники засновують банки, щоб ніби-то вирвати селянина
з рук лихварів, а насправді щоб його експлуатувати в більш ганебний
спосіб і позбавити останніх пожитків. Найбільше жителів емігрувало з межі Прута та Дністра. Питання еміграції постало перед крайовою управою
та сеймом Буковини. Це питання підняли парламентські посли Буковини
Єротей Пігуляк і Степан Смаль-Стоцький. Президент краю скликав нараду в крайовій управі, куди було покликано всіх руських послів, урядовців, старост і представників православного релігійного фонду Буковини. Нарада визнала, що еміграцію викликала селянська нужда, селянам вкрай необхідна допомога, тому що «забираються з краю середні господарі, продають свої газдівства за безцінь, аби стало на дорогу».

№4
«З КАНАДІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ»:
ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНЦІВ,
ОПУБЛІКОВАНЕ В ГАЗЕТІ «БУКОВИНА»
5/28 лютого 1908 р.
Ро д и м ц і!

Серед просторих напівдиких ще канадійских степів розсіялися наші
переселенці. В провінції Манітобі, яка простором значно менша ніж Галичина, замешкало поверх 30 тисяч переселенців. У порівнянню до інших
націй українці займають у цій провінції друге місце. Серед фермерських
господарств почали рости школи, як гриби по дощі. Однак наразі не було
кому навчати.
На вимогу людей уряд провінції Манітоби відкрив учительський українсько-англійський семінар.
У минулому році вийшло понад 30 учителів, які розсіялись по диких
степах Канади і які, окрім шкільної науки, приходять з великою допомогою для наших поселенців.
Однак число кваліфікованих учителів поки що ще замале. Отже уряд
продовжує український семінар, який буде так довго тривати, доки не
заспокоїть потреб наших фермерів, доки всі школи не будуть заповнені
кваліфікованими учителями. Щоби одначе стати справді учителем у повному значенні того слова, треба крім шкільної науки знати ще набагато
більше.
Це можна осягнути лиш через читання повчальних і наукових книжок. Та, на жаль, у нас українських книжок нема і схоже на те, що учні не
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будуть мати змоги пізнати українську літературу – хоча ця школа носить
ім’я «український семінар».
Ми віримо, що кожна інтелігентна людина зрозуміє, яке значення має
українська школа на чужині, а тим більше, де живуть тисячі нашого темного народу без інтелігентних сил.
Ціла Канадійска Україна покладає велику надію на цю школу, бо бачить, що звідси має рознестись наука по всіх закутках канадійських степів
та лісів, де жив наш народ.
Ми віримо, що на рідній землі втішається тим наша суспільність, що
на чужині своєму народу вільно учитись і на рідній мові. Одначе, як уже
сказано, щоби стати учителем – треба книжок, яких у нас нема.
Тож цим шляхом звертаємось до всієї свідомої суспільності з закликом: Не забувайте про тих, що шукають науки, хочуть йти між свій
народ і нести освіту у темну хату. Не забувайте, що тут живе понад 100 000
українців, які потребують на всіх полях інтелігентних людей. Спішіть з допомогою!
Ми просимо, в першу чергу «Видавничу Спілку», «Наукове тов[ариство] ім. Шевченка», Тов[ариство] «Просвіта», «Тов[ариство] Педагогічне», хвальні редакції: «Літературно-Науковий вісник», «Видавництво найзнаменитіших повістей» (Дідо), «Гром. Голосу», а також всі інші редакції,
щоб подарували дещо зі своїх книжок для української наукової бібліотеки, яка повинна стати бібліотекою українського семінару в Канаді, а заразом цілої Канади.

№5
ПРОПОЗИЦІЯ ПРО ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ
ЩОДО ЕМІГРАЦІЇ З БУКОВИНИ ТА ГАЛИЧИНИ ДО КАНАДИ
Яким чином швидко і дешево виїхати в Америку?

Коли хтось із Галичини або Буковини вирішив виїхати на заробітки в
Америку, то він не повинен обрати інший шлях, окрім наступного: на
найближчій залізничній станції купуйте квиток в Одерберг, у випадку
відсутності такої можливості беріть квиток у Краків, а вже звідти в Одерберг; в Одерберзі купуйте прямий квиток у Бремен, він коштує 10 флоринів 30 крейцерів. Повна вартість подорожі з Галичини у Бремен складе, залежності від відстані, від 12 до 20 гульденів.
Через дві станції після Одерберга розташований німецький кордон
Ратібор, там потрібно вийти і чекати наступного потягу, а також отримати у службовців бременського пароплавства свідоцтво про посвідчення особи, з якими пізніше впевнено і без перепон можна вирушити
в Бремен.
В Одерберзі і Ратіборі не вимагається пред’явлення коштів. Проте,
щоб дійсно реалізувати подорож в Америку, ніхто не повинен залишати
Батьківщину не приготувавши заздалегідь 150 гульденів для поїздки, оскільки прибувши в Америку без коштів, ризикує бути відісланий назад.
Щоб уникнути неприємності потрапити на переповнений корабель
у Бремені і бути змушеним чекати наступного, рекомендується надіслати
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10 гульденів символічного завдатку, при цьому вказувати прізвище і вік.
Ця сума не буде втраченою. Кожному вона буде повернута в Бремені. Хто
не може поїхати внаслідок хвороби або з іншої причини та повернути
квиток на корабель, тому я повертаю завдаток без відшкодувань.
Хто керується моєю інструкцією, той економить кошти і йому нічого
хвилюватись, що його можуть відіслати назад з будь-якого місця.

Загальні положення
Американський уряд висуває загальні вимоги до населення: здоров’я,
міцність організму, здатність працювати та пристойний одяг. Окрім цього, мабуть у цьому або в наступному році, буде прийнято закон, згідно
з яким буде вимагатися, щоб емігрант вмів читати і писати рідною мовою, а той хто не вміє, повинен швидко навчитись.
Матрац, ковдру, ложки і виделки пасажири отримують гарантовано.
За їжу і житло в Бремені кожен сплачує самостійно.
Багаж слід надіслати на мою адресу: «Ф. Місслер, Бремен», заздалегідь – на 15 днів уперед, оскільки лише таким чином він прийде вчасно.
Кожен пасажир має ½ м3 вільного простору для багажу. Багаж повинен бути добре запакованим у валізах, ящиках і мішках, на ньому має бути
вказана адреса відправника.
При отриманні багажу в Бремені кожен пасажир повинен бути особисто присутнім. Кожен має звертати увагу на те, що він отримує саме
свій багаж на певному місці, оскільки пізніші скарги не розглядаються.
Маленькі сумки пакети і в’язки слід перевозити з собою, в Бремені і на
кораблі зберігати на руках, щоб вони не пропали. Я несу відповідальність
за ящики, валізи і кошики лише в тому випадку, коли за них вручена
квитанція.
За сумки і в’язки я відповідальності не несу.
Забезпечення харчуванням подорожуючих паровим судном наступне:
Ранок: кава з молоком і цукром, щодня білий свіжий хліб з маслом.
Обід: м’ясний бульйон з рисом, смажена свіжа телятина, або гороховий суп зі свининою, або фасольовий суп з солониною, або стручкові фасолі зі смаженим м’ясом або копченим салом, або біла чи зелена
капуста зі смаженою свіжою телятиною, або сливовий суп з галушками
і телятина.
До цього: щодня картопля, далі позмінно компот сливовий або яблучний, пудинг з родзинками.
Оселедець, цибуля, оцет щодня за окремим замовленням.
Підвечірок: кава з молоком і цукром, сухарі.
Вечеря: гаряча міцна вечеря, а саме поперемінно – мариноване м’ясо
з картоплею, сливовий суп, густий рис з молоком та цукром, картопляний суп з м’ясом, м’ясне рагу з картоплею, біла капуста зі свіжим м’ясом
і картоплею, або маринований оселедець з картоплею в «мундирі».
До цього: чай з цукром, свіжий білий або чорний хліб з маслом.
Їжа відпускається подорожуючим по групах. Розподіл на групи наступний: 1 відділення – сім’ї, 2 відділення – подорожуючі самотні жінки,
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3 відділення – подорожуючі самотні чоловіки. Хворим, які страждають
від «морської хвороби», їжу приносять у ліжко.
Пасажирам не потрібно приносити на корабель продукти харчування; доплата за окремі страви є невеликою. Для немовлят є свіже молоко,
яке тричі на день для жінок і дітей розносить на кораблі прислуга. Хворі
отримують особливе харчування, яке їм призначив лікар; слабкі або хворобливі жінки та діти забезпечуються особливо міцним м’ясним бульйоном. За пиво та інші напої сплачується окремо.
Про прибуття корабля в Америку сповіщається телеграфом. Пасажири, що бажають сповістити своїх близьких на батьківщині про прибуття,
повинні передати мені їхню адресу. Передача повідомлення здійснюється безкоштовно.
Ф. Місслер
Державний архів Чернівецької обл., ф. 3, оп. 1, спр. 7159, арк. 27–28 зв. Оригінал.
Рукопис. Переклад з німецької мови.

№6
ПОВІДОМЛЕННЯ ДИРЕКТОРА ПОЛІЦІЇ ТАРАНГУЛА
ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ,
ЩО МАЮТЬ НАМІР ЕМІГРУВАТИ ДО КАНАДИ, ПІДОЗРЮВАНИХ
У ФАЛЬСИФІКАЦІЯХ ПРОЇЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
10 липня 1910 р., Чернівці

У місцеву цісарсько крайову адвокатуру
8 липня цього року на місцевому вокзалі було затримано чоловіка,
що пред’явив паспорт на ім’я Івана Кошмана, в якому дата народження
власника паспорта, а також термін його дії були очевидно сфальсифіковані. Чоловік мав намір здійснити подорож до Канади. Затриманого допитали і він засвідчив, що звати його Григорій Філіпович, він син Миколи з с. Раранча. Закордонний паспорт батькові власника паспорта безкоштовно передав Григорій Кошман, оскільки Іван Кошман через брак коштів
не міг вирушити у заплановану подорож.
Філіпович стверджує, що згадані на початку видимі ознаки фальсифікації задумав зробити власноручно і виправдовує його використання
тим, що йому на основі власних результатів спостереження, а також з інформації від Григорія Кошмана відомо, що багато робітників його рідної
сільської громади та навіть сусідських громад не були проти того, щоб
виїхати у Канаду з чужими паспортами.
Квиток на корабель для подорожі Філіпович придбав у місцевому
бюро подорожей «Роман Сірецький&Комп.», а співвласник зазначеної
фірми, який в даному випадку займався оформленням для Філіповича,
стверджує, що з одного боку його не зобов’язано для перевірки подорожніх
документів емігрантів, а з іншого боку йому не впала в око ця підробка.
Беручи до уваги обставину, яка випливає зі свідчень Сало Кньоппера,
внесених до протоколу, що він, перш ніж здійснити оформлення, роздивлявся паспорт, про який йдеться, виникає припущення (оскільки особи
молодші 32 років для подорожі потребують паспорта, оскільки не звільнені
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від військової повинності), що Кньоппер таки помітив підробку, проте
зваживши, які комісійні принесе йому проданий квиток, не вказав на обман Філіповича і тим самим посприяв вчиненню кримінальних дій.
Слід зазначити, що від власників бюро подорожей, від яких очікувалась особлива надійність, саме з цього питання виявилось чимало зловживань; вони вводили в оману установи, за що понесуть сурове покарання.
Я маю честь повідомити про вирок, згідно з якими Григорій Філіпович понесе покарання відповідно до параграфів 199 і 320 закону, Григорій
Кошман відповідно до параграфів 199 і 320 закону, також Роман Сіренький і Сало Кньоппер відповідно до параграфів 5 і 199 закону.
Державний архів Чернівецької обл., ф. 3, оп. 2, спр. 24687, арк. 28–29 зв. Оригінал.
Рукопис. Переклад з німецької мови.

Ірина Тюрменко
СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ
У ПОВОЄННІЙ ШВЕЙЦАРІЇ
(за документами фонду митрополита Іларіона в Архіві
Української Православної Церкви в Канаді)
Пропоновані документи з життя української еміграції в Швейцарії
виявлено у фонді митрополита Іларіона, що зберігається в Архіві Української Православної Церкви в Канаді (м. Вінніпег). Опрацювати його стало можливим завдяки нашій участі у науковій програмі, яка діє в Канадському інституті українських студій Університету Альберти. Значну частину епістолярію з цього фонду оприлюднено о. Ю. Мициком (Листування митрополита Іларіона (І. Огієнка) / Упорядник о. Юрій Мицик. – К.:
Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 556 с.). Однак документи, що стосуються становища української еміграції в Швейцарії у повоєнний час, у тому числі й життя та діяльність Іларіона публікуються
вперше. З огляду на те, що питання українських переміщених осіб майже
не досліджено в сучасній науковій літературі, пропонована підбірка документів дає змогу уточнити деякі факти з біографії самого І. Огієнка, виявити активну роботу української еміграції по створенню громадських допомогових організацій у Швейцарії.
Після закінчення Другої світової війни велика кількість громадян із
різних країн через ті чи інші обставини опинилися в повоєнній Німеччині
та Австрії. Це були остарбайтери, військовополонені, в’язні і політичні емігранти, які зосередилися в таборах для біженців. Спочатку такі громадяни отримали статус «ді-пі»1, пізніше – переміщені особи, потім – втікачі.
Ними опікувалися міжнародні організації, зокрема з 1943 р. UNRRA2,
а з 1947 р. права останньої перебрала IRO3. Ці організації керували мережею таборів для втікачів, надавали їм правовий захист, матеріальну допомогу, опікувалися їхньою подальшою долею. Головним завданням організацій стало надання допомоги переміщеним особам повернутися додому
23

Історія еміграції

або виїхати до інших країн на постійне поселення. З міжнародними організаціями активно співпрацювали українські допомогові комітети (далі –
УДК), метою діяльності яких був правовий захист українців, недопущення насильницької репатріації їх та надання їм різнобічної допомоги, в тому числі й у справі переселення.
1 листопада 1945 р., на з’їзді делегатів УДК усіх зон окупації сталося
організаційне оформлення Центрального представництва української
еміграції (далі – ЦПУЕ) в Німеччині. Під його впливом почали активно
створюватись УДК у різних країнах Європи, Америки та Канади: в Австрії
діяло Українське центральне допомогове об’єднання з центром в Інсбруці;
в Італії – Український комітет допомоги українським збігцям (Рим);
у Франції – Українська громадська опіка (Париж); в Англії – Союз українців Великобританії (далі – СУВ) (Лондон); у Бельгії – Український
допомоговий комітет (Брюссель); у Швеції – Українська громада (Стокгольм); у Швейцарії – Український допомоговий комітет, створений за підтримки швейцарців (Женева) тощо.
Однак відсутність єдиного центру ставала на заваді вироблення централізованої політики урядів країн альянсу та адміністрацій окупаційних
зон щодо українських комітетів та загалом до українських переміщених
осіб, заважала концентрації матеріальних ресурсів та гальмувала переселенський процес. Спроба об’єднати всі українські допомогові комітети
відбулася на Паризькій конференції 1947 р. Однак через кулуарні домовленості всі функції осередку перебрало на себе ЦПУЕ, а рішення конференції не визнали всі українські допомогові комітети, що діяли в Європі, зокрема, швейцарський. І лише на початку січня 1949 р. вдалося досягти певного
порозуміння між ними. Рішення об’єднавчого з’їзду, проведеного у Лондоні 1–3 січня 1949 р., засвідчили створення Координаційного осередку українських центральних установ Європи, Африки і Близького Азійського
Сходу з центром у Лондоні. Однак і цей Координаційний осередок мав
брак коштів, а Центральна переселенська комісія, яка діяла у 1947–1948 р.
в Мюнхені, обмежувалася лише наданням інформаційних послуг.
Великого значення в організації різноманітної допомоги українцямемігрантам відіграли українські допомогові організації США та Канади. У 1946 р. вони створили у Лондоні Центральне допомогове бюро,
яке розгорнуло активну роботу з українськими втікачами. Однак у 1948 р.
бюро припинило свою діяльність. Його функції перебрав на себе СУВ.
Натомість канадський фонд допомоги створив в англійській окупаційній
зоні Німеччини окрему місію, а Злучений українсько-американський
допомоговий фонд відкрив у Мюнхені представництво, яке опікувалося
українською еміграцією американської та французької зон окупації в Німеччині та повністю охоплювало Австрію. Реструктуризація діяльності
зазначених організацій була пов’язана з активізацією переселенського
руху до США та Канади та необхідністю контролювати еміграційний
процес у ці країни.
Українці, що перебували в Швейцарії, опинилися в досить суперечливому становищі. З одного боку, нейтральна Швейцарія, що не знала війни,
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була тією спокійною і затишною країною, де не відбувалася насильницька репатріація. А з іншого – українці здебільшого не мали статусу переміщених осіб (ді-пі), а тому були позбавлені можливості отримувати будьяку допомогу в рамках міжнародних організації, зокрема УННРА. Опинившись без грошей, засобів до існування, українські втікачі не мали й особливих перспектив у майбутньому. Відшукати роботу в Швейцарії було складно, а виїхати у Канаду чи США – майже не реально, оскільки за власні
кошти купити дорогий авіаквиток було неможливо.
Скрутне становище української еміграції в Швейцарії, здебільшого
інтелігенції, спонукало її до активної співпраці з швейцарською владою,
громадськими та благодійними організаціями. Документи з фонду митрополита Іларіона, оприлюднювані нами, свідчать про процес об’єднання різних громадських організацій Швейцарії в єдиний УДК, визнаний UNRRA,
центральний штаб якої знаходився в Женеві. Це було наздзвичайно важливо, оскільки тільки за таких умов українці могли набути статусу ді-пі, що
в свою чергу давало їм певні пільги: відносно стабільну матеріальну допомогу, організацію переселення, пошук роботи, придбання квитків на
переїзд. Зокрема, митрополит Іларіон, який не мав статусу ді-пі, сам вимушений був облаштовувати своє життя, шукати шляхи виїзду в інші країни: США, Канаду, Великобританію. У 1946 р. він отримав дозвіл на в’їзд
до Канади, але тривалий час не міг цього зробити через брак коштів на
авіаквиток, і лише у вересні 1947 р., завдяки фінансовій підтримці православної громади Св. Покрови у Вінніпезі, вилетів до Канади.
Цікавою в цьому контексті є чернетка листа митрополита «Доля українських культурних діячів». Перебуваючи сам у притулку «Бетані», без
засобів на існування, хворий, Іларіон дбав про долю українських культурних діячів, які потребували невідкладної допомоги. Власне, він звернувся до Канадського УДК з проханням допомогти хоча б одному професору Добриловському, якого згодом було насильно репатрійовано і вивезено в радянську Україну. Пізніше, перебуваючи в Канаді, митрополит
Іларіон заснував «Митрополитарний комітет опіки над скитальцями», який
допоміг тисячам українських біженців одягом, грошима, харчами. Нужденних було надзвичайно багато. Але Іларіон намагався надати кожному
хоча б невелику допомогу. Лист-подяка Українського допомогового комітету в Швейцарії від 17 грудня 1947 р. свідчить, що 10 канадських доларів, які «Митрополитарний комітет опіки над скитальцями» вислав у
Швейцарію для лікування хворих на сухоти українців, були вагомими для
людей, які терміново потребували медичної допомоги.
Як свідчать документи, з ініціативи та за підтримки митрополита Іларіона у грудні 1945 р. було створено «Українське об’єднання ім. Шевченка» – допомоговий комітет, який, однак, через певні обставини (в тому
числі і хворобу Іларіона) злився з УДК, організованим М. Рудницькою
у лютому 1946 р. Його центральний офіс знаходився в Женеві. Почесним
головою УДК в Швейцарії було обрано митрополита Іларіона. Незважаючи на широкі громадські зв’язки М. Рудницької, особливо з міжнародними жіночими організаціями, швейцарський УДК так і не включили до
25

Історія еміграції

мережі допомогових установ під керівництвом Лондонського бюро, через що він не перебував під опікою UNRRA. УДК в Швейцарії проіснував
на пожертви громадян та інші благодійні внески до 1950 р.
Документи друкуються із збереженням особливостей їхнього правопису й орфографії, з незначними виправленнями в квадратних дужках.
До текстів документів додано необхідні коментарі.
1
2
3

Ді-пі («dp»)– з англійської «дісплей персон», тобто позбавлені місця.
UNRRA – United Nations Reconstrion and Rehabilitation Administration.
IRO – Internetional Refugees Organization.

№1
ЛИСТ УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ В БЕЛЬГІЇ
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА1 З ПРИВОДУ СТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО ЦЕНТРУ В ШВЕЙЦАРІЇ*
5 січня 1945 р., Брюссель

Ваше Преосвященство!
Потверджуємо одержання Вашого ласкавого листа з 25 м[инулого]
м[ісяця] і дякуємо Вам щиро за Ваші добрі побажання для нашого Комітету й наших збігців в Бельгії.
З сумом довідалися ми про Вашу тяжку хворобу, одначе надіємось,
що Всевишній додасть Вам сил перенести її щасливо, щоб і надалі могли
Ви працювати на Христовій ниві й опікуватися многострадальним українським народом, який в сучасну хвилю є залишений могучими цього світа
на поталу долі.
Надіємось, що в Новім році, під Вашим духовним проводом, прийде
до консолідації української колонії в Швайцарії і за Вашим добрими порадами вдасться заснувати один спільний український допомоговий центр
в Швайцарії.
Не будемо скривати, що нам не раз приходиться читати докори наших американських та канадійських допомогових комітетів під адресою
швайцарських земляків. Прикро, що в такий важний мент, в ніякий спосіб
не можуть вони забратися до спільної праці для поліпшення долі наших
скитальців.
Бажаючи Вашому Преосвященству в цім Новим Році всього найкращого і просячи Вашого ласкавого благословення для нашої еміграції
в Бельгії остаємося з глибокою пошаною
За Управу «Українського Допомогового Комітету в Бельгії»
Микола Граб
Микола Демчук

Голова:
Секретар:

Архів УПЦ у Канаді (Вінніпег), фонд митрополита Іларіона. Машинописний оригінал. Із підписами М. Граба та М. Демчука.
*

Вгорі документа трьома мовами: англійською, французькою і німецькою написано
«УКРАЇНСЬКИЙ ДОПОМОГОВИЙ КОМІТЕТ В БЕЛЬГІЇ» .
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№2
ЛИСТ СТУДЕНТСЬКОГО ТОВАРИСТВА «СОКІЛ»
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА ПРО БЛАГОСЛОВЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1 жовтня 1945 р., Берн

Ваше Преосвященство,Високопреосвященніший Владико!
Щиро дякуємо за Ваші теплі слова для нашого Товариства, переслані
нам через др. Біду.
Зі своєї сторони маємо за шану повідомити Ваше Преосвященство,
що студентське Товариство «Сокіл» заложено 29 вересня ц[ього] р[оку]
на загальних зборах українського студентства в Берні.
Одною з причин заснування Товариства є невідрадне матеріальне становище нашого студентства. Щоб здобути матеріальні фонди для наших
студентів, звернулися ми офіційно до обох допомогових українських установ у Женеві, а також висилаємо відповідні письма до наших установ
в Канаді, Сполучених Державах і в Аргентині. Сподіваємося, що наші
старання принесуть нам у скорому часі позитивні висліди.
Позволяємо собі звернутися до Вашого Преосвященства з ласкавою
просьбою про благословення нашої діяльності й зістаємося вірою віддані
Михайло Вус
в. з. Григорій Зуб

Голова
Секретар
Там само. Машинописний оригінал із підписами М. Вуса і Г. Зуба.

№3
ЛИСТ ПРЕЗИДІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УКРАЇНЦІВ У ШВЕЙЦАРІЇ
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА ПРО УТВОРЕННЯ «УКРАЇНСЬКОГО
ОБ’ЄДНАННЯ ІМ. ШЕВЧЕНКА», ЙОГО СТАТУТ,
ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ТА СКЛАД УПРАВИ*
4–14 грудня 1945 р., Женева

Маємо за нашу шану повідомити Ваше Високопреосвященство, що
Загальні Збори для об’єднання українців у Швайцарії відбулися дня 1 грудня в Берні, дня 2 грудня в Лозанні й Женеві з повним успіхом.
Українці одноголосно постановили об’єднатись, і наслідком загального порозуміння утворено Українське Об’єднання ім. Шевченка. Загальні
Збори вибрали таємним голосуванням керівництво Об’єднання, головою
якого обрали Ваше Високопреосвященство. Збори також затвердили Статут і 39 зголошених членів.
Президія Загальних Зборів просить Ваше Високопреосвященство
прийняти головування Об’єднанням.
З глибокою пошаною
І. Клименко
Михайло Вус

Голова
Секретар
Там само. Машинописний оригінал із підписами І. Клименка М. Вуса.
*

Угорі, в правому верхньому куті листа печатка митрополита Іларіона: «МИТРОПОЛИТ Холмський і Підляський. Одержано: 5 XII 1945».
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СТАТУТ*
Українського Об’єднання ім. Шевченка
Заложення, назва, характер і місце осідку:
1. Об’єднання заложене згідно з арт. 60 Швайцарського Цивільного
Кодексу й називається: «Українське Об’єднання ім. Шевченка». Характер
Об’єднання культурно-освітній та гуманітарно-допомоговий.
2. Місце осідку Об’єднання в Берні.
Мета та діяльність:
3. Об’єднання приєднує всіх українців, що стало або тимчасово перебувають у Швайцарії, для праці на полі українського культурно-освітнього та допомогового життя без огляду на їхню державу, релігійну чи партійну приналежність.
4. Об’єднання служить порадою, несе духову та матеріальну поміч
українським біженцям, опікується українськими освітніми й науковими
силами, помагає молоді в осягненні освіти, працює для надбання української культури.
5. Об’єднання веде читальню, бібліотеку, уладжує відчити, виставки,
концерти в українській та інших мовах, видає різні публікації, відповідні
змістові його мети та діяльності.
6. Об’єднання співпрацює з відповідними місцевими культурно-освітніми та допомоговими організаціями й входить в тісний зв’язок з українськими організаціями в інших країнах.
Членство:
7. Об’єднання складається з дійсних, спомагаючих і почесних членів:
а) Дійсним членом може бути кожний, що визнає себе українцем
і підпорядковується Статутові Об’єднання; б) Спомагаючим членом може
бути всяка особа без огляду на народність, яка бажає допомогти Об’єднанню чинною працею або вносить певну квоту на його цілі; в) Почесним
членом може бути особа всякої народності, що заслужилася на полі українського, громадянського, культурного чи морального життя.
8. Осіб у члени приймає Управа, затверджують Загальні Збори.
9. Усі дійсні члени платять членську вкладку. Її висоту визначають
Загальні Збори. Членська вкладка не обов’язкова для почесних членів.
Загальні збори:
10. Звичайні Загальні Збори відбуваються раз на рік в означеному
часі. Про відбуття Зборів Управа повідомляє завчасно всіх членів.
11. На Зборах Управа звітує про діяльність Об’єднання. Збори вирішують предложені справи звичайно більшістю голосів й укладають план
дальшої діяльності.
12. У разі потреби Управа сама або на внесок 1/3 дійсних членів скликає Надзвичайні Загальні Збори, при чому листовно повідомляє всіх членів,
зазначаючи ціль Зборів.
*

Тут і далі підкреслення зроблено в тексті документа.
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Управа:
13. Управу обирають Загальні Збори щороку. В її склад входять: голова, заступник, секретар, скарбник і керівники чотирьох референтур:
Рефентури культурно-освітніх справ, Рефентури суспільної опіки, Рефентури високошкільних справ та Рефентури пресових і видавничих справ.
Члени Управи працюють безплатно.
14. У міру потреби Управа покликає до праці помічників з-поміж
дійних членів з правом дорадного голосу. У випадку вибуття члена Управи його заступає слідуючий кандидат по більшості голосів.
Контрольна комісія:
15. Контрольна комісія вибирається щороку на Загальних Зборах
і складається з трьох членів. Вона переводить контролю діяльності Управи при кінці кожного відчитного року й має право жадати від Управи пояснень у поодиноких справах як також може в разі потреби завісити її
в діяльності.
16. Об’єднання може бути розв’язане на внесок щонайменше 2/3 його
дійсних членів на Надзвичайних Загальних Зборах. При розв’язанні майно Об’єднання передається відповідним українським або місцевим установам.
17. Зміни й доповнення Статуту роблять Загальні Збори.
Там само. Машинописна копія.

Президія Загальних Зборів
для заложення
Об’єднання ім. Шевченка

Женева, дня 14 грудня 1945

Пл а н д і я л ь н о с т і
Українського Об’єднання ім. Шевченка
1. Приєднати всіх українців у Швайцарії в члени Об’єднання; звернутися до чужинців, передовсім до швайцарців, які є приятелями українців,
щоб стали спомагаючими членами; рівнож подбати, щоб визначні українці
в інших краях стали почесними членами Об’єднання.
2. Вишукати всіх українців по таборах інтернованих і старатися перед швайцарськими властями утворити окремий український табір.
3. Скласти бюджет для забезпечення студентів у високих школах
Швайцарії й старатися про утворення українського студентського фонду
(Референтура високошкільних Справ).
4. Скласти бюджет для забезпечення кандидатури на студії, біженців
та емігрантів (Референтура суспільної опіки).
5. Зогранізувати читальню в Берні та Женеві, бібліотеку, хор, відсвяткувати в березні свято на честь Тараса Шевченка та старатися про утворення українського музею (Референтура культурно-освітніх справ).
6. Старатися про утворення українських парохій у Берні та Женеві.
7. Старатися про видання українського часопису в Швайцарії (Референтура пресових та видавничих справ).
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8. Старатися співпрацювати з інтернаціональними та церковними
організаціями й увійти в зв’язок з дипломатичними кругами держав та
народів, що є прихильні українцям.
Іван Клименко
Михайло Вус

Голова
Секретар
Там само. Машинописна копія.

ПРЕЗИДІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
У П РА В А

Українського об’єднання ім. Шевченка
1. Голова: Високодостойний Митрополит Іларіон
2. Заступник: проф. Ом. Нижанківський2
3. Секретар: докт. Костянтин Біда3
4. Скарбник: Грич, Зуб
5. Культурно-освітній референт: докт. К. Біда
6. Референт суспільної опіки: проф. О. Нижанківський
7. Студентський Референт: Мих. Вус
8. Пресовий та видавничий референт: І. Клименко
9. Три члени контрольної комісії: С. Породко, А. Огієнко4, М. Микитик
10. Делегат Об’єднання в Женеві: Т. Бурко
Женева, дня 2 грудня 1945
Голова
Секретар

І. Клименко
М. Вус

Там само. Машинописно-рукописний оригінал. Прізвища керівників управи та відділів
написані чорним чорнилом.

№4
ЛИСТ ПРЕЗИДІЇ
«УКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІМ. ШЕВЧЕНКА»
ТА СТУДЕНТСЬКОГО ТОВАРИСТВА «СОКІЛ» ДО МИТРОПОЛИТА
ІЛАРІОНА ПРО СКЛИКАННЯ НАРАДИ УКРАЇНЦІВ У ШВЕЙЦАРІЇ
14 грудня 1945 р., Берн

Високопреосвященнійший Владико!
Дуже дякуємо Вам за Ваші теплі слова й Батьківське Благословення,
що Ви переслали нам листом з дня 10 грудня 1945.
З Вашого листа дізналися ми, що перебуваєте в лічниці перед
подвійною операцією. В імені українських об’єднаних студентів Швайцарії та від членів Об’єднання ім. Шевченка пересилаємо Вам вираз
глибокого співчуття та бажаємо Вам якнайщасливіше перейти операцію
й чим скоріше виздоровіти.
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З нашої сторони маємо за шану повідомити Ваше Високопреосвященство, що в неділю, дня 16, ц[ього] р[оку] пополудні відбудеться в Берні
нарада, на яку запрошено членів Управи Об’єднання ім. Шевченка, представників поодиноких установ та громадян, що їх покликається до праці
в Об’єднанні. Нараду скликається щоб поробити відповідні заходи в напрямі зреалізування наміченого плану діяльності Об’єднання. Дуже просимо Ваше Високопреосвященство прислати на цю нараду представника
від Консисторії Української Православної Церкви. На нараді Президія
передасть Управі керівництво Об’єднання ім. Шевченка.
Згадуємо, що з Америки до сьогодні не прийшло повідомлення до
орг. Квейкрів у Женеві про виплату стипендій. Дуже прикро приходиться
жити студентам без грошей.
Ми дуже раді, що студенти під Батьківською Опікою Вашого Високопреосвященства та при піддержці п. проф. Омеляна Нижанківського,
почесного члена Студентського Товариства, причинилися до об’єднання
українців Швайцарії. Сьогодні сміло можна сказати, що студентська ініціатива об’єднання, як передумови всякої праці, дала позитивні висліди.
Маємо надію, що Всевишній в часі Вашої операції матиме Вас у Своїй
Опіці й Ви переживете її щасливо.
З глибокою пошаною
Михайло Вус
Григорій Зуб

За Президію Об’єднання
За Управу Студентського Т[оварист]ва
Залучники: 1. Статут Об’єднання ім. Шевченка,
2. План діяльності Об’єднання,
3. Статут Студ[ентського] Т[оварист]ва «Сокіл»
Там само. Машинописний оригінал. Із підписами М. Вуса та Г. Зуба.

№5
ЗВІДОМЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ ІМ. ШЕВЧЕНКА
ПРО ПРИЇЗД ДО ШВЕЙЦАРІЇ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ5
18 лютого 1946 р., Лозанна

Високодостойний Добродію!
До Швайцарії прибула посолка п. Мілена Рудницька й хоче обговорити пекучу справу допомоги українській еміграції. В зв’язку з цим ласкаво просимо Вас прибути на нараду Президії Українського Об’єднання
ім. Т. Шевченка, що відбудеться 24 лютого в неділю рівно о 13.30 дня
в Лозанні, Валюмброз 2, «Бетані», ІІ поверх.
Програма наради:
І. Доклад п. М. Рудницької.
ІІ. Об’єднання українських громад Швайцарії в допомоговій акції.
Президія Українського Об’єднання ім. Т. Шевченка
Там само. Машинописний оригінал.
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№6
ЛИСТ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
З ПРИВОДУ ЗУСТРІЧІ ЧЛЕНІВ ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ В ШВЕЙЦАРІЇ
3 жовтня 1946 р., Женева

Найдостойніший Владико!
Буду Вас чекати в неділю на двірці о год. 13.13. Збираємося в каварні
«Модерн», де для нас зарезервована окрема кімната. Чи думаєте, Владико, що з уваги на місце засідання зручніше Вам буде в цивільному одязі?
Вибачте, що порушую це питання.
Пані Статниковій я написала, щоб розшукала Вас на пероні в Лозанні
або в поїзді. Вона живе вже не в Лейзен, а в Кляран. [Clarens. (Vaud), Villa
Dubochet, 10]
З великою радістю чекаю Вашого ласкавого приїзду й остаюся з найглибшою до Вас пошаною
М. Рудницька
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис М. Рудницької.

№7
ЛИСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОПОМОГОВОГО БЮРО
В АВСТРІЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
ПРО ОТРИМАННЯ НОВОГО ЗАПОВІТУ ТА ПСАЛТИРЯ*
19 жовтня 1946 р., Інсбрук

Ваша Ексцелєнціє!
Потверджуємо відбір Вашого цінного письма з дня 10 жовтня 1946
і повідомляємо, що досі ми не одержали ще пересланих нам 50 примірників Нового Заповіту і Псалтиря перекладу Вашої Ексцелєнції. Заявляємо, що по одержанні тої цінної книги розділимо її для ужитку спраглим на Слово Боже не тільки в різних українських таборах в Австрії, але
також в тих місцевостях, де таких таборів немає, а скупчення української
еміграції, що мешкає по приватних кватирах, існує.
Зазначуємо, що низовими клітинами нашої Допомогової Централі,
(як) центрального допомогового представництва української еміграції в
Австрії, є Українські Обласні Допомогові Об’єднання, Обласні Допомогові Комітети згл. Представництва по таких краях Австрії:
1. Тироль з осідком в Інсбруку, Аніхштрассе 4. Назва: Об’єднання
Українців в Тиролю.
2. Форарльберг з осідком в Брегенці. Назва: Українська Делегатура
при Суспільній Службі для Переміщених Осіб, Брегенц, Вельруптштрассе 16, кімн.13.
3. Зальцбург – Обласний Український Допомоговий Комітет з осідком в Зальцбурзі, табор УНРРА6 ч. 2 Лексенфельд 21.
4. Горішна Австрія з осідком в Лінцу. Назва: Обласне Українське Допомогове Об’єднання, Лінц, Гетештрассе 63, кімн. 4 а.
*

У верхньому правому куті листа чотирикутний штамп з надписом «МИТРОПОЛИТ
ХОЛМСЬКИЙ I ПІДЛЯСЬКИЙ. Одержано 23 ост. 1946 р.». Внизу посередині на власноручних підписах М. Росляка та Я. Спольського стоїть кругла печатка зазначеного товариства.
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5. Стирія з осідком в Грацу. Українське Представництво – представник дир. Володимир Тимцюрак, Грац, Грільпарцерштрассе 26/1.
6. Каринтія з осідком в таборі УНРРА в Санкт Мартін коло Вілляху,
Тимчасова Українська Міжтаборова Рада, Голова о. Михайло Романчук.
7. У Відні маємо тільки свого мужа довір’я, з яким постійно контактуємося та йому в міру потреби різні справи пересилаємо.
На вище подані адреси можуть ваша Ексцелєнція час від часу пересилати пресу, а ті обласні організації будуть доставляти її там, де така
преса є найбільше потрібна.
Приймаємо до відома, що Ваша Ексцелєнція вислали вже 25 примірників «Нового Заповіту» до табору УНРРА в Ляндеку, за що ми в імені
українських таборитів тої місцевості складаємо рівнож сердечну подяку.
Сердечно дякуємо за благословення для нас і нашої праці та поручаючись щирим молитвам Вашої Ексцелєнції, остаємось з висловами глибокої пошани та відданості
За Президію:
(д[окто]р Михайло Росляк)
(гр[аф] Ярослав Спольський)

Голова
Секретар

Там само. Машинописний оригінал. Із підписами М. Росляка і Я. Спольського.

№8
ЛИСТ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
ПРО СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У ШВЕЙЦАРІЇ
ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ
3 листопада 1946 р., Женева

Найдостойніший Владико!
Обидва ласкаві листи Вашої Ексцеленції з 20.Х. я дістала напередодні подорожі до Берна і Цюріху, тому зараз на них не відписала, за що прохаю Вашого вибачення. Ця подорож забрала в мене майже весь тиждень, а
після повороту до Женеви я застала стільки спішних листів і невідкладних
справ, що тільки сьогодні находжу час подякувати Вам, Владико, за слова
розради і підбадьорення та поінформувати Вас коротко про свої заходи.
У справі допомоги для дітей у Зебоден звернувся полк[овник] Бріке7,
негайно після отримання листа Вашої Ексцеленції, до філії Швайцарського Червого Хреста. Звідсіля спрямували прохання до Бернської Централі, де я інтервеніювала особисто у відділі «Допомога Дітям». Може дістанемо від них дещо з зимового одягу для дітей. Але це ще непевне. Більш
надійно виглядає справа у «Швайцарському дарунку». В обох установах
я обговорила не тільки про тих 33 дітей, що за них просить д[окто]р Шкурат, а взагалі про дітей наших вигнанців, бо аналогічні листи ми дістаємо
з різних сторін Німеччини й Австрії.
В Берні і Цюріху я відвідала всілякі добродійні установи та мала багато
побачень. Якщо тільки частина обіцянок буде зреалізовано, то дістанемо
не кілька, а може і кільканадцять тисяч франків. М[іж] ін[шим] маємо
дістати більшу кількість книжок (нім[ецьких) і франц[узьких]) для бібліо33
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тек при Українських Допомогових Комітетах в Австрії. Звичайно, скрізь
треба ще подати меморіали, статистику тощо.
Центральна установа для втікачів у Швайцарії дасть нам, може, гроші
на улаштування спільного Свят-Вечора та подбає за відпустки для втікачів,
що живуть у таборах, і кошти подорожі для них до Берна. Але треба дати
список людей, а я ніяк, ні просьбами, ні лайкою, не можу видістати цього
списку від проф. Нижанківського. Ідея з’їзду еміграції находить загальне
одобрення. Управа Академічної Громади обіцяла допомогти в організації
з’їзду, також д-р Біда прирікає свою поміч. Якби вияснити остаточно справу
матеріальних засобів, то можна би зважитися з’їзд скликати (на 24.ХІІ).
Але вся справа загальмувалася через той нещасний список.
В Центральній установі для втікачів я виєднала дозвіл на працю для
кількох наших студентів, які залишилися без матеріального забезпечення. Таким чином вони матимуть змогу кінчати студії, заробляючи на свій
прожиток. Панна Матюківна дістане, мабуть, кількамісячну стипендію,
щоб могла зробити курс лікарських помічниць. Тільки в одній справі зустріла нас повна невдача: Комісія для православних при Центральній установі, до якої пастор Анріо скерував прохання полк[овника] Бріке про
підмогу на працю нашого Комітету, відмовила нам всякої підтримки. А що
гроші з Карітас вичерпалися вже давно, так знову приходиться покривати
всі видатки, зв’язані з працею Комітету, з власної кишені. За останні два
тижні я видала на роботу поверх 200 франків. Куди-небудь звертаємось
з полковником Бріке, скрізь нас посилають до д[окто]ра Галана, про якого перебування тут знають.
Пан Єреміїв8 Інформаційного листка ще не заготовив.
Ваші зауваження щодо членської вкладки цілком слушні, Владико.
Українська еміграція в Німеччині й Австрії находиться в куди тяжчих
відносинах, ніж у Швайцарії, а всі платять членську вкладку і на членських вкладках спирається праця Допомогових Комітетів. Але тут нашим людям, мабуть, задобре живеться, тому вони не відчувають потреби самоорганізації і самодопомоги, тільки нарікають і чекають, аж хто
за них це зробить. Думаю, що з таких причин треба підождати з вкладкою до з’їзду.
В Берні довідалася я від студентів, що пан Бачинський9 перейменував своє підприємство на «Український Допомоговий Комітет», себто
зовсім безсоромно вкрав нашу назву. Бачила я на власні очі його печатку
на англійській мові: «Український Допомоговий Комітет, раніше Український Червоний Хрест, Директор Євген де Бачинський».
Дозвольте мені ще, Владико, затримати прохання д[окто]ра Шкурата.
[…]
Прийміть, Ексцеленціє, вислови моєї найглибшої пошани і відданості
Вам
Мілена Рудницька
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис М. Рудницької.
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№9
ЛИСТ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА ПРО НАДАННЯ
ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКИМ ВТІКАЧАМ*
5 листопада 1947 р., Женева-Лозанна

Ваш а Ексц ел енц іє!
Вчора вислала Вам листа, а ось сьогодні дістаю Вашого, що розминувся з моїм. Спасибі, Вам, Владико, що не погнівалися на мене за мою
мовчанку та своїм добрим словом і зацікавленням справами УДК підтримуєте мене на дусі.
Дуже тішуся, що добрі взаємовідносини між нашим УДК і австрійським Об’єднанням затіснюються, до чого, без сумніву, причиниться ще
Ваш щедрий дар, Владико. Звідомлення про українську еміграцію в Австрії в мене є, зате не мала я всіх адрес і дуже Вам за них вдячна. Не ручаються, чи так себе називають українські установи в Австрії, як я подала,
але для пошти адреси будуть правильні.
З сторін звертаються до нас наші люди, зорганізованими гуртами або
поодинці, і просять харчів, книжок, одежі, інформацій. А ми так мало
можемо зробити... Ніхто не знає, серед яких умовин ми працюємо: без
засобів, без помічників. Сьогодні прийшов лист з поблизького Ліхтенштайну: просять приїхати до них, просять дати їм поради в справі еміграції за море. Може б Ви, Владико, були ласкаві післати їм Євангеліє?
Остаюсь в найглибшій до Вас пошані
Мілена Рудницька

Адреса: Karpo Rohowskyj Mauren Liechtenstein**.
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис М. Рудницької.

№ 10
ЛИСТ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ ПРАЦІ
УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ
В АВСТРІЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА З ПОДЯКОЮ
ЗА ОТРИМАНІ ВІД ІЛАРІОНА КНИЖКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ***
14 листопада 1946 р., Інсбрук

Ексцеленціє!
Вчора одержали ми три пакунки з книжками (Св. Письмо). Один пакунок 25 примірників для п. інж[енера] Нестеренка10 в Ляндеку, а два пакунки 50 примірників для Українського Центрального Об’єднання в Австрії.
*
Рукою Іларіона написано: вгорі посередині листа чорним чорнилом: «Відписав 17.XI.
1946» та «Вислав 6/XI. 46».
**
Адреса, на яку потрібно вислати Євангеліє (написана рукою Мілени Рудницької).
***
Вверху, у правому куті листа чотирикутна печатка: «МИТРОПОЛИТ ХОЛМСЬКИЙ I ПІДЛЯСЬКИЙ. Одержано 23 nov, 1946». Внизу під власноручними підписами, по центру стоїть кругла печатка, на якій по колу написано: «Ukrainian Central Relief
Assoсіаtion», а по центру печатки: «in Austria».
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За надіслані Вами книжки – пам’ятку Благословення, складаємо Вам
Ваша Ексцеленціє щиру подяку та просимо і надалі не забувати про духовну поживу для біженців-українців у Австрії.
Щодо надіслання української преси з Америки, то просимо Вашу
Ексцеленцію надсилати пресу до УЦДОА11 Відділу Культурної Праці в Інсбруку, а ми вже постараємось розіслати її по осередкам найбільш потребуючим.
Прийміть Ваша Ексцеленціє вислови нашої глибокої пошани та смиренно поручаємось Вашим молитвам.
За Президію ВКОП12:
Голова
Секретар

д[окто]р Петро Шкурат
м[а]г[іст]р Андрій Гпецький

Там само. Машинописний оригінал. Із підписами П. Шкурата і А. Гпецького.

№ 11
ЛИСТ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА ПРО СТАНОВИЩЕ
УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ У ШВЕЙЦАРІЇ
25 листопада 1946 р., Женева

Найдостойніший Владико!
Я теж хворіла останні два тижні і досі ще не зовсім вилікувала своєї
простуди. А тим часом накопичилося стільки листів, що мене жах огортає, коли поладнаю це листування.
Українських емігрантів у Швайцарії, за малими винятками, не знаю.
І тому, на жаль, нічого не можу сказати, хто з них заслуговує на Ваш дар.
До Швайцарії попали здебільшого маловарті елементи, а проте хто зна,
чи до їх душ не промовить Слово Боже у незрівнянному перекладі Вашої
Ексцеленщї. Думаю, що варто послати п. Литвинові. Його у списку п. Нижанківського нема. Дуже Вас теж прошу пошліть, будь ласка, пані Мірній
до Праги.
Пропонувала я пані Статниковій, щоб ми обидві взялися за організацію з’їзду української еміграції у Швайцарії та щоб для обговорення
деталів підготови з’їхатися у Вас, Владико. Але відповіді від неї ще не
дістала. Центральна установа для втікачів також ще не відписала, чи
дасть нам субвенцію на улаштування спільної Свят-Вечері. А до Різдва
вже недалеко...
Вам певне відомо, Владико, що вчора відбулися в Берні Загальні Збори Академічної Громади. Висліду ще не знаю. Студентам дуже залежало
на тому, щоб на Зборах були присутні старші громадяни, бо в них там
тертя, непорозуміння. Делегація студентів приїздила до Женеви, але ніхто
звідсіля на Збори не поїхав. Мабуть був тільки п. Нижанківський, який
репрезентував наш Комітет. До речі, довідалася я від студентів про такий
невідповідальний вчинок п. Нижанківського. Він вважає себе дальше головою Об’єднання, яке, як відомо, перестало існувати в лютому ц[ього]
р[оку], перемінивши себе на Укр[аїнський] Допом[оговий] Комітет, і в цьо36
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му характері «виключив» недавно з неіснуючої організації кількох студентів. Що думати про таку несерійозну поведінку? Ця манія «фюрерхвства» у хиткої, слабої людини – явище без сумніву патологічне.
Найдостойніший Владико, мушу Вам признатися, що праця в Комітеті дуже мене не задовольняє. Звідусіль звертаються до нас люди за допомогою, а ми нічого не можемо вдіяти, нічим не в силі помогти. Наші
американські земляки жадних засобів не дадуть, а видобути що-небудь
від міжнародних або швайцарських інституцій теж надзвичайно трудно.
З почуття безсилля та із співчуття нашим нещасним вигнанцям я просто
хвора.
Прийміть, Ексцеленціє, вислови найглибшої до Вас пошани
Мілена Рудницька
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис М. Рудницької.

№ 14
ЛИСТ МІЛЕНИ РУДНИЦЬКОЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ УКРАЇНСЬКИМ ДОПОМОГОВИМ
КОМІТЕТОМ У ШВЕЙЦАРІЇ ОФІЦІЙНОГО СТАТУСУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІЗ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ*
10 грудня 1946 р., Женева

Найдостойніший Владико!
Спішу повідомити Вас, що від кількох днів перебуває в Женеві Росляк13, а вчора приїхав з Парижу, переїздом до Австрії д[окто]р Галан. Просимо Вас як найсердечніше приїхати до Женеви о год. 9.12. О год[ині]
9.30 збираємося на нараду в тій каварні, в якій ми мали останнє засідання
УДК. Завтра пополудні оба панове їдуть дальше. Буду Вас чекати на двірці
і по дорозі все поінформую. Тут скажу коротко, що завданням наради є
добитися визнання нашого УДК єдиним осередком допомогової акції у
Швейцарії та таким чином включити наш Комітет в організаційну сітку
допомогових установ, очолюваних Лондонським Бюром. Як Вам певне
відомо, з бельгійських «Вістей», на конференції в Парижі запала для нас
дуже неприємна резолюція. Конференція в Парижі заняла таке становище на основі реферату д[окто]ра Галана про Швайцарію, який з першого
свого перебування в Швайцарії виніс надзвичайно некорисне враження.
Треба нам старатися це направити. Маємо сприятливий момент, бо д[окто]р Галан розійшовся різко з Бандерівцями і викинув з Лондонського
Бюра Фроляка, ствердивши, що з Лондонського Бюра вони зробили установу своєї партійно-політичної пропаганди. Маю надію, що вкінці наш
Комітет дістане моральну підтримку в своїй правиці, а згодом можна буде
говорити про підтримку матеріальну. До осередку п. Бачинського14 наставлення негативне і в цьому відношенні маємо вже зовсім очищений
ґрунт. Вибачте, Владико, що пишу так хаотично, але страшенно поспішаю.
*

Угорі листа рукою митрополита Іларіона написано: «Одержав 10. XII. о год. 13-ій».
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Будь ласка, приїдьте. Успіх завтрашньої наради залежить у великій від
Вашої участи.
З висловами найглибшої пошани
Мілена Рудницька
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис Мілени Рудницької.

№ 15
ЗВІДОМЛЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ
У ШВЕЙЦАРІЇ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ СВЯТКОВОЇ
РІЗДВЯНОЇ ВЕЧЕРІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВТІКАЧІВ15
5 грудня 1946 р., Женева

Дор огі з емляки!
Воєнна хуртовина розпорошила по всій Європі сотні тисяч синів і дочок України та примусила їх шукати захисту на чужині.
Тільки невеличка частина цієї багатотисячної маси українських вигнанців, приблизно одна сотня душ, найшла тимчасову гостину у вільній
Швайцарії, – країні, що мов чудом, не зазнала страхіть війни і таким чином зберігається як цвітущий острів ладу і добробуту серед моря руїни
і безладдя.
Доля наша, порівнюючи, краща, ніж наших братів й сестер, що скитаються серед неймовірних злиднів у спустошених війною Німеччині
й Австрії. А все ж, хоч живемо ми тут у культурних умовинах і не знаємо,
що значить голод, нужда і поневіряння, проте і нас мучить туга за Батьківщиною, шарпає наше серце неспокій за рідних, а непевна майбутність
зганяє нам часто сон з очей.
Особливо важко нам на душі під Різдво Христове: пам’ять навіває
спогади минулого, коли ми святкували це традиційне родинне свято на
Рідній Землі, в рідному оточенні... І нема, мабуть, між нами нікого, хто не
хотів би бодай раз на рік, під час Різдвяних Свят, зустрітися з своїми людьми, щоб прадідівським звичаєм заколядувати «Бог Предвічний» і при цій
нагоді порадитись-розрадитися в колі земляків та обміркувати з ними
питання нашої сучаносної і ближчої та дальшої майбутности.
Маючи на увазі, Український Допомоговий Комітет під почесним головуванням Митрополита Іларіона запрошує всіх українців у Швайцарії
на спільну святкову вечерю, яка буде рівночасно першим з’їздом української еміграції у Швайцарії.
Ця наша зустріч відбудеться дня 11, січня 1947 р. в місті Берні. Улаштовуємо її за згодою і при ласкавій допомозі Швайцарської Центральної
установи для втікачів, Екуменічної ради християнських церков і Католицької організації «Карітас».
Робимо заходи, щоб усі учасники дістали відпуску і даровий білет
приїхати та будемо старатися підготувати нічліги для приїжджих. Місце
і годину наших зборів та їх програму подамо ще Вам до відома. Всіх охочих взяти участь просимо повідомити нас про це найдальше до дня 20,
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грудня ц[ього] р[оку]. Якщо через недогляд хто-небудь з Ваших знайомих
не дістав цього повідомлення, просимо подати нам його адресу.
Український Допомоговий Комітет у Швайцарії
Там само. Машинопис.

№ 16
ЛИСТ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
ДО УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ
В КАНАДІ ЩОДО НАДАННЯ ДОПОМОГИ
ПРОФЕСОРУ МИКОЛІ ДОБРИЛОВСЬКОМУ16
[не пізніше 1946 р.], Швейцарія

Доля українських культурних діячів
Як знаємо, минулого року Совєтська влада повивозила «на родіну»
з Чеської Праги багато наших культурних діячів. Про їхню долю один
з дописувачів з Союзу повідомляє про таке.
«Багато із вивезених уже покійники, а про більшість із них і слід
загинув. Але про декого можна подати короткі відомості. Вони терплять страшенну нужду й мусять тяжко працювати і зовсім не можуть
у що одягтися, не мають і чим живитися. Вони потребують негайної помочі. Як їм допомогти нехай знайдуть дорогу й способи американські
брати. Один із цих захоплених, проф. Микола Добриловський, тепер
перебуває на роботах у Харкові, там захворів – пухнуть у нього ноги,
й його помістили в якомусь лагері на лікування. Як довго там продержать і куди потім відправлять, не знати. Але цілком певно відомо, що
він потребує одягу (особливо теплого) й взуття та харчів (також курива). Це все йому можна послати на адресу його сестри, яка знайде можливість передати братові прислане. Її адреса така: Ольга Шрамченко, Ічня,
Чернігівської області, Лен[інський] пер[евулок] 17. Інших адрес я не
знаю, а проф. Добриловському треба допомогти. Як буду знати адреси
інших, то пришлю Вам».
Подаючи цього листа, сердечно прошу Канадійський У[країнський]
Д[опомоговий] К[омітет] поспішити з допомогою бодай одному проф.
М. Добриловському.
З глибокою до Вас пошаною
Смиренний Богомолець за розп’ятий Український Народ
Митрополит Іларіон
Там само. Рукописна чернетка. Написано чорними чорнилами.

39

Історія еміграції

№ 17
ЛИСТ УКРАЇНСЬКОГО ДОПОМОГОВОГО КОМІТЕТУ
У ШВЕЙЦАРІЇ ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
З ПОДЯКОЮ ЗА НАДАНУ ФІНАНСОВУ ДОПОМОГУ
ХВОРИМ УКРАЇНСЬКИМ БІЖЕНЦЯМ*
31 грудня 1947 р., Женева

Високопреосвященний Владика Митрополит Іларіон
Український Допомоговий Комітет у Швайцарії посвідчує з сердечною подякою, що одержані сьогодні від Митрополитарного Комітету Опіки над скитальниками в Вінніпегу банкнот 10 (десять) канадійських доларів для передачі хворим на туберкульозу Мартинові Лапчукові та Романові Копиткові в Давос у Швайцарії. Просимо передати щире Спасибі
усім жертводавцям. Поручаємо наших хворих і далі Вашій ласкавій пам’яті, найдостойніший Владико, та залишаємось і найглибшій до Вас пошані
За Український Допомоговий Комітет у Швайцарії
Мілена Рудницька
Там само. Машинописний оригінал. Власноручний підпис Мілени Рудницької.
1
Митрополит Іларіон (1882–1972) – визначний український вчений, державний і політичний діяч часів Української революції 1917–1920 рр. У міжвоєнний час перебував
у Польщі. Професор Варшавського університету. З 1940 р. – митрополит Холмський
і Підляський. У повоєнний час мешкав у Швейцарії, звідки у вересні 1947 р. виїхав до
Канади. З 1951 р. – Першоієрарх Української Православної Церкви в Канаді. Здійснив
перший автентичний переклад Біблії українською мовою.
2
Омелян Нижанківський (1895 – після 1966) – музикант, піаніст, композитор і педагог, професор консерваторії в Каїрі (1924–1928 рр.). Пізніше переїхав у Швейцарію. Жив
у Берні з 1960 р.
3
Костянтин Біда – вчений літературознавець, історик. Автор дослідження «Союз
гетьмана Івана Мазепи з Карлом ХІІ». – Вінніпег, 1959. – 86 с. Отримав докторський ступінь
у Бернському університеті. Пізніше переїхав у Канаду. Зять І. Огієнка.
4
Анатолій Огієнко (1910 – ?) – син митрополита Іларіона, інженер за фахом. Виїхав
до Аргентини, потім оселився у США.
5
Мілена Рудницька (1892–1976) – громадсько-політична діячка. Посол від УНДО
в польському сеймі у міжвоєнний час. Активна учасниця та ідеолог жіночого руху. Делегатка до Ліги Націй (1928–1935). Емігрувала на Захід у роки Другої світової війни.
У повоєнний час заснувала Український допомоговий комітет у Швейцарії, який очолювала до 1950 р. З 1951 р. емігрувала в США. Але повернулася в ФРН, де й померла.
Сестра В. Мудрого.
6
УНРРА – United Nations Reconstruction and Rehabilitation Administration (UNRRA),
міжнародна організація, що опікувалася переміщеними особами.
7
полковник Бріке (Briquet) – ймовірно, йдеться про швейцарського журналіста П’єра
Бріке, який виступав з доповідями і статтями про український народ та його боротьбу за
незалежність.

*
Угорі сторінки, під назвою комітету стоїть печатка митрополита Іларіона: МИТРОПОЛИТ ХОЛМСЬКИЙ I ПІДЛЯСЬКИЙ Одержано 8 jan. 1948»
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Михайло Єреміїв (1888 – після 1955) – громадсько-політичний діяч і журналіст,
дипломат УНР, секретар УЦР у 1917–1918 рр. У 1924–1927 рр. – доцент Української господарчої академії в Подєбрадах, редактор франкомовного бюлетеня «Ofinor» у Женеві
(1924–1944). Мешкав у Швейцарії.
9
пан Бачинський – йдеться про Євгена Бачинського, громадського та політичного
діяча часів Першої світової війни. З 1918 р. – український консул у Швейцарії. У повоєнний час очолював «Український Червоний Хрест», а пізніше «Українсько-швейцарський
комітет для помочі воякам та жертвам війни». З 1955 р. – єпископ Української автокефальної православної церкви.
10
Афанасій Нестеренко (1887–1963) – закінчив у 1913 р. Київський політехнічний
інститут, інженер-будівельник. З 1920 по 1944 р. мешкав у Польщі. Близький приятель
митрополита Іларіона. У жовтні 1944 р. був примусово вивезений із Закопане до Німеччини на хімічну фабрику. З січня 1945 р. на окопних роботах в Австрії, потім – табір Ландек.
Виїхав до Канади. У 1958 р. написав біографічну монографію «Митрополит Іларіон, Служитель Богові – й народові», присвячену Іларіону. На смерть А. Нестеренка митрополит
Іларіон написав вірш «Прощай, мій Друже, незабутній...»
11
УЦДОА – Українська Центральна допомогова організація в Австрії.
12
ВКОП – Відділ культурно-освітньої праці.
13
Михайло Росляк (1897–1966) – громадський діяч, старшина УНР, доктор права.
Емігрував до Австрії у 1944 р. Голова Українського Центрального допомогового об’єднання
в Австрії. Виїхав до Канади в 1948 р.
14
Йдеться про Євгена Бачинського, який створив на базі Українського Червоного
Хреста в Швейцарії Український допомоговий комітет.
15
Копія листа митрополита Іларіона до Канадського Українського допомогового
комітету ймовірно написана ще під час його перебування у Швейцарії, але не пізніше
1946 р.
16
Микола Добриловський (1888 – ?) – йдеться про відомого фінансиста, економіста,
професора Української господарської академії в Подєбрадах, декана економічного факультету, автора багатьох наукових праць. Був репатрійований, насильно вивезений з Праги до
Харкова. Доля його невідома.

Мирон Момрик
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ЗАКЛИКИ
ДО УКРАЇНЦІВ ПЕРЕСЕЛЯТИСЯ В КАНАДУ
Повідомлення «Абітібі» було опубліковано у періодичному канадському альманасі «Нове Поле» о. Йосафатом Жаном у 1926 р., щоб заохотити українських емігрантів оселятися в районі Абітібі, провінції Квебек. Його автор був канадським католицьким священиком, французом,
що прийняв українську католицьку віру і був висланий у Галичину ще
перед Першою світовою війною, щоб вивчати українську мову і традиції.
Під час існування Західноукраїнської Народної Республіки він працював
при уряді як дипломат і перекладач. У 1923 р. о. Йосафат Жан був пастором українських католиків у Боснії. У 1925 р. він повернувся в Канаду
і завдяки своїм зв’язкам в уряді Квебеку зміг дістати велику земельну
ділянку в районі Абітібі, щоб заснувати українську сільськогосподарську
громаду. Священик планував також збудувати монастир і школу, щоб запросити сюди тисячі нових емігрантів.
Періодичне видання «Нове Поле» видавало у Вінніпезі Товариство
опіки над українськими переселенцями ім. Святого Рафаїла в Канаді.
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Мирон Момрик і д. і. н., проф. Марина Гримич у Бібліотеці
і архіві Канади (Оттава, Онтаріо), жовтень 2006 р.

У 1925 р. більшість найкращих земель у Канаді були зайняті. Тільки землі в далеких її районах залишалися відкритими для заселення – «гомстед». Залізницю через район Абітібі збудували 1913 р., але в тій околиці
оселилося мало французьких родин. Далеко від міст, густий ліс, короткий землеробський сезон, тривалі зими – така перспектива притягувала
тільки відважних поселенців. У деякі роки заморозки у червні і вересні
знищували урожай. Незважаючи на ці перешкоди, о. Жан продовжував
втілювати у життя свої проекти – збудував будинок для монастиря і деякі
будинки для переселенців. У 1926 р. в тім районі оселилася перша українська родина. Район назвали Шептицький, на пошану митрополита Андрея Шептицького (1865–1944). На 1931 р. тутешня громада збільшилася до 51 українця. Через економічну депресію канадський уряд припинив імміграцію в Канаду і чисельність громади зменшувалася. Тому
в цей час о. Жан залишив Абітібі й повернувся в Монреаль, де став парохом в українській католицькій парохії.
У 1935 р. район заселили французи, а назву району було змінено на
Лак Кастаньє. Депресія 1930-х рр. призвела до появи великої кількості
безробітних у великих містах, тому католицька церква спільно з урядом
провінції Квебек спробували вирішити проблему безробіття шляхом заселення французькими родинами сільськогосподарських околиць. Проте
ці родини зустрічали ті ж перешкоди при обробці північних земель, і скоро вони почали шукати працю в копальнях або поверталися в міста, через
що громада продовжувала зменшуватися.
До 1980-х рр. у тій громаді залишилося зовсім небагато українських
родин. На запитання, чому вони залишалися у цій далекій місцевості, один
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старий українець відповів, що вони жили тут вільно, «як козаки» з колишніх часів. Нині там немає ферм, залишилися цвинтар і українські назви шляхів за прізвищами тих, що там колись проживали.
Названа вище громада не мала значного подальшого розвитку, але
історія українського заселення Канади особливо освоєння ним для хліборобства великих просторів у провінціях Манітоба, Саскачеван і Алберта
створила могутній міф, що українці є також творцями канадської держави, а тому є канадцями такого самого рівня, як нащадки французьких і англійських емігрантів, які заснували перші урядові установи Канади.
Пропонуємо увазі читачів текст заклику о. Жана до українців щодо
переселення в Канаду. Стилістику і орфографію оригіналу зборежено.
ОГОЛОШЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЕМІГРАЦІЇ
УКРАЇНЦІВ ДО МІСЦЕВОСТІ «АБІТІБІ» В КВЕБЕКУ,
ОПУБЛІКОВАНЕ В АЛЬМАНАСІ «НОВЕ ПОЛЕ»
16 жовтня 1926 р.

Уряд провінції Квебек у державі Канаді призначив для українських
рільників простір на північ від залізничих стадій Амос і Ландрієнне. Сей
простір обнимає 300 англійських квадратових миль або 771 квадратових
кільометрів.
Ті землі знані під назвищем АБІТІБІ, положені о півтора степення
географічної ширини більше на полудне як Вінніпег, в провінції Манітобі. Дорога зелізницею з Квебеку до Ландрієнне обнимає 426 миль і треває 18 годин.
Зі станції Ландрієнне треба їхати 12 англійських миль возом до першої фарми. (Одна краєва миля має чотири і пів миль англійських). Монастир збудований около 18 англійських миль від залізничої стації Ландрієнне, близько озера Кастаніє (Кастанське озеро).
Земля майже всюди дуже добра, лише де-не-де пісковата. Скал дуже
мало, лише около самого Ландрієнне. Тут відкрито золото. В цілім окрузі
Абітібі є копальні золота, срібла і міди.
Пшениця, жито і овес родяться добре, трава і конюшина ростуть прекрасно, ярина росте дуже гарно.
Ліса є подостатком. Треба його корчувати. Досі нема добрих доріг.
Околиця надається на хов худоби і молочарство. Правительство рішило
вибудувати всюди добрі дороги і се буде нагода на заробіток для тих людий, що тут поселяться.
В озерах много риб, у лісах повно заяців, сернюків і мусів. Всюди
повно ягід, суниць і черниць.
Уряд має плян будови залізниць до копалень, так що поселенці знайдуть напевно роботу. В лісах, у літі і в зимі буде робота при зрубуванню
дерев і в тартаках.
Кождий чоловік, що має 16 літ, може дістати від держави один «наділ» – се є 100 акрів землі (100 акрів землі рівняється 70 морґам). За се
платить 10 долярів готівки і по 10 долярів через шість літ. У тім часі має
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первісну землю обробити на рілю, кождого року по пять акрів (на морг
йде менше як півтора акра), і за сей труд дістає нагороду по 10 долярів від
виробленого акра. Може виробити і понад 5 акрів, але за сю надвижку не
дістає вже нагороди.
Коли господар має троє малих дітий, може взяти ще один наділ зі 100
акрами під такими самими условинами, як перший, і може дістати ті самі
нагороди за управу первісної землі на ріллю.
Уряд помагає будувати дороги і школи.
Всякі пояснення подає о. Йосафат Жан, котрий живе там на місці і
будує монастир над Кастанським озером. Він є головою Комітету Опіки
на сю околицю.
Землі ті призначені передовсім для українських родин з Европи.
Приїзд поселенців може наступити доперва при кінці цвітня 1927 р.
Усі листи в тій справі заняття тих земель треба адресувати:
Rev. Josaphat Jean, Landriene, Que., Canada
Листи писати лише по українськи.
Й. Ж.
Абітібі // Нове поле. – Вінніпег, 1926.

Ігор Винниченко
«КАК НАМ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ…»
З висоти років усе гротескнішою видається діяльність радянських
партійних проводирів та функціонерів, що переймались «чистотою» дій
своїх закордонних однодумців-компартійців, а також тих українських
організацій у країнах оселення українців, які сповідували соціалістичну та комуністичну ідеології. До таких, зокрема, належало й Товариство об’єднаних українських канадців (ТОУК). Таку назву й донині має
організація, котра, як Товариство український робітничо-фермерський
дім (ТУРФДім), отримала офіційний статус 1924 р. У 1920-х рр. це соціалістичне утворення підтримувало контакти з урядом радянської України й мало підтримку серед робітників та частини фермерів. За прикладом Вінніпега, де на кошти української громади було споруджено перший будинок ТУРФДому, такі будинки невдовзі стали будувати в інших
містах Канади. Вони стали осередками культурно-освітньої та мистецької діяльності українських громад: у них працювали драматичні гуртки, оркестри, хори, танцювальні ансамблі, бібліотеки з читальнями; у багатьох містах відкрилися українські школи, для дорослих влаштовувались лекції на громадські теми, організовувалися курси української грамоти для неписьменних.
У червні 1940 р. уряд Канади заборонив діяльність ТУРФДому, проте
в роки Другої світової війни, як союзник СРСР, поновив його діяльність,
повернув власникам конфісковані Українські робітничі доми і сплатив
відшкодування за продане та знищене майно. Незабаром ТУРФДім змінив
свою назву та ТОУК.
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Обізнаний читач, ознайомившись з документом, що пропонується
до уваги, можливо, віднайде щось невідоме. Водночас він же не зможе
не завважити, що чиновний люд у підрадянській Україні змушений був
виконувати безглузду й невдячну роботу з «перевиховання» громадян
вільного й демократичного світу. Зрештою, історія згодом все «розставила на свої місця». Документ публікується мовою оригіналу.
ІНФОРМАЦІЯ ПОСОЛЬСТВА СРСР У КАНАДІ
СЕКРЕТАРЕВІ ЦК КПУ О. П. ЛЯШКУ
ПРО АНТИРАДЯНСЬКІ ПУБЛІКАЦІЇ В КАНАДСЬКІЙ ПРЕСІ
29 березня 1968 р., [Оттава]

В последнее время в канадской буржуазной и украинской националистической прессе опубликовано большое количество антисоветских
статей, касающихся положения в УССР. Эта пропаганда ведется главным образом под флагом так называемой «защиты национальных прав
украинского народа», «борьбы против русификации Украины» и «протестов против преследований украинской интеллигенции в СССР». При
этом используются опубликованные украинскими националистами за
рубежом книга В. Черновола «Лихо з розуму» и «письма» Караванского, Заливахи, Масютко и других лиц, осужденных советским судом за
антисоветскую деятельность.
Поднятая вокруг этих материалов широкая пропагандистская кампания преследует далеко идущие антисоветские цели и в первую очередь –
предотвратить влияние на местную общественность успехов Советского
Союза за 50 лет советской власти и, в частности, влияние успехов Украинской ССР на украинскую эмиграцию. В качестве ближайшей цели этой кампании является активизация антисоветских элементов в стране перед конференцией ООН в Тегеране в апреле с[его] г[ода] в связи с 20-летием провозглашения Организацией Объединенных Наций Декларации прав человека.
По имеющимся сведениям, Комитет украинцев Канады и другие националистические организации, используя указанные публикации, поставили
перед правительством вопрос о том, чтоб канадская делегация подняла на
этой конференции вопрос о якобы имеющем место нарушении в СССР прав
человека в отношении украинского и других народов Советского Союза.
Следует отметить, что руководство Компартии Канады и ТОУК ничего
не сделало для разоблачения этой антисоветской кампании. Более того,
в этой кампании широко используются опубликованный в январе с[его]
г[ода] отчет делегации Компартии Канады и ТОУК, посетившей СССР
весной прошлого года, а также книга члена Компартии И. Коляски «Образование в Советской Украине». Как известно, в отчете и книге Коляски
содержатся утверждения националистического характера о якобы имеющих место дискриминации украинского языка в СССР, извращениях ленинской национальной политики на Украине, нарушениях социалистической законности и т. п.
В связи с опубликованием отчета делегации Компартии Канады и книги Коляски, а также реакцией на них со стороны украинской националис45
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тической и канадской буржуазной прессы посольством, в соответствии с
указанием Центра, были проведены беседы с руководством Компартии
и Товарищества объединенных украинских канадцев. При этом было отмечено, в частности, что отчет и книга дали пищу украинским националистам и реакционным антисоветским кругам Канады для развертывания пропаганды не только против Советского Союза, но и против Компартии Канады и прогрессивных украинских организаций в стране.
Беседы показали, что руководство Компартии и ТОУК по существу
остается на тех же позициях, которые изложены в отчете делегации, и не
намеревалось выступать с критикой антисоветской книги Коляски. Однако, в силу нашего отрицательного отношения к этим вопросам, а также
наглядного примера использования отчета делегации и упомянутой книги националистами, руководство Компартии и ТОУК пошло на некоторые шаги. В частности, в органе партии «Кэнэдиан Трибюн» от 26 февраля с[его] г[ода] и в газете прогрессивных украинцев «Життя і Слово» опубликовано заявление Исполкома Компартии Канады по вопросу использования националистами отчета делегации в антисоветских целях. В этих
газетах напечатаны также две небольшие статьи по этому вопросу.
3 марта с[его] г[ода] в Торонто состоялось собрание членов ТОУК,
на котором были разъяснены некоторые положения отчета, а также осуждена в общей форме книга Коляски.
Тов[арищ] Каштан сообщил, что Секретариат ЦК создал комиссию
для расследования вопроса о книге Коляски и принадлежности последнего к партии. Вопрос о книге и отчете делегации, видимо, будет рассматриваться также на очередном пленуме ЦК, учитывая то обстоятельство, что
на сентябрьском (1967 г.) пленуме этот отчет был принят без обсуждения.
Поскольку указанная антисоветская кампания приняла здесь широкий характер и по существу не получила надлежащего отпора, а также учитывая то, что вряд ли можно ожидать от руководства Компартии Канады и ТОУК активных мер против этой пропаганды, полагаем,
что следовало бы принять дополнительные меры с нашей стороны,
в частности:
1. Опубликовать в печати УССР ряд статей по разоблачению целей
и характера книги В. Черновола «Лихо з розуму», а также т[ак] н[азываемых] «писем заключенных», опубликованных националистами.
2. Организовать серию радиопередач, рассчитанных на украинскую
эмиграцию за границей, с разоблачением ведущейся антисоветской пропаганды.
3. Подготовить брошюру на украинском, английском и французском
языках для распространения среди эмиграции о развитии украинской культуры, литературы и науки, а также об успехах в области просвещения и роли украинского языка в нем.
4. Подготовить хорошо аргументированный фактами материал по разоблачению книги Коляски, который можно было бы использовать в газете
«Висти з Украины», а также для передачи в газету «Кэнэдиан Трибюн»,
газету ТОУК «Життя і Слово» и распространения по другим каналам.
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5. Использовать приглашение в СССР в этом году делегаций Компартии Канады и в беседах с ними в Москве и Киеве высказать еще раз
отрицательное отношение к опубликованию отчета и антисоветской
книги Коляски.
Как нам представляется, весьма важно, чтобы в этих материалах и радиопередачах было высказано мнение видных украинских писателей,
деятелей культуры и науки, а также специалистов в области образования,
языкознания и т. д. [...]
И. Шпедько

Посол СССР в Канаде
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 106, арк. 74–76. Оригінал.

Дмитро Жмундуляк
НЕДОЛЯ ГНАЛА ЗА ОКЕАН
(про еміграцію буковинських селян з Кіцманщини у Канаду)
Масова еміграція буковинських селян у Канаду почалася весною
1896 р. 14 травня цього року начальник Кіцманської повітової управи Захар доповідав Буковинській крайовій управі, що селянин с. Брідок Василь Загара продав свій дім і майно й має намір разом з сім’єю, що складається з дружини і чотирьох хлопців віком від 2 до 13 років виїхати в Канаду,
а тому прийшов до управи за паспортом. Із собою він мав папери, що
давали право на переїзд із Гамбургу на кораблі в Квебек у Канаду. Рекомендації відмовитися від запланованої поїздки були безрезультатними, оскільки Загара домовився з сім’ями із сіл Мельниця і Синьків Борщівського
повіту, котрі під впливом агентів також прийняли рішення про виїзд і до
кінця травня повинні були виїхати.
Уже в листопаді 1896 р. Міністерство внутрішніх справ Австрії сповістило про прибуття в листопаді 40 переселенців із Галичини, котрі «не
мають чим зайнятися». Консульство застерігало президента Буковини,
що переселенцям не треба приїздити раніше, ніж 15 квітня і пізніше,
ніж 1 вересня, якщо вони хочуть поселитися в провінції Канади Манітоба
чи західніше.
Сотні тисяч людей мали намір виїхати за океан. Кіцманська повітова
управа в доповідній записці до Буковинської крайової управи повідомляла
про те, що еміграційний настрій у громадах повіту настільки сильний, що
люди вдень і вночі вештаються купами й говорять тільки про намір емігрувати. Вони продають усе своє майно та пожитки. Еміграція з Кіцманщини
наростала. За 1899 р. вона збідніла на 447 осіб, а за 1900 р. – на 815.
Статистичні дані свідчать про кількість переселенців у Канаду із сіл.
За 1899 р. із Борівців виїхало 110 осіб, Хлівища – 17, Гаврилівців – 7,
Киселева – 24, Ставчан – 51, Валяви – 18. У 1900 р. кількість переселенців
зросла. З Валяви виїхало уже 101 особа, Киселева – 43, Гаврилівців – 33.
Якщо у 1899 р. в Кіцманському повіті налічувалося 32 громади, мешканці яких не покинули своєї землі, то через рік кількість таких громад
зменшилася до 18. А в наступні роки їх не залишилося взагалі. Станом на
16 квітня 1899 р. з Кіцманського повіту виїхало 1301 чоловік.
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Що гнало жителів повіту за межі рідного краю? Ось як описувала
газета «Громадський голос» від 1 травня 1899 р. причини еміграції буковинських селян: «До Канади емігрують такі мужики, що годні мати з продажу свого маєтку 500–600 золотих ринських на дорогу. Є між емігрантами і маєтніші господарі. В селі вони продали ґаздівство своє за 1000–
3000 золотих ринських, але, оплативши борги, вони не мають більше як
800 золотих ринських на дорогу в Канаду. Маса емігрантів є то господарі
кількаморгові і незадовжені, і власне вони тисячами емігрують. Буковинські і покутські емігранти переносяться на нову землю задля дітей.
Бариляк з Борівців на Буковині так мені говорив за причину еміграції.
Земля не годна тілько народу здержати… Кажде хоче жити і газдувати,
а то ані поля, ані городу, ані хати. Як є по моргові по два поля, то нема
городу або грошей, аби хату покласти. І сидять всі на купі в одній хаті –
і гріхи, гріхи непрощені! Татів збиткують, а самі ріжуться по межах або
городах за курей. А потім кримінали. То усе одне. А друге, що дуже стягають на всілякі оплати. Не тягнуть, ні, але таки кишки висмоктують! Не
може оплатитися і не може дочекатися, аби оплати тії трохи змаліли. Не
маліють, але галопом ростуть, накипають! А поле пісно не родить, а худоби
нема, аби погноїти його… Та й народ їде поки що є з чим».
Питання про еміграцію постало перед сеймом і Буковинською крайовою управою. Його порушили в сеймі парламентські посли Буковини
Єротей Пігуляк і Степан Смаль-Стоцький. Президент краю скликав нараду послів, яка визнала, що еміграцію викликала селянська нужда, котрій
конче треба допомоги.
«Забираються з краю середні господарі, продавши свої ґаздівства
нераз за безцінь, аби стало на дорогу… Треба зазначити велику шкоду
для краю, яку спричиняє еміграція, головно ж для нас русинів, котрі, коли
так піде дальше, готові з часом щезнути з Буковини, бо емігрує якраз найбільше руських мужиків з межі Дністра і Прута, а то знов тому, бо ся частина Буковини найгустіше залюднена», – писала газета «Руська Рада» від
24 березня 1900 р.
Незважаючи на численні розмови в сеймі про еміграцію, уряд не знайшов жодного способу для поліпшення становища сільського населення.
Еміграція продовжувалася.
Як же влаштовувалися наші емігранти в Канаді? Більшість українських емігрантів селилися до 1914 р. в провінції Манітоба, а також на північно-західних територіях, з яких у 1905 р. утворено провінції Саскачеван і Альберта. Канадський уряд, щоб завербувати поселенців на свої землі, платив агентам по 5 доларів за мужчину від 18 років, за жінку 2 долари, а за дітей по доларові. Спочатку уряд допомагав емігрантам тим, що
вишукував для них роботу. Пізніше цю допомогу було відмінено. Звичайно, всі знали, що в Канаді не чекає райське життя, що там треба працювати, щоб прожити.
Буковинці в Канаді поселилися на родючих землях і, тяжко працюючи, заробляли собі благополуччя. Впрягалися як воли, корчували пні, із
дерева будували хижі і бралися до праці. Роками йшла виснажлива бо48
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Телеграма до Буковинської крайової управи
про щоденну відправку військовозобов’язаних
через туристичне бюро «Роман Сірецький & Ко»

ротьба з дикого природою нового світу. У недоспані ночі по голодних та
холодних днях буковинці домоглися кращого життя. Любов до землі, виплекана в рідному краї, ще більше посилилася. Ферми отримали назви
сіл, звідки прибули емігранти. У Канаді є і Шипинці, і Лужани, і Топорівці. Господар-переселенець не ділив ферму, для сина чи доньки купував нову. Багато місця в житті фермера займала церква і Народний дім,
котрий майже завжди будувався неподалік церкви.
Питання віри постало перед поселенцями зразу ж, як тільки прибули
в Канаду. Неодноразово зверталися вони до митрополії Буковини з проханням надіслати їм священика, що володіє українською мовою. Серед підписаних під їхнім зверненням Степан Гудзоватий з Борівців, Микола Веренько і 20 родин з Киселева та інші вихідці з Буковини. Емігранти писали,
що вони самі похорони відправляють, а народжені вже в еміграції діти по
декілька місяців нехрещені сидять. А далі заявляли: «…Ми всі тут підписані просимо нам такого прислати священика, як отець Цопа, котрий був
в с. Раранче, а тепер в с. Витилівка на парохії, дай Їм Боже здоров’я, дай
Боже вам таких в кожнім селі буковинськім». Переселенцям у Канаді вдалося зберегти свою віру, мову, звичаї. Вишивки, рушники, вишивані скатертини, писанки є буденністю в кожній українській хаті в Канаді. Діти переселенців часто займали високі посади в державі.
«…Доля-мачуха поділила наш народний організм кордонами, та сьогодні ми бачимо найкраще, що живої нації не в стані поділити ніякі кордони, ні
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ріки, ні гори, ні широкеє море», – так прокоментував деякі складні моменти в історії українського народу редактор сучасної газети «Час» Сербинюк.
Увазі читача пропонується добірка документів, у яких відтворено
складний процес еміграції буковинців до Канади. Документи публікуються
зі збереженням стилістики, орфографії і пунктуації оригіналу.

№1
ЛИСТ ЕМІГРАНТІВ З КАНАДИ,
ВИХІДЦІВ З БУКОВИНСЬКИХ ГРОМАД ПРАВОСЛАВНІЙ КОНСИСТОРІЇ,
З ПРОХАННЯМ НАДІСЛАТИ ЇМ СВЯЩЕННИКА1
31 жовтня 1898 р., [Бібир-Крік, Альберта]

Ваше Приосвящєньство!
Низче подписаннh гр. ор. (Православний) прихожани Буковинскі въ
Амеріканской Канадh [...] нумеровыхъ родинъ, на однімъ положенномъ
закутку, (окрімъ до 30 родинъ зъ Галичины, котрh хотятъ на Православhє
пристати): просятъ о ласкави надосланя, имъ якъ найскорши з малоруссковъ і Буковынсковъ мововъ Священника, – понежи мы тутъ сами похорони відправляємъ – а гдєкотри дhти – по колька місяцівъ нехрищени
сидятъ; бо хотяй колись привhдитъ Священникъ зъ виликоруссковъ (Россєйсковъ) мововъ, то его люди нашh нерозумhють добри – а найбольше
при св. Сповhди.
Ваши Приосвященство, просимъ мы все тутъ подписанни, намъ такого Священника дати, якъ Отець Цопа – котрый то бувъ въ Раранчу, а теперъ въ Витилывцh на парохыв, дай Имъ Боже здоровля, такых дай Вамъ
Господи Божи въ кождомъ селh Буковинскомъ.
Тутъ списани зъ котрого Села є колько родинъ въ Канадh, намъ знакомых, і не далеко оденъ другого мешкають. – тіє суть:
Inter-Icheroutz
єсть всhхъ 8 родинъ
+Георгій Клапатюкъ + Теодоръ Кушнірюкъ
Kysyliw
єсть всhхъ 20 родинъ
+ Тиколай Виренька
Czornawka
єсть всhхъ 10 родинъ
+ Іванъ Шкраба + Георгій Мартинюкъ
Rarancze
єсть всhхъ 12 родинъ
+ Георгій і Василь Пупулъ + Дмитро Баланъ + Стефанъ Гудзоватый
Mahala
єсть всhхъ 2 родинъ
Bojan
єсть всhхъ 2 родинъ
Molodica
єсть всhхъ 12 родинъ
+ Георгій Кішпанъ + Іван Мада + Дмитро Сиридякъ
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Koful-Bainsky
єсть всhхъ 3 родинъ
Zukowitz
єсть всhхъ 3родинъ
Toporoutz
єсть всhхъ 3 родинъ
Rohozna
єсть всhхъ 7 родинъ
+ Дмитро + Іля Миленка + Іванъ Катанъ Дмитро Гакманъ
Ober-Icheroutz
єсть всhхъ 8 родинъ
+ Василь Эдзрунчакъ + Василь Олійникъ + Іван Павлюкъ
Czahor
єсть всhхъ 6 родинъ
Zadubrowka
єсть всhхъ 3 родинъ
Boriwtziw
єсть всhхъ 10 родинъ
Від Сошествія Св. Духа ещє не бувъ въ насъ Священникъ, – а вже много похоронено безъ Свящ[еника], а много чикаютъ Св. Крищеня, – а може
бы Ваши Приосвященство взяли насъ въ свою опhку. Церьковъ вже робится, а станцію для Священника вишукаємъ тимчасово. Просимъ до вhдомости приняти і Жилаємо Вашому Приосвященству «Много Лhтъ» прожити.
За всехъ подписую і низко поклоняюся
(підпис)

Ст. Гудзоватый

Адрис:
Amerika Canada Alberta
Dmytro Balan Yarmer in Bibyr-Krik
Post. Edna Alta
Bibyr-Krik 21 лат. Вересня 189
Держархів Чернівецької обл., ф. 320, оп. 2, спр. 3100, арк. 1–4. Оригінал. Рукопис.
Українська мова.

№2
ВІДПОВІДЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МИТРОПОЛІЇ БУКОВИНИ
НА ЛИСТ ЕМІГРАНТІВ З КАНАДИ ПРО НАДІСЛАННЯ ЇМ СВЯЩЕНИКА2
24 березня – 5 квітня 1899 р., Чернівці

Честному православному христьянину Стефану Гудзоватом
Димитрію Балану въ Bibyr-Krik, Canada-Alberta
Въ отповhдь на Ваше письмо посылаемъ Вамъ наше архіерейске благословеніе далеко за море и жалуемъ, що неможемъ удовлетворити Вашому желанью т. е. послати Вамъ православного священника изъ Нашой
архіецезіи, понеже православный религійный фондъ есть призначеный
только для Буковины, а иншихъ фондовъ мы непосhдаем, щобы зъ нихъ
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могли одержувати православных священниковъ для Канады. Отлучившися
отъ нашой отчины, утратили Вы тымъ и участь въ благахъ истекаючихъ
изъ буковинского религійного фонда.
Изъ совhта архіепископской Консисторіи
Черновице дня 24 марта– 5 априлья 1899
Монастырск
Держархів Чернівецької обл., ф. 320, оп. 2, спр. 3100, арк. 5–5 зв. Оригінал. Рукопис.
Українська мова.

№3
СТАТТЯ «ЕМІГРАЦІЯ»3, ОПУБЛІКОВАНА В ГАЗЕТІ «РУСКА РАДА»4
24 березня – 6 квітня 1900 р.

Від коди Буковину прилучено до Австриї зросло число всіх душ в нашім краю майже в десятеро, со значить, що де перше жив один, там жиє
тепер десять. А землі, розуміє ся не прибуло, а скорше убуло, бо хоч і викорчовано не один ліс, то за те і як раз через те стоять нині там голі скали,
а повіни, що через нищенє лісів рік-річио збільшають ся, забрали також
чимало землі. Найшли ся ще й иньші, що єї позабирали; бо коли по знесеню панщини став мужик необмеженим паном своєї батьківщини, то не
подбав ніхто о єго просьвіту, а найшло ся всюда повно павуків та павок,
що заманивши єго люрою-горівкою у свої сіти, забирали й забирають єму
єго землицю. Не списав би й на воловій шкірі, кілько то за той час пішло
християньских господарств на ліцитацию за безцін, бо за лихвярский процент від невеличкої позички, що то єї не раз лихвар упхав навіть на силу
замороченому ґазді у руку, коли не загнала єго нужда, хороба чи яка иньша нещастлива пригода у сітку павука-лихваря. Що не втонуло в ґорівці,
що не з’їла лихва, те пішло на процеси. А попри то обдирали і свої таки
хрещені мужика де й кілько лише могли в кождій єго потребі; вони-ж на
те й тільки були, щоб зажити й розжитись, навіть не гадали про те, щоб
прислужитись народоші чимнебудь, за що він їх тяжко оплачував, на що
їх поставлено. Багато гріху неспасенного мають на сумліню й громадскі
начальства а особливо громадскі писарі за те, як вони нераз ґаздують громадским грошем; бо податки, хоч які великі, якось би узбирав мужик,
але, як сам каже, ті «цуцлики» (додатки) з’їдають єго. Отсе все й з’їло
отої трохи землиці, що припала нашому мужикови по знесеню панщини.
Другим боком знов з колишньої одної родини зробилося їх нині майже
десять, а з тим і пороздроблювано колишні обширні господарства між
діточок, внуків і правнуків на малі шматочки, що не дивно, коли не годні
їх вигодувати. Настали тяжкі передновки, голод і все лихо, яке іде вслід
за ними. А кілько тисяч душ остало за той час без кута, без хати, не то без
грунту. Що-ж їм починати? Заробляти? Ну розуміє ся, що голод не знає
жарту, виганяв чим раз то більше рук на роботу. Але які то заробітки?
Якийсь час годували вони дюдей, але чим більше ставало робітників тим
дешевша плата, тим меньше зарібку, а нині дійшло до того, що робітник
на цілий день тяжкої праці ледво заробить для себе одного на кавалок
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сухого хліба. Хто не вірить,
най змірить! Це доста й того
лиха; бо є ще й такі, що привозять собі робітників із чужих країн, щоби ще дешевше
було. От так то гине не один з
голоду, хоч рад би заробити,
бо нема де, бо у нашім краю
почислиш фабрики на пальцях та й у них повно чужинців, як загалом увесь якийнебудь зарібок іде в чужу мошенку. Справді сумний,
страшний образ нужди всіх
безземельних людей. Чи ж диво, що задивившись на сей
образ, бачать в них і ті наші господарі, що ще щось мають, свою
сумну будучність і втікають перед
нею в сьвіт за очи, надіючись там
спасеня-ратунку. Оттак почалася
і в нас від кількох років еміграція,
що ширить ся все більше і більше.
А забираються не бідні зарібники,
бо нема з чим пускати ся в далеку
дорогу, на що треба кілька соток,
а йдуть середні господарі, продавши свої ґаздівства нераз за безцін,
аби тільки стало на дорогу. Хто-ж
купує се? Доси звичайно заможнійші християни. Але при тім не
один лізе в довги, що можуть з’їсти і єго самого; бо дохід із поля
ледво чи покриє лихву, не то истину. Тілько щастя, що є вже й свої
каси, але се ще дуже мала поміч.
Як там поводиться нашим людем
за морем, годі знати на певно; бо Відповідь Православної митрополії Буковини на лист українських емігрантів з Канади
всіляко пишуть, одно певне, що
й там чим дальше, тим гірше, бо що було ліпше, те забрали ті, що скорше
туди зайшли.
Але поминувши те, як там в далекій чужині поводить ся нашим людем, треба зазначити велику шкоду для краю, яку спричиняє еміграція,
головно-ж для нас Русинів, котрі, коли піде так дальше, готові з часом
щезнути з Буковини; бо емігрує як раз найбільше руских мужиків змежи
Дністра і Прута, а то знов тому, бо ся частина Буковини найгустійше за53
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люднена. Отже лихо й заставило наших мужицких послів проф. Пігуляка
і д-ра Стоцкого вже давно жадати в соймі помочи для бідного народу. Та
ніхто не обзивався, аж тепер, коли вже лихо розросло ся широко й глибоко, взялося й краєве правительство за сю справу. Пан президент краю скликав оногди кількох послів, межи ними й усіх руских, кількох старостів
і урядників правительства та релігійного фонду і кількох дідичів та посесорів, Шкода, що не покликано і кількох мужиків, що сказали-б були не
одно, про що другі ледви чи знають. Отже ся комісия признала, що еміграцію викликала селяньска нужда, котрій конче помочи треба. Яка та мужицка біда страшна, се розповів найліпше пос. Пігуляк, як ото й ми єї тут
описали. Всі згодилися, що треба би давати більші грунта, от хоч би релігійого фунпдушу мужикам в аренду. На те треба би роздобути гроші на як
найдешевші позички для мужиків. Над сим радила комісия вже два рази
і іде радити медалі над тим, що би зробити, аби мужики не ділили самовільно свої ґрунта аби не роздроблювали свої господарства межи дітей, відтак
радили вже й над задоженєм банку для мужиків і як поборювати лихву.
В сих точках і містить ся головна причина мужицкої нужди. Дай Боже,
аби комісиї удалося найти способи, як би урятувати бідний нарід від голоду і холоду, що го жене за море. ІЦо врадить комісия далі, напишемо на
другий раз, одно лиш ще скажемо, а то: 1) щоби на самій раді не скінчило
ся а прийшло до діла, бо лиш діло поможе, а 2) щоби н. пр. не по просту
заборонювано ділити грунта без відповідного виходу, бо легко заборонити, але проста заборона не поможе, а буде ще гірше, як не буде иньшої
ради, як н. пр. без поділу грунту мають жити наслідники.
Дня 23 марта радила комісия пораз другий і урадила таке:
Треба видати такий закон, котрий би вкоротив лихварство банків, що
обдирають своїх довжників.
Закладати новий банок тепер не порадно, а треба виждати відповіднійшої пори.
За те приймаєся до відомости, що банк «Буковиньске кредитове Заведенє» в Чернівцях, готове давати селянам позички під ліпшими варунками і за меньший процент, коли єму дасться право політичної ексекуциї,
над чим повинні власти застановитися.
Сей банк заявляє вже тепер, що за для позичок не треба селянам платних посередників, а щоби вони просто удавалися до банку, а власти аби
пантрували й карали тих агентів, що за непотрібне посередництво в банку беруть від селян грубі гроші.
Треба також постаратися, щоби векслі селян мали більшу вартість як
тепер. Далі видить комісия, що райфанзеньскі каси дуже пожиточні для
селян і хоронять їх від лихвярів.
На копець ухвалила комісия, що конче зробити фонд з двох міліонів
корон, аби тими грішми скуповувати ґрунта для тих мужиків, що не мають землі тай на поміч для кас райфайзеньских.
На тім покищо закінчилася рада комісиї, котра збереся знов аж по
соймовій сесиї.
Газета «Руска Рада». – Чернівці, 1900. – 6 квітня. – Ч. 7. – С. 52–53.
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№4
«КАНАДИЙСЬКА ПІСНЯ» ТОДЕРА КОЛІСНИКА З С. ВАЛЯВА

Жінко моя дорогая, що будем робити?
Я хочу йти до Канади, а тебе лишити.
Тебе лишу в Буковині, сам піду в Канаду,
Там заробю трохи гроший, вернуся до дому.
Тай пішов я до Кіцманя паса відбирати,
Моя жінка приятелька взяла сумувати.
Не йди, мужу, до Канади, не йди бідувати,
Мені тяжко тут без тебе діти годувати.
Як Я їхав до Канади на кованім возі,
Обілляли мене, жінки дрібненькії сльози.
Моя мила ревне плаче, родина жалує
Що лишаю жінку, діти, в чужий край мандрую.
Як я вийшов поза соло, знизенька вклонився:
«Прощай мені, родиночко, може з ким сварився?
«Прощай мені, рідне село, церков, божа мати;
Господь знає, чи ся верну до тебе вмирати.
Приїхав я на станцию білет купувати,
Обілляли мене сльози, щом не міг стояти.
На Великдень серед моря взяло шіфов колисати,
Що хто іззів тай і вишів, мусів викидати.
З того болю, з того страху багато вмирали,
Зараз з шіфи в того море рибі викидали
Переїхав я без море, – прийшов до Канади,
Нігде добра я не видів, лиш ліси тай скали.
Приїхав я під Вінніпеґ в другій годині,
Сказав Ґеник позлазити в лісі, при долині.
Ходить нарід по долині, як бідні цигани,
Кладуть вогні тай ся гріють гай так полягали.
Повставали люди рано, ревне заплакали,
Що вже в цесій Канадочці на віки пропали.
Ой Канадо, ти Канадо гай ти Канадочко,
Лишив жінку, лишив діти, бідна головочко!
Ой Канадо, ти Канадо, якаж ти зрадлива,
Неодного чоловіка з жінков розлучила.
Розлучила єго з жінков всиротила діти,
Бо він пішов до Канади, гаразду глядіти,
Бо він ходить по Канаді, глядить гараздочку,
Просить Бога щирим серцем, прийти до домочку.
Бо я хожу по Канаді, гаразду не бачу,
Кладу руки на головку, а сам ревне плачу:
Жінко моя дорогая, рідні мої діти.
Просіть Бога щирим серцем мене в дома вздріти.
Бо я хожу по Канаді, за вас гадку маю.
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Перша публікація Канадійської пісні
Тодора Колісника

Тяжко мені на серденьку, що вас не видко,
Маю жінку, маю діти, а я їх не бачу,
Як згадаю про їх житя, сам гірко заплачу,
Бо Канада великая, добра не видати,
Шумлять води по каміню, як які гармати,
Бо тут камінь, мої братя, та не лиш горами,
Але камінь, мої брати, всіма долинами.
Як ся найде трохи землі, то пожаль ся Боже,
Тут ґосподар від каміня ходити не може.
Від каміня тай від корчів здоровля не має.
Як згадає за рідний край, серце ся вмирає.
Моя мила Україно, як рідненька мати,
Мило в тобі було жити, мило і вмирати.
Тут фармарі добро жиють тай межи лісами.
Лишить жінку в темних лісах, іде сто милями,
Бере хліба у торбину, іде мандрувати,
Темним лісом, темною пущою роботи шукати.
Ой з’їв же він вже той хлібець, вже більше не має,
Приклякає на коліна, траву попасає.
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Ой знайшов він там роботу, вже буде робити.
Дають тачку нову, шуфлю болото возити.
Ой возить він те болото а сам ревно плаче,
Що вже свої України вже ніколи не побаче;
Бо я ходжу по Канаді тай милі рахую,
Де мя нічка захапляє, там переночую.
Ой ночую я у лісі – тай лісок сумненький,
Ой так, мила, тут панує твій муж молоденький.
Тяжко мені, моя мила, в лісі ночувати
Пробуджу ся я раненько тай не можу встати.
Ой устануж я раненько, сльозами ся в мию
Тай згадую свої діти і жінку свою милу.
Не жури ся, моя мила, що я в смутку жию –
Як я собі засьпіваю, то часом ся ще засьмію.
Руска Рада. – Чернівці, 1904. – 1 квітня. – Ч. 12. – С. 1–2.

№5
СТАТТЯ «В СПРАВІ ЕМІГРАЦІЇ»5,
ОПУБЛІКОВАНА В ГАЗЕТІ «РУСКА РАДА»
19 березня – 1 квітня 1904 р.

І знов повторює ся те саме. Як лиш відійдуть трохи морози, як вертає
до нас весна, то рівночасно із птахами, що вертають із за далекого моря до
нашої землі – покидають нашу землю – єго сини – мужики в надії, що найдуть десь ліпший гаразд, де мужики мали би більше землі, більше права,
а за те поносили б меньше тягарів та платилиб поменьше дачок. Ось довідуємося, що вже тепер збирає ся богато нашого народу за море. Із села
Камяної вибирають ся по сьвятах три селяньскі родини до Канади. Виїздять господарі Чернявский, Савчук, Цуркан, господарі з них середні,
а землю свою продають між людий. При тій нагоді просимо всіх наших
читачів, аби доносили нам із усіх сіл, хто виїздить до Америки, кому продають землю і хто їх до еміграції намовляє, а й тут ще раз повтурюємо, щоби
наші люди не йшли шукати чогось непевного, але аби оставали дома, просьвічалися і єднаючи ся добували собі красну долю на своїй віковічнії
земли. А якого гаразду можна дожити через еміграцію, най пояснить
хочби отсе письмо яке передав нам Тодер Фарботюк із Юрківців, який
був вибрав ся до Америки. Як почувши в Гамбургу, що до Америки нема
тепер чого їхати, мусів вертати шупасом до краю, бо 84 левів, які дав на
шіф-карту пропали. А чиж 162 кор[он] то для нашого чоловіка така мала
сума, аби єї легковажити? Фарботюк пише між иньшим:
Недавно хотів я поїхати до Канади на заробок і прийшов до Карльсберґа і дав ему 83 леви. Він мене силував їхати до Нового Йорку, а я не
схотів, то він вернув мені лиш половину гроший і прогнав з канцеляриї.
Я бідний мусів вертати голодом до дому і мичу собі тепер чупер з голови,
бо наробив довгу, а нема відки віддати. Оттак то мої гроши впали в Карльсбергску кишеню, хоч я Канади й на очи не видів. Сокотіть ся люди таких
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панів як Карльсберґ; бо будете собі
так микати чупер, як я тепер. Боже
милий що там за казня; в него люди
мучать ся замкнені як риба у верешці і сидять не раз по дві неділі,
нім підійде єго корабель. Оттак заробився Фарботюк, а кілько то
кривд емігрантів прийде без сліду,
так що про них ніхто не чує, бож
кривдить їх мабуть не лише Карльсберґ, але й Моравец і такі другі
пани агенти, що збивають собі сумевні гроші із нерозумних мужиків, які гадають, що зараз переїхавши море, трафлять на золоті
гори. Коли там у Америці такий
рай, то чому до него не виберуть
ся передовсім самі головні агенти
і ціла армія їх помічників, які живуть лиш із того, що зароблять із
мужика, який і так вже нічо не має,
а на дорогу продає послідну праКонверт листа, надісланого
жину поля. Панове господарі! розіз Саскачевана до Чернівців
міркуйте собі ту справу самі і сотому заказуйте, аби не покидав своєї землі бодай тепер, бо сего року в Америці, як ми вже тілько разів писали, нема ніяких зарібків.
Руска Рада. – Чернівці, 1900. – 1 квітня. – Ч. 12. – С. 2–3.

№6
ЗВЕРНЕННЯ ЕМІГРАНТІВ-БУКОВИНЦІВ З КАНАДИ
ДО ПРАВОСЛАВНОЇ МИТРОПОЛІЇ БУКОВИНИ
ПРО НАДІСЛАННЯ СВЯЩЕНИКА В КАНАДУ6
6 лютого 1914 р., [м. Лашін]
До Світлої Консисторії в Чернівцях

Ми взагалі православні, з міста Лашін Канади, зібрались безспокоїти
по другім повороті – світлу Консисторію у Чернівцях с просьбою о поміч
нам бідним за морским православним христіянам. Щоб св. Консисторіа
зволила єще потрудитись нашов просьбов заморских братів. Понєжи ми
бідні люди дужи бідуємо на чужині без роботів і без мови тутешної – али
єще гірша біда нас чикає на будучі за то що ідем на погибель без слова
Божого що нима нас кому на нашій рідній мові научати – чого нам найдузши потрібно для спасенія нашого. Отож як нам було вже ізвістно з попередного листа, що священника ми ниможим достати. Тож ми єще удаємся з великов просьбов раді Бога не оставити нас і тепер а пришліт нам
монаха, котрий ми думаєм би ни нуждався о великі доходи як священник
і котрий би хотів посвятитися виїздом у заморску країну.
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А як ище і так ниможливо – то просим прислати нам такого котрий
пристав у науці і ниможи добитись до стану священника і нимає жадної
посади – то такий нам також добрий – тілько щоб овладав двома мовами
рускою і волоскою ото задоволнить нас. До нас доходить російскій священник. Али тілько русини ходять до церкви а з волохів ніхто бо священник
тілько по руски правит. А по другім Владика російский хочить щоб церкву до него записати а потім він буде священників присилати – ами сего ни
думаєм зробити бо ми самі церков збудували без єго помочи і по тому
і священника запросим якого ми захочим і який нам найліпший здібнійший. Ми можим священникови платити від 40 до 50 доларів на місяць
зовсим ни запоможимся а потім можим і більше. Тож ласкаво просим св.
Конс[исторію], щоб узгляднили нашу просьбу і надгородили нас чого жадачи з щирими сердцами – бо іначе ми будем мусіти піддатись чужинцямуніятам або полякам котрі єсть по межи нас і бажають щоби так сталось.
А єсли єще о які небудь інформациі св. конс. жадаєт довідатись то
прошу зазвати мого брата котрий нидавно з Канади повернув і мешкає на
Billergasse № 43 у Чернівцях імя єго Николай Діаконюк він роскажи про
наші пробутки. Ми заслали заказ на шість хорогвів до нашої церкви
у Н. Єрмоловича у Чернівцях і віслали 200 корон готівки а за решту будем просити щоб нам одовжив на кілько місяців бо ми не знаєм кілько то
будет коштувати разом. Гроші будут доручені по через Н. Діаконюка а можи се нам ни удасться то нехай св. конс. узлюднит нашу просьбу о якусь
поміч або пораду на се Боже діло за що ми брати заморскі будем щиро
молитись Богу о наших щирих і добродушних наслідників Христових щоб
як Бог Всевишний надгородив сто кратно черствим здоровлям і довгим
віком за їх Благодать дорогоцінного зерна що розсівають у пустини сего
заморского краю. Ожидаєм дорогоцінной відомости і помочи і цілюєм
Ваші ручки.
Ваші вірні діти Православної церкви

Іларі Діаконюк
Іван Червіньскій
Георгі Урсуляк
Ілія Гордаш
Петро Чімбра

Держархів Чернівецької обл., ф. 320, оп. 2, спр. 3100, арк. 46.
1
У документах архівного фонду Православної митрополії Буковини зберігається
колективний лист, підписаний Степаном Гудзоватим від імені 115 родин канадських
емігрантів в Альберті, вихідців з громад Буковини, адресований православній консисторії з уклінним проханням про відрядження до них православного священика, який би
проводив богослужіння, здійснював таїнство хрещення, святого причастя, сповідав та
проводив заупокійні богослужіння зрозумілою громаді українською мовою. До листа
додається список із зазначенням кількості родин переселенців з кожного окремого
буковинського села.
2
У відповідь на колективний лист, підписаний Степаном Гудзоватим від імені 115
родин канадських емігрантів в Альберті, вихідців з громад Буковини, було надіслано відмову у задоволенні прохання про присилку їм православного священика, оскільки православний релігійний фонд Буковини призначений опікуватися справами лише
цього краю.

59

Історія еміграції
3

Стаття «Еміграція», опублікована в буковинському часопису «Руска Рада», пояснює, що еміграційний рух спричинений малоземеллям та великою густотою населення
на території між Дністром та Прутом, а також висловлює занепокоєння тим, що край залишають переважно українці, оскільки це становить загрозу зникнення українського народу на Буковині.
4
У буковинському часопису «Руска Рада» опубліковано також статтю «Дещо з політики», в якій однією з причин еміграції українського населення до Канади визначається
байдуже ставлення політиків до становища українців у краї.
5
Визнаючи той факт, що з настанням весни буковинський край з року в рік залишають його земляки, щоб емігрувати за океан, стаття буковинського часопису «Руска Рада»
«В справі еміграції» звертається до буковинської громади з закликом не йти на пошуки
чогось непевного, не залишати будинки, а здобувати собі красну долю на своїй споконвічній
землі, до того ж остерігатися агентів, які чимало кривди народу заподіяли.
6
У документах архівного фонду православної митрополії Буковини зберігається колективний лист за 5 підписами українських емігрантів з м. Лашін (Канада), адресований
православній консисторії, з проханням про присилку їм православного священика або
навіть монаха. У цьому ми бачимо незгасаючу необхідність духовних потреб канадських
емігрантів.

Катерина Мицан
ОКРЕМІ АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ДРУГУ ХВИЛЮ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ ДО КАНАДИ У ФОНДАХ
ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ще у вересні 1991 р. минуло 100 років, як перші українські емігранти, тепер уже легендарні галичани Іван Пилипів і Василь Зеленяк із с. Небилів, що на Прикарпатті, ступили на канадську землю. Це і був початок
тієї масової української еміграції до Канади, яка в майбутньому відіграла
суттєву роль, як у розвитку Канади, так і в історичних процесах, які переживала українська нація на своїх етнічних землях.
У Канаді перші українці освоювали переважно прерії і так знаходили
своє місце в економічному розвитку держави, перш за все в сільському господарстві. З часом, українські емігранти, зростаючи кількісно і якісно, почали займати вагоме місце і в інших галузях економіки, включаючи найпередовіші, а також у політичному, науковому, культурному житті Канади.
Разом з тим, українські емігранти в Канаді, як, мабуть жодна інша
національна еміграція, зберегли своє українство. Потужний український
осередок у Канаді акумулював ідею незалежності України і міг з американського континенту пропагувати її в світі тоді, коли на етнічних землях
України панував тоталітарний режим чужоземців.
Зараз прийнято говорити про три хвилі української еміграції, якщо
ділити її в часі, і про дві ознаки, якщо характеризувати за змістом.
Перша хвиля – з кінця ХІХ ст. до початку Першої світової війни, друга – період між двома світовими війнами, третя – період Другої світової
війни. Прийдешні покоління українців мабуть будуть говорити і про четверту хвилю – періоду становлення незалежності України, але це в майбутньому, бо процес не завершений і дати йому належну оцінку можна
буде тільки через певний час.
За ознаками еміграцію ділять на трудову і політичну.
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З трьох етапів еміграції найбільш масовою була друга хвиля, перш за
все, через довший проміжок часу, який був їй відведений. Крім того, на
відміну від першої хвилі, яка складалася майже виключно з селян-пауперів, друга хвиля була вже не такою однорідною – збільшилася питома
вага службовців та людей вільних професій. Поряд з соціально-економічними мотивами, які домінували, з’являються вже і ознаки політичної еміграції. Ще однією особливістю другої хвилі було те, що вона обмежувалася
тільки вихідцями із західних регіонів України (українці в СРСР були позбавлені можливості емігрувати). Свого піку друга хвиля еміграції досягла в 1927–1929 рр. – у переддень світової економічної кризи.
Архівні документи, що характеризують другу хвилю еміграції, дуже
обширні і за змістом, і за кількістю. Містяться вони в декількох фондах:
Станіславська біржа праці (ф. 513), Станіславське відділення еміграційного синдикату (ф. 260), Богородчанське повітове староство (ф. 26). Дослідники до цих фондів практично не зверталися. Пояснюється це тим,
що в радянський період тема еміграції, мабуть, не належала до актуальних, а впродовж ще короткого періоду незалежності нею ще не встигли
серйозно зацікавитися. Практично до цих фондів зверталися тільки у випадку поодиноких досліджень родинного характеру, які просили архівістів
провести канадці українського походження.
А між тим, документи еміграційних фондів містять багатющий матеріал, по якому можна вивчати економічні, соціальні національно-політичні
мотиви еміграції, її розміри, передумови, наслідки, генеалогію тощо.
Всі документи, що належать до еміграційної теми можна поділити на
дві великі групи: перша – офіційні документи урядових установ: розпорядження, інструкції, циркуляри про порядок набору, вимоги до емігрантів,
оформлення документів та переїзд в Канаду, статистичні звіти про
кількість емігрантів та їх іменні списки; інша група – особові справи потенційних емігрантів – кваліфікаційні картки, відомості про походження
та родинний стан, листування з різними установами з приводу еміграції.
Ці документи – найкраще джерело до вивчення соціального обличчя еміграції. Особливу увагу заслуговує листування, саме воно найкраще розкриває всі проблеми, а часто і поневіряння з якими стикалися бажаючі
емігрувати в процесі одержання дозволу і оформлення документів на виїзд.
Далеко не всі цей дозвіл одержували. Часто люди спродували свої мізерні
маєтки (в основному землю) для того, щоб зібрати достатню суму, необхідну на оформлення документів і на виїзд, а в кінцевому результаті, в силу
різних причин, деколи дуже суб’єктивних, так і не змогли досягнути омріяних берегів Америки.
Опубліковані документи – лише фрагмент великого пласту тих відомостей, які відклалися в архівах унаслідок еміграційного процесу. Документи №№ 1–4 подано в неофіційному перекладі з польської мови, здійсненому автором. Тексти листів (док. № 5) надруковано мовою оригіналу зі
збереженням стилістичних та орфографічних особливостей тексту із незначними технічними виправленнями.
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№1
ІНСТРУКЦІЯ В СПРАВІ ЕМІГРАЦІЇ, РОЗРОБЛЕНА
ЕМІГРАЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
18 лютого 1928 р., Варшава

1) Згідно зі ст. 6 і 55 Розпорядження Президента Речі Посполитої про
еміграцію від 11.10.1927 р. (зб. З. Р. П. № 89, ст. 798), державні управління посередництва праці і опіки над емігрантами, як встановлено в ст. 12
п. 6 цього ж розпорядження органи Еміграційного Управління покликані
до виконання дій пов’язаних з еміграційним рухом до всіх країн. У зв’язку з вищевказаним доручено державним управлінням посередництва праці
певний контроль над еміграцією до Канади.
Організація. 2) Еміграція до Канади двоякого роду: індивідуальна,
самочинна як і до інших заморських країн та колективна; колективну на
підставі доручень канадського уряду контролюють два залізничні товариства: «Canadian National Raiways» (Канадські Державні Залізниці
скорочено CPR, читаємо si-ni-ar) і «Canadian Pacific Railway (Канадська
Тихоокеанська залізниця, скорочено CPR, читаємо Si-pi-ar). Товариства
ці зацікавлені в колонізації теренів, які прилягають до їх залізниць, і постачанні робочої сили, отримали від канадського уряду право на спровадження з Європи осадників, землеробів і прислуги в кількостях визначених на кожен рік канадським урядом. В теперішньому році Еміграційне Управління дозволило згаданим товариствам проводити далі еміграційну акцію в Польщі; представники цих товариств будуть мати право проводити селекцію кандидатів представлених їм Державними Управліннями Посередництва Праці. З уваги на транспортні правила,
лікарський контроль емігрантів до Канади будуть проводити корабельні
товариства.
Наданням праці емігрантам в Канаді займаються залізничні товариства, які в своїх розподільчих пунктах групують прибулих емігрантів і на
основі діючих вимог надають їм працю на умовах місцевого ринку.
Інформування. 3) Зазвичай інформування осіб зацікавлених в еміграції
до Канади буде надаватися в основному Державними Управліннями Посередництва Праці.
Корабельним товариствам заборонено надавати відомості про умови
праці і т. п. в Канаді.
Для детального ознайомлення з проблемою еміграції до Канади, Керівники ДУПП і особи які полагоджують еміграційні справи повинні ознайомитись не тільки з офіційними виданнями Еміграційного Управління
(брошурка «Вказівки для емігрантів до Канади», листівки і т. д.), але також вивчити літературу з цього питання; Управління рекомендує зокрема: розділ про Канаду в книжці «Міграція і Осадництво» Я. Околовіча,
ст. «Іміграція землеробів в Канаді, її умови і майбутнє» Р. Кутиловського
в № 2 «Еміграційного огляду» за 1926 рік, ст. «Поляки в Канаді» Мазуркевіча в № 2 квартальника інст. Н. Ем. за 1927 рік, а також статті в тижневику «Wychodźca» (1921–1928).
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Між зацікавленими належить розподіляти брошурки з вказівками
і формуляри заяв; на прохання зацікавлених належить також допомогти
їм заповнити формуляр, а в разі потреби написати заяву.
Реєстрація. Кандидати на виїзд реєструються в Державних Управліннях Посередництва Праці за допомогою письмових заяв (зразок
заяви дод. № 1). Дані вказаних в заявах мусять бути підтверджені Гмінними або Парафіяльними Управліннями; заяви, писані не на формулярах, можуть бути прийняті якщо містять дані які вимагаються у вказаному зразку.
Ці подання належить спочатку вписувати на окремих реєстраційних
картках з окремою нумерацією, не включаючи кандидатів до загального
реєстру по шукачів праці, якщо перед тим вони не були в реєстрі, як безробітні. Аж в день отримання повідомлення з корабельного товариства
(п. 5) про прийняття, кількість цих кандидатів належить вказати в цифровому звіті одночасно в 2-х рубриках: новозголошених і знятих з реєстру,
аналогічно як і емігрантів до Франції.
Даний спосіб реєстрації є тимчасовим; згодом буде видана інструкція, яка спеціально регулюватиме спосіб реєстрації всіх емігрантів.
Контингент. Еміграційне Управління буде подавати до відома ДУПП
контингенти землеробів, родин осадників і прислуги, якими постійно будуть розпоряджатися канадські залізничні товариства, а також ключ згідно
якого товариства будуть розділяти свої контингенти для полегшення перевозу емігрантів між провінційними відділами окремих корабельних
товариств. ДУПП буде приймати і кваліфікувати подання тих категорій
емігрантів на яких в дану хвилину існує попит, слідкуючи при тому, щоб
кількість осіб, яким дозволено виїзд, не перевищувала місцевої межі.
Орієнтацію в якій мірі контингент є вичерпаним будуть уможливлювати надіслані до ДУПП окремими відділами корабельних товариств повідомлення про прийняття кандидатів з поданням порядкового номера який
даний емігрант займає в контингенті товариства; в цей спосіб, порівнюючи порядковий номер місця емігранта з цифрою контингенту, можна
приблизно визначити скільки залишилось вільних місць.
Кваліфікація. В міру зголошення окремих кандидатів, слід негайно
провести оцінку їх кваліфікації.
Кваліфікування в ДУПП має на меті виявити:
1) чи всі кандидати віком вище понад 15 років вміють читати і писати;
2) чи дійсно мають добрий намір вдатися до Канади для праці на
землі і не мають наміру пізніше дістатися до Сполучених Штатів Америки;
3) чи є виключно фаховими землеробами (серед землеробів і осадників);
4) чи кандидатки на прислугу відповідають поставленим вимогам
згідно віку, професійних здібностей і моральності;
5) чи родини осадників мають відповідний кількісний і віковий склад
членів;
6) крім того (у деяких окремих канадських вимогах), чи мають бажані умови, як знання мов, віровизнання і т. п.
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До окремих пунктів даються наступні пояснення:
до п. 1). Канадські еміграційні власті бажають, щоб кожен емігрант
віком понад 15 років вмів читати і писати якоюсь мовою. З метою ствердження цієї умови належить піддати емігрантів короткому екзамену в ході якого емігрант повинен прочитати декілька уривків мовою обраною
ним самим, слід зконтролювати чи кандидат зрозумів зміст прочитаного,
а також написав короткий уривок; вистарчить читання і писання навіть
дуже повільного.
до п. 2). Окремою вимогою канадських властей є, щоб емігранти лишалися в рільничій праці і не удавалися до міських осередків і не діставалися до Сполучених Штатів Америки. Під цим оглядом канадські службовці перевіряють емігрантів нечувано скрупульозно і дуже прискіпливо.
Депортація з Канади, спричинена осіданням в містах і намаганням
перейти кордон Сполучених Штатів Америки, є на порядку денному.
Щоб виключити ненадійних належить перевіряти кандидатів чи були
вже в Канаді і чому повернулись; якщо були депортовані, не можна їх
приймати, оскільки канадський еміграційний службовець в Гданську має
картотеку депортованих. Належить також переконатися чи кандидат має
родичів в Сполучених Штатах Америки, або в канадських містах і не має
наміру дістатися до них. Можна припускати, що кандидат котрий вже був
в Сполучених Штатах Америки, буде старатися туди повернутися хоч би
і нелегальним шляхом.
Кваліфікування з цими умовами для ДУПП спочатку становитиме
певні труднощі, зваживши однак, що невідповідний кандидат буде швидше чи пізніше, безумовно, повернутий, щоб зберегти йому роботу і заощадити витрати, слід скрупульозно до неї віднестися, як того бажають
канадські еміграційні власті.
до п. 3). Залізничні товариства вимагають, щоб емігранти були виключно рільниками, не маючи жодної іншої професії. Так, наприклад, не
приймають рільників які у військових білетах мають занотовану спеціальність: «слюсар, швець і т. п.»
Належить приймати робітників землеробів, які до цього часу працювали на ріллі і не були задіяні як фахові робітники на фабриках і т. п.
до п. 4. ДУПП виясняють, чи кандидатка є старша 21 року (допускаються, як виняток, молодші 18 років, але це вимагає особливого дозволу ЕУ),
стану вільного (панна або вдова), чи є готова працювати в Канаді за місцем
праці вказаним залізничним товариством і чи має свідоцтво моральності.
до п. 5. Вимоги до родин осадників залежать від величини капіталу
який вони мають на закупівлю ферми. Чим він більший, тим легші вимоги ставляться їм до робочої здатності. Вони будуть мати змогу закупити
кращі господарства, які вимагають менше зусиль.
Родини, які мають капітал понад 250 доларів повинні складатися
з батьків віком 35–45 років, дітей менше 12 років не повинно бути більше
як двоє, бажано щоб вони не мали дітей менше шести років. Родини з капіталом понад 500 доларів можуть мати не більше як двоє дітей менше
шести років. Представники залізничних товариств CPR і CNR не завжди
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строго дотримуються цих засад щодо родин і приймають часом родини
в яких батьки є старші, але діти вже є робочою силою, і є надія, що родина цілком впорається з господарством.
Якщо родина відповідає цим вимогам, можна не зважаючи на порушення меж віку прийняти її, попередивши однак, що це не надає гарантії
повернення.
Як виняток, можуть бути прийняті родини які складаються не тільки
з батьків і дітей; представники залізничних товариств звертаються в таких випадках до своїх вищих органів в Лондоні і діють згідно з отриманими вказівками.
Якщо дальші родичі творять окрему родину належить їх трактувати
окремо і вимагати подання окремої заяви.
до п. 6. CNP і CPR подають також окремі заявки, наприклад рільників
і родин осадників для яких німецька мова є рідною, або які належать до
певних віровизнань (бабтисти, меноніти, євангелісти і т. п.).
У цих випадках вимагаються свідоцтва про народження або посвідчення від парафіяльних управлінь.
Державні Управління Посередництва Праці мусять зрозуміти ту відповідальність, яка пов’язана з кваліфікуванням емігрантів до Канади і яка
пізніше приводить кандидатів до затримки виїзду або повернення з дороги, на значні втрати спричинені продажем майна, який потрібен на закупівлю дуже дорогих корабельних карт. З іншого боку, суворі дії ДУПП
можуть викликати підозру в упередженості, занепокоєння суспільної думки і звинувачування властей.
Особисті виклики 7. Крім категорій емігрантів, які їдуть в рамках
загального контингенту, контролю ДУПП будуть підлягати емігруючі родини рільників і прислуга, що мають особисті виклики на працю від рідних
і знайомих в Канаді.
До цього часу ці особисті виклики (nominated) давали поле для протизаконних дій корабельних товариств, які через своїх агентів в Канаді
збирали не заповнені заявки працедавців у яких не вказувалися конкретні особи і після підтвердження цих заявок CNR або CPR, надавали
їх в Польщі бажаючим виїхати, вписуючи їх прізвища (часто за оплату)
і підтверджували фальшиві іменні виклики, забезпечуючи в такий спосіб
пасажирів.
Допускаючи загалом еміграцію особисто викликаних, Еміграційне
Управління прийняло порядок який унеможливлює корабельним товариствам підтверджувати фальшиві виклики і торгувати ними.
Представники залізничних товариств CNR або CPR будуть присилати особисті виклики отримані з Канади не через корабельні товариства,
але прямо викликаним особам. Викликані будуть зголошуватись у відповідних Державних Управліннях Посередництва Праці і подавати там заяву, як і інші категорії емігрантів. У Державних Управліннях Посередництва
Праці перевірять цих кандидатів аналогічно до інших категорій, особливо вияснивши чи особа, яка дає виклик з Канади є родичем або знайомим
емігранта, чи працедавцем родича або знайомого. Для доведення цього,
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повинні кандидати надати особисте листування з особами які дають виклик або інші вірогідні докази.
Іменні виклики не включаються до контингенту.
В разі виявлення, що має місце випадок фальшивого особистого виклику, належить прохача включити до інших категорій, що належить до
контингенту і негайно повідомити про це Еміграційне Управління, яке
відносно відповідного корабельного товариства застосує покарання. Кожного хто має особистий виклик належить особливо запитувати чи він, або
той хто дає виклик, не були або не будуть зобов’язані покрити корабельному товариству якісь кошти.
Рішення. 8. Результати виконаних кваліфікувань вписуються на заявах кандидатів у відповідній рубриці. Для прикладу подаються наступні
формули:
а) якщо перевірка буде відповідати загальним вимогам, але деякі умови не були детально перевірені, це зазначається для того, щоб звернути
увагу представника залізничного товариства і Еміграційного Управління
в залежності від характеру підозри після слів «якщо»: «Склад родини
відповідає умовам», «доведе аугзбурське визнання» і т. п.; одначе по можливості слід рідко вживати застереження в цій рубриці,
б) в разі відмови ДУПП зазначити коротко: «неписьменний», «не
є рільником» і т. п.; якщо ДУПП переконається, що кандидат не наміряється в дійсності вдатися до Канади для праці виключно на землі, належить
мотиви сформулювати словами: «не відповідає канадським еміграційним
правилам»,
в) якщо в родинах осадників, які зголошуються до виїзду, деякі члени не будуть відповідати умовам, не вміють читати і писати, або не будуть виключно рільниками, належить після слів «за винятком» подати
ім’я та прізвище відповідного члена родини і мотиви.
Заяви які відповідають вимогам повністю або частково вручаються
ДУПП кандидатам, які пізніше подають їх до корабельних товариств.
Заяви кандидатів яким відмовлено належить затримати і заховати в актах ДУПП, а мотиви відмови подати до відома кандидатів. У випадках
відмови з приводу переконання, що кандидат не подається до Канади з наміром залишитися там, є бажано описати в формі протоколу перебіг перевірки який буде долучений до заяви і залишиться в актах на випадок якби
такі кандидати вносили скарги до еміграційного управління.
Зі всіма сумнівами з приводу кваліфікації кандидата, належить звертатися за роз’ясненнями до еміграційного управління воєводств: львівського, тернопільського і станіславівського також до Експозитури Еміграційного Управління у Львові.
Вибір корабельного товариства. 9. Закваліфіковані кандидати подаються до вільно обраних ними карабельних товариств. В брошурках з вказівками для виїжджаючих до Канади подано список відділів корабельних
товариств які перевозять до Канади; на прохання зацікавлених належить
повідомити їм адреси всіх відділів корабельних товариств даного округу,
вручаючи по можливості їх список.
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Службовцям ДУПП не можна під жодним приводом виокремлювати
деякі корабельні товариства і рекомендувати їх обрати; Еміграційне Управління буде особливо контролювати виконання цього правила і притягати винних до відповідальності.
Внаслідок сильної конкуренції між корабельними товариствами з приводу пошуків пасажирів, кожне з них буде вживати різних способів, не
зважаючи на витрати, аби зпровадити до свого відділу кваліфікованих
ДУПП кандидатів до виїзду.
Належить пильно спостерігати щоб поблизу приміщення ДУПП не
крутилися агенти корабельних товариств. Не можна також в приміщенні
або на будинку ДУПП клеїти рекламні афіші корабельних товариств.
Інгеренція корабельних товариств. 10. В корабельних товариствах
кандидати показують закваліфіковані ДУПП заяви і піддаються лікарському огляду.
(Увага: Карабельним товариствам є заборонено входити в контакт
з кандидатами які не були закваліфіковані ДУПП, а також укладати транспортні угоди з емігрантами, до якоїсь іншої країни, якщо вони не мають
паспорта або посвідчення ЕУ на паспорт). Якщо лікарський огляд буде
позитивний, товариство надає кандидатові місце в контингенті емігрантів
і відмітивши результати лікарського огляду, а також прийняття до контингенту на заявах, повертають їх кандидатові.
Про прийняття кандидатів корабельне товариство кожного разу буде
повідомляти відповідні Д[ержавні] Управління Посередництва Праці, подаючи порядкове число, яке дані кандидати отримають в контингенті. Повідомлення ці будуть допомагати ДУПП при обліку вияснити наскільки
контингенти є вичерпані.
В разі дискваліфікації подають товариства спеціальні мотиви цього
і присилають заяви до відповідного ДУПП, яке зберігає їх в актах.
Якщо в ході лікарського огляду в корабельних товариствах дійшло до
зловживань (як, наприклад, вимога від кандидата спеціальних оплат за прийняття до контингенту, або невмотивована лікарська дискваліфікація, невмотивований сумнів щодо попереднього рішення Д[ержавних] Управлінь
Посередництва Праці і т. п.), належить протокольно встановити факти і негайно переслати еміграційному управлінню, яке проведе відповідне розслідування.
Представники CPR і CNR. 11. Кандидатів закваліфікованих Державними Управліннями Посередництва Праці і прийнятих корабельними товариствами будуть перевіряти представники залізничних товариств щодо фахових здібностей і умов, які ставить еміграційна влада. Відбір будуть проводити представники CPR і CNR в п’яти місцевостях, а саме: у Варшаві, Білостоку, Бресті, Львові і Кракові в приміщеннях Експозитур ЕУ (або ДУПП).
Про термін і місця перегляду кандидатів будуть повідомляти відповідні
карабельні товариства під час перевірки, або окремими листами.
Результати перевірки підтверджують представники залізничних товариств на заявах, які пізніше надходять до Еміграційного Управління,
або Експозитури Еміграційного Управління.
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Посвідчення на паспорт. 12. Еміграційні Управління, або Експозитура ЕУ на підставі надісланих заяв і вказаних на них результатами відбору,
будуть надавати посвідчення на еміграційні паспорти до Канади, надсилаючи їх до відповідних староств і повідомляючи про це одночасно емігрантів і Державні Управління Посередництва Праці.
Емігранти, отримавши повідомлення, укладають з відповідними корабельними товариствами транспортні угоди, узгоджуючи терміни виїзду
і виробляючи паспорт згідно загальнообов’язкових правил.
В ході вироблення паспортів емігранти часто стають жертвами визиску з боку шахрайських довідкових бюро. Обов’язком Державних Управлінь Посередництва Праці є захист емігрантів перед зловживаннями і виявлення такого роду злочинів. ДУПП повинно домагатися, щоб допомогу емігрантам громадські інституції надавали безплатно, або за невелику оплату.
Транспорти. 13. Корабельні товариства відповідно до терміну відбуття кораблів, організують транспортування емігрантів. Окремі емігранти
будуть викликані до провінційних відділів, звідки під опікою функціонерів товариств, групами, подаються до Варшави, а потім до Вейгерова
і Гданська. Перед посадкою на кораблі проводять перевірку канадський еміграційний службовець і лікар. В ході цього контролю дискваліфікація емігрантів відбувається рідко, однак емігранти мусять бути до цього готові.
Про терміни виїзду груп емігрантів провінційні відділи корабельних
товариств будуть кожного разу повідомляти місцеві Д[ержавні] Управління
Посередництва Праці.
ДУПП повинно звертати постійну увагу на спосіб вирішення корабельними товариствами справ пов’язаних з транспортом, а також на відношення цих товариств до емігрантів.
Перехідні положення. 14. Для уникнень непорозумінь, які можуть настати внаслідок раптового переходу з дотеперішніх форм контролю еміграції на нові форми, Еміграційне Управління встановлює кількамісячний
перехідний період. Про кінець цього періоду буде окремо повідомлено.
В перехідному періоді Д[ержавні] Управління Посередництва Праці
будуть застосовувати спрощені і прискорені методи діяльності, а саме:
а) тих хто зголошується з особистими запрошеннями (номінаціями)
належить перевіряти особливо, чи ці запрошення є дійсно від родичів, або знайомих і чи корабельні товариства не беруть за ці виклики якихось оплат;
б) інших кандидатів з контингенту належить кваліфікувати повністю
і докладно, але для зменшення помилок які підтверджують результати
перевірки на заяві, слід зазначити ще «якщо є добросовісним рільником»;
застереження це дозволяє корабельним товариствам, які до цього часу
проводили кваліфікацію і мають навчений в цьому напрямку персонал,
на додаткову перевірку кандидатів; вплине це, зрештою, на прискорення
діяльності Д[ержавних] Управлінь Посередництва Праці; якщо кандидат
виявиться виразно не фаховим рільником, належить його здискваліфікувати, не залишаючи цього на волю корабельного товариства.
в) після перевірки в корабельних товариствах заяви можуть бути прислані до Еміграційного Управління (Експозитури ЕУ) ще перед перевіркою
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представниками залізничних товариств; Еміграційні Управління будуть видавати посвідчення на паспорти не чекаючи на висновок представника залізничних товариств; вказаний представник буде перевіряти емігрантів, готових в дорогу під час їх проїзду до Варшави. Не зважаючи на ретельний добір
корабельних товариств певному відсотку емігрантів відмовляють у виїзді.
Тому у перехідний період з цієї причини кожного разу слід звертати
увагу, що отримання посвідчення на еміграційний паспорт не означає що
вони з цілковитою певністю будуть зараховані представниками залізничних товариств.
г) у минулому році значна кількість емігрантів, готових до виїзду, залишились в країні з причини зупинення імміграції Канадським Урядом.
З метою уможливлення цим емігрантам, які минулого року отримали
вже посвідчення на еміграційні паспорти, швидшого виїзду, еміграційне
управління дозволило корабельним товариствам приймати їх минаючи
кваліфікацію ДУПП; Еміграційне Управління проводить відповідне листування прямо з тими емігрантами. Корабельне товариство повідомляє
відповідне ДУПП про їх виїзд і зайняття відповідної кількості місць.
Терміни. 15. Доручаючи розгляд справ, пов’язаних з еміграцією до
Канади, як термінових, Еміграційне Управління звертає увагу, що зокрема, на початку перехідного періоду їх належить вирішувати негайно.
На листи прохачів потрібно відповідати найпізніше через три дні,
кваліфікацію кандидатів, які зголошуються, проводити тут же.
Звіти і друки. 16. Складання звітів з еміграційної акції ДУПП, на чиїй
території відбувається акція, мають пов’язати з тижневими клеарінговими звітами виокремлюючи: кількість тих, які зголошуються на виїзд до
Канади, кількість закваліфікованих в ДУПП і остаточно цифру прийнятих (на підставі списків надісланих карабельними товариствами). Особливо канадську еміграцію належить спеціально висвітлити в місячному
анотованому звіті як останню частину. Звіти ці належить присилати в двох
(замість як дотепер в одному) примірниках Відділові Посередництва Праці
Міністерства Праці і Суспільної Опіки.
Уваги і сумніви належить представляти Еміграційному Управлінню
окремо, або в звітах, звичайним службовим шляхом. Натомість за всілякими вказівками, які стосуються еміграції до Канади термінового характеру можуть ДУПП звертатися прямо до Еміграційного Управління. Всілякі спостереження ДУПП стосовно еміграційної акції до Канади, будуть
Еміграційним Управлінням швидко розглянуті.
Формуляри заяв і брошурки з вказівками для емігрантів отримують
в ДУПП від еміграційного управління. В разі вичерпання належить вимоги на ці друки висилати безпосередньо до Еміграційного Управління
у Варшаві.
Відповідальність. 17. Канада представляє один з поважних теренів
еміграції з Польщі як заробітчанської так і колонізаційної; зміцнення дальшої думки про нашу еміграцію в Канаді залежить в значній мірі від вдалого виконання плану організації цього руху який походить з країн. Доручення ряду дій, пов’язаних з еміграцією до Канади Державними Уп69
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равліннями Посередництва Праці і обмеження діяльності в цьому напрямку корабельних товариств має на меті зміцнити опіку над емігрантами
і захистити їх перед визиском і несумлінністю непоштивих осіб, жертвою яких емігранти до цього часу були. Від належного виконання своїх
обов’язків і громадянського почуття Державних Управлінь Посередництва
Праці залежить доля людей які у виїзд до Канади вкладають все своє майно
і в не одному випадку невідповідний крок службовця може привести до
руїни людини дорученої під його опіку. Еміграційне Управління очікує,
що Державні Управління Посередництва Праці будуть справи еміграції
до Канади трактувати з повним розумінням суспільної важливості цього
еміграційного руху.
(підпис)

Директор:

Отримують для виконання:
Всі Панови Воєводи і Урядовий Комісар
на мст. Варшаву з примірниками для
Державних Управлінь Посередництва Праці,
Експозетура Еміграційного Управління у Львові,
Паспортне Бюро Еміграційного Управління.
Отримують до відома:
Міністерство Праці і Суспільної Опіки.
Департамент Суспільної Опіки.
Загальний Відділ Еміграційного Управління.
Загальний Відділ Континентальної Еміграції
Еміграційного Управління.
Бюро Науково-Інформаційне ЕУ.
Етап Еміграційного Управління в Вейгерові.
Міністерство Закордонних Справ.
Генеральне Консульство Речі Посполитої в Монреалі.
Еміграційний Аташе при Генеральному Комісарі
Речі Посполитої в Гданську.
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 513, оп. 1, спр. 23, арк. 2–14 зв.

№2
ДОДАТОК (№ 1) ДО ІНСТРУКЦІЇ, РОЗРОБЛЕНИЙ
ЕМІГРАЦІЙНИМ УПРАВЛІННЯМ
9 березня 1928 р., Варшава

В доповнення до інструкції в справі еміграції до Канади від 18. ІІ. ц. р.
№ 1133/е. ІІІ., Еміграційне Управління повідомляє, що з 12.03. ц. р. можна приймати заяви і кваліфікувати родини осадників до Канади.
Залізничні товариства подали заявки на родини вказані в доданій таблиці. До окремих категорій стосується наступної вимоги:
Голова родини не може бути старшим 50 років, члени родини старші
18 років мусять бути рільниками, чоловіки старші 15 років повинні вміти
читати.
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Родини, які після оплати корабельних карт, мають щонайменше 400
доларів, можуть бути прийняті без жодних обмежень щодо віку і складу
членів.
Родина з капіталом 200–250 доларів може мати щонайбільше трьох
дітей молодших 12 років, в тому числі одну молодшу п’яти років.
Родини з капіталом 100 доларів, які їдуть на контингент товариства
Nacional Pailvajs (які їдуть всіма корабельними товариствами за винятком Canadian Pacific) щодо складу родини повинні відповідати тим же
вимогам, що і родини з капіталом 200–250 доларів, а ті, які їдуть на контингент Canadian Pacific Pailvajs можуть мати будь-який склад родини.
До кваліфікації із заповненим поданням до Д[ержавного]У[правління]П[осередництва]П[раці] може звертатися сам голова родини (без дружини і дітей). В цьому випадку у відповідній рубриці де вказуються діти
старші 15 років, належить зробити застереження «якщо вміють читати».
Родини які мають особисті виклики до Канади (п. 7 інструкції) повинні до подання до заяви долучити повідомлення отримане від представника відповідного залізничного товариства. Стосується це також особисто викликаних рільників і обслуги.
(підпис)

За директора:

Керівник відділу
(штамп)
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 513, оп. 1, спр. 29, арк. 15.

№3
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЕМІГРАНТІВ
ДЕРЖАВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПОСЕРЕДНИЦТВА ПРАЦІ
3 квітня 1929 р., Станіславів

ПРОТОКОЛ

Складений 3 квітня 1929 року в Станіславові, Державному Управління Посередництва Праці, в ході кваліфікації емігрантів, як виїжджають
до Канади, при Представнику Департаменту Колонізації і Розбудови CPR
доктора Романа Хоронжака, в присутності Керівника Державного Управління Посередництва Праці в Станіславові п. Тадеуша Лівіцкого, одночасно Делегата Експозитури Еміграційного Управління у Львові.
ПРИСУТНІ:
Тадеуш Лівіцкий – Керівник Державного Управління Посередництва
Праці в Станіславові і Делегат Експозитури Еміграційного Управління.
Доктор Роман Хоронжак – Представник Департаменту Колонізації
і Розбудови CPR.
Зголосилося до кваліфікації ………………………………...........… 39
Окремих Поляків ………………………………………………........... –
Окремих Українців …………………………………………….....…. 30
Окремих Німців Рим[о]-Кат[оликів] ………………………………... 4
71

Історія еміграції

Окремих Німців Єванг[елістів] ……………………………………... –
Польських Родин ……………………………………………............... –
Українських Родин ………………………………………............……. 4
Німецьких Римо-Кат[олицьких] Родин ………………………......…. –
Німецьких Євагеліських Родин ………………………………..…...... –
Польок – рільничої обслуги .……………………………………….... –
Українок – рільничої обслуги ……………………………………….. –
Німкені Римо-Кат[олички] – рільничої обслуги ………………….... –
Німкені Євангелістки – рільнича обслуга ………………………….. –
Здискваліфіковано ………………………………………………...…... –
(підпис)

На цьому протокол закінчено і підписано
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 513, оп. 1, спр. 51, арк. 30.

№4
ТАБЕЛЬ КОНТИНГЕНТУ ЕМІГРАНТІВ ДО КАНАДИ № 1/28
3 березня 1928 р., Варшава
Землероби
Контингент
товариства
залізн.

Канадська

З рідною мовою

Товариство
корабельне

Відділи

Канадське
Тихоокеанське

Варшава
Львів
Тернопіль

1600
50
50

1413
1412

Варшава
Ковель
Краків
Львів
Станіславів
Тернопіль

45
40
180
60
20
30

10
100
15
250
175
100

Лінія Біла
Зірка

Варшава
Ковель
Краків
Львів
Станіславів
Тернопіль

20
10
118
15
15
10

65
20
130
80
85

Лінія
Червона
Зірка

Варшава
Ковель
Краків
Львів
Станіславів
Тернопіль

75
12
100

Лінія Cunard

Державна
Залізниця

Службовці

ніполь- українмецьська
ська
ка

35

65
21
20

5
5
10
30
10
10
1
3
3

3
3
7
6
6

1
1
1

8
75
117
95
95
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1110
150
50

ніполь- українмецьська
ська
ка

3
3
7
6
6

1
1
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Землероби
Контингент
товариства
залізн.

Канадська
Державна
Залізниця

Службовці

З рідною мовою

Товариство
корабельне

Відділи

СкандінавськоАмериканська
Лінія

Варшава
Ковель
Львів
Ромни
Тернопіль

135
10
5
5
5

БалтійськоАмериканська
Лінія

Варшава
Ковель
Краків
Львів
Тернопіль
Ромни

65
5
15
15

ГолландськоАмериканська
Лінія

Варшава
Львів
Тернопіль

45
50
40

Трансатлантична
Генеральна
Компанія

Варшава
Львів
Луцьк
Тернопіль

ніполь- українська
ська мецька

10
160
170
125
145

45
25
25
10
20
41

50
5
50
45
50

5
5
5

245

ніполь- українська
ська мецька

13
10
13
9
5
10
5
2
5
3
5

16

4
6

10
25
15
25

3
10
2
10

Загальний контингент: 9701 землеробів. 397 домашньої прислуги.
ПАСПОРТНЕ БЮРО У. Е. видало 4735 посвідчень на паспорти.
ЕКСПОЗИТУРА У.E. Львів
” 5363
”
”
(підпис)

За директора:
Керівник відділу
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 513, оп. 1, спр. 20, арк. 4, 4 зв.

№5
ЛИСТИ СЕЛЯНКИ З С. ПРОБАБИН
ГОРОДЕНКІВСЬКОГО ПОВІТУ ВАСИЛИНИ КАЧУР
ДО ЕМІГРАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ
28 травня [1931 р.], Пробабин

Доношу бюру о повідомленні. Прошу мене повідомити як найскоріше о виїзді до Канади. Я думала виїхати в квітні і я ся приготовила на
квітень і все спродала і тепер нема при чім в Пробабині бути і я вже довший час чекаю на Катерину Качур і я прошу панів щоби пани мене повідомили, що є з Катериною Качур що вона ще не була в Коломиї в лікаря
то може так бути, що вона може і не поїде а я чекаю на неї і я втратна а ще
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і мені треба їсти то я се купую і прошу мене повідомити, що є з моєю
фотографією я її не отримала і чи я можу ті папери виповнювати що я дістала в бюрі як там була. А я би просила панів, щоб пани старалися мені
і Катерині Качур якнайскоріше о виїзді до Канади і прошу о повідомлені
для мене і для Катерини Качур.
Прошу скорий відпис
Василина Качур

С поважанням

Пробабин
Почта Городенка
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 260, оп. 1, спр. 1553, арк. 7, 7 зв.

***
3 липня 1931 р., Пробабин

Повідомляю бюро що я є в Пробабині і прошу Панів, щоби Пани мене
повідомили що зо мною буде що до Канади не пускають, а дома я не маю
з чого вижити і я очі лікую (далі нерозбірливо – К. М.) я тепер ходжу з дитиною як жебрачка, бо своє щом мала том вже зтратила і тепер ані сюда
ані туда і від мужа довший час листа не маю, бо він так само визирає
мене. Прошу Панів щоби повідомили за мене до Станіславова чи я можу
їхати на 18 липня до Канади чи ні. І прошу мене повідомити аби я знала
чи іти в службу чи ще ся затримати і прошу доручити мені адрес зі Станіслава і я би написала бо я була хора. Прошу о повідомлення.
С поважанєм
(підпис)
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 260, оп. 1, спр. 1553, арк. 38, 38 зв.

***
13 липня 1931 р., Пробабин

Я отримала з Панського бюра лист і я ся стараю і очи лікую, а гроші
я отримала 20 долярів і на показ 10 долярів і най Пани мене повідомлять
як найскорше, чи на 18 (не розбірливо – К. М.) я би могла виїхати чи ні,
бо мені дуже тяжко жити, бо мене тут фамілія утримує, бо свого нічого не
маю. А від мужа довгий час листа не маю, бо він так само довший час
мене сподівається і не знає що є, бо він до мене писав, що я виїду в марті
і я ся постарала на март, а то вже і липень і ще нема виїзду. І я прошу Панів
щоби мене повідомили і так само зі Станіслава що зі мною буде одверто,
або поїду навіть і або не поїду і прошу мене повідомити, то я напишу свому мужу листа най вибери мою шіфкарту і по справі, бо я ся змарнувала
і задармо, а може Пани щось собі жадають що просят, то прошу мені сказати, а Катерину Качур прошу повідомити.
З поважанням
(підпис)
Держархів Івано-Франківської обл., ф. 200, оп. 1, спр. 1551, арк. 41, 41 зв.
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ІСТОРІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Ірина Матяш
«ТОЙ ЧАС НЕ БУВ ЧАСОМ ЧУДЕС…»
(«СПОМИНИ» АНДРІЯ ЯКОВЛЄВА
«З РОКІВ ВСЕСВІТНЬОЇ ВІЙНИ 1935–1945»)
Однією із найвідоміших українських інституцій у Канаді є Осередок
української культури і освіти (Ukrainian Cultural and Educational Centre).
Його створено «для праці над культурними справами в обсягу цілого українського суспільства за морем»1 на початку 1940-х рр. у Вінніпезі. Значна
активність українського громадського життя на той час визначила цьому
канадському місту роль своєрідної «столиці українства».
Офіційною датою створення Осередку вважають день проведення
першого засідання його Виконавчого комітету – 5 квітня 1944 р. Мета цієї
інституції полягала в консолідації активних сил задля розвитку української
культури й освіти в Канаді, належній репрезентації українських культурних надбань у культурі Канади, досягненні конструктивної співпраці українців з представниками інших етнічних груп Канади й Америки. До
найважливіших завдань Осередку належали організація вищих освітніх
курсів для учителів Рідних шкіл та інших фахових курсів, створення української книгозбірні, музею для зберігання врятованих вiд знищення в УРСР та під час нацистської окупації й перевезених у Канаду історичних
i культурних пам’яток, та архіву «для переховання документів про здобутки української праці»2, започаткування науково-популярної серії видань
«Культура й освіта», поширення в світі інформації про українські культурноосвітні справи, сприяння здібній молоді в здобутті освіти. Безпосередній
реалізації цих завдань Осередком, що діяв під патронатом Українського
нацiонального об’єднання у Вiннiпезi та Канадi, прислужилися Тетяна
Кошиць, д-р Павло Маценко, д-р Микита Мандрика, д-р Тимiш Павличенко, сенатор д-р Павло Юзик, Володимир Климків, д-р Ярослав Розумний, Софія Качор та інші щирі прихильники української ідеї.
Серед перших справ Осередку був конкурс спогадів, оголошений для
українців на еміграції в Європі в 1947–1948 рр. Навряд чи можна говорити
про оригінальність цієї акції, оскільки ще впродовж 1920–1930-х рр. на
заклики бібліотеки НТШ у Львові, Українського національного музеюархіву в Празі, особисто Головного Отамана Військ Директорії Симона
Петлюри українська інтелігенція активно писала спомини про добу національно-визвольних змагань, які друкувалися на сторінках часописів
«Тризуб», «Нова Україна», «Український голос», «Літопис Червоної ка75
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лини» та ін., а також виходили окремими виданнями у Львові, Варшаві,
Відні, Празі, Берліні. Скоріше це
було творче використання досвіду
мемуаротворення задля фіксації
в автокомунікативних джерелах трагічних сторінок української історії,
навмисне замовчуваних і перекручуваних радянськими «бійцями ідеологічного фронту». Тим самим фактично формувався джерельний масив,
альтернативний типовим «радянським» спогадам з притаманними їм
особливостями: ідеологічною заангажованістю, обмеженим колом тем
і сюжетів, стандартизацією особових
характеристик, формуванням обСписок спогадів про події Другої світової разу ворога. Конкурсну комісію очолив відомий український громадвійни, поданих на конкурс
(з фондів Осередку української культури сько-політичний діяч, колишній міі освіти)
ністр закордонних справ У)країнської
Держави, професор Колегії Св. Андрія у Вінніпезі (1947–1950), президент
Української вільної академії наук (1945–1951), вчений-історик Дмитро Дорошенко (1882–1951). В його творчій спадщині також наявні мемуари –
«Мої спогади про недавнє-минуле. 1914–1920» (1923–1924).
Упродовж двох років до конкурсної комісії надійшло 64 рукописи, які
нині зберігаються в окремій колекції архіву Осередку (Box 49-64 CCM).
Різні за стилем, але однаково насичені емоційно пережитими почуттями,
спогади (в багатьох випадках підписані псевдонімами) відтворюють найтрагічніші віхи в історії України: Друга світова війна, сталінський терор,
голодомор. Це рукописні й машинописні тексти, обсягом від кількох аркушів до сотень сторінок, написані на картках, окремих аркушах або в зошитах, об’єднані спільним бажанням зафіксувати вистраждану правду про ті
чорні дні. Попри об’єктивно притаманну цьому виду джерел особового
походження рису – суб’єктивність, подані на конкурс тексти спогадів позначені максимальним прагненням до об’єктивності та документальності,
яка ґрунтується на особистих спостереженнях подій. Практично всі спогади не є простою фіксацією подій, а містять роздуми їхніх авторів
й звинувачення тоталітарному режимові. Часто мемуарист вперше наважувався відтворити події, про які раніше боявся згадувати. Псевдоніми
в підписах зумовлені саме психологічним чинником.
Першою премією було відзначено працю Федора Правобережного
«П’ять років» або «Великая Отечественная война СССР, роки 1941–1945».
Ці спогади побачили світ у Вінніпезі 1954 р., а опісля передруковані в київському видавництві «Смолоскип» (2002). Другу премію отримав Степан Гребенківський за твір «Між серпом і молотом або поза межами ос76
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новних прав і вольностей людини: Записки і спомини про ситуацію в Західній Україні в часі 1 вересня
1939 р. до 31 березня 1947 р.». Поза тим, на публікацію заслуговують й інші, донині не опубліковані,
свідчення. Наприклад, Олекси Вороніна про знищення більшовиками 400 в’язнів під Харковом у жовтні
1941 р. (між іншими серед них загинув поет Володимир Свідзінський), Ганни Кашинської про голод
í а Дніпропетровщині 1932–1933 рр., Івана Зозулі
Андрій Яковлів
«Правда про колгоспи», Поліка Ціпкала «Чорні дні
Єжовщини», Дмитра Солов’я «Розгром Полтави», Дмитра Гонти «Друкарство Західної України під час окупації», спомини Андрія Яковліва та ін.
Останній текст викликає особливий інтерес з огляду на постать його
автора, причетність останнього до важливих історичних подій. Уродженець славного Чигирина, український громадський і державний діяч,
дипломат, учений-правознавець Андрій Іванович Яковлів (1872–1955)
розділив долю політичних вигнанців, котрі змушені були шукати
прихистку поза межами Батьківщини. В еміграції Андрій Яковлів залишився після припинення 1922 р. діяльності очолюваної ним з 1919 р.
Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Бельгії та Голландії. Як більшість
репрезентантів української дипломатії і національно свідомих політиків
він спершу вирушив у Прагу, куди «прибули люди, які не хотіли (або
й не могли) жити ні у Східній Україні, окупованій більшовиками, ні
у Західній (яка опинилася під владою Польщі та Румунії)»3. Від 1923 р.
викладав в Українському вільному університеті, обіймав посади доцента,
професора, в 1930–1931 рр. та 1944–1945 рр. обирався ректором. Тут
брав активну участь у заснуванні Музею визвольної боротьби України
(передав йому цінні документи), був членом Історично-філологічного
товариства в Празі. 1939 р. очолив Український науковий інститут у Варшаві, змінивши на цій посаді Олександра Лотоцького. Там його і застиг
початок Другої світової війни. 1945 р. опинився в Західній Німеччині,
згодом переїхав у Бельгію, а 1952 р. – у США. Ймовірно, що спомини
з часів Другої світової (чи як називає автор – «всесвітньої») війни Андрій
Яковлів написав безпосередньо на прохання Дмитра Дорошенка, з котрим його пов’язувало давнє знайомство. Ще на початку своєї дипломатичної кар’єри після повернення з Відня, де він очолював упродовж квітня-травня 1918 р. дипломатичну місію УНР в Австро-Угорщині, Андрій Яковлів був призначений директором Департаменту
чужоземних зносин МЗС Української Держави, очолюваного Дмитром
Дорошенком. На еміграції їхні шляхи також неодноразово перехрещувалися, зокрема в Українському вільному університеті, Українській господарській
академії в Подєбрадах, Музеї визвольної боротьби, Історично-філологічному
товаристві в Празі. Тісно співпрацювали професори Яковлів і Дорошенко,
зокрема під час створення Музею визвольної боротьби. Дмитро Дорошенко був членом комісії побудови Українського дому в Празі, очолюваної
Андрієм Яковлівим, збирав у 1935–1936 рр. для цієї справи гроші в Канаді
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та США. В лютому 1943 р. він обійняв посаду голови Товариства «Музей
визвольної боротьби», яку від лютого 1939 р. обіймав Андрій Яковлів.
Спогади Андрія Яковліва – автокомунікативне джерело особового походження, мета якого полягала в індивідуальній фіксації суспільно значущих подій, призначене для оприлюднення. Свідома орієнтація автора на
прочитання його мемуарів іншими зумовила прагнення до максимально можливої фактографічності. Хронологічні межі розповіді визначені вереснем 1939
р. – початком Другої світової війни – та серпнем 1945 р., коли Андрій Яковлів
прибув у Бельгію. При цьому особливість «мемуарного» стилю автора
полягає в посиланні на власний щоденник, в якому зафіксовано деталі
буття.
Разом із оригіналом тексту спогадів зберігся лист від 24 жовтня 1958 р.
доньки Андрія Яковліва – Галини Тимошенко-Яковлівої до управительки
архіву і бібліотеки Осередку Тетяни Кошиць з проханням надати їх для
ознайомлення. В грудні 1958 р. рукопис споминів було повернуто.
Пропонований увазі читача текст спогадів друкується вперше зі збереженням орфографічних, синтаксичних та стилістичних особливостей оригіналу з незначними винятками.
Принагідно висловлюємо подяку за сприяння в архівних пошуках
екзекутивному директору Осередку української культури і освіти в Вінніпезі Софії Качор та відомому досліднику історії українців у Канаді Оресту
Мартиновичу.
1

Див.: Осередок Української Культури й Освіти. Цілі й завдання. – Вінніпег, 1945. – С. 3.
Там само. – С. 5.
3
Мушинка Микола. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів:
Історико-архівні нариси. – К., 2005. – С. 19.
2

Андрій Яковлів
СПОМИНИ
1939–1945
«Коли б вчинки людськиї, коториї ж з прироження свого кончаються, через твердости
листов ку вечности не приведены слушнымы
сведецтвом ку пришлому часу ведомости не
были бы докончаны, сказила б всякіе речи з часом старость».
Литовська Метрика. Книга Записей. Привилей вел. князя Литовського місту Менську
на Магдебурзьке право р.1499. «Русская Историч. Библіотека». Том ХХVІ, 823

Написати «Спомини» та ще з часів так недавніх – тяжка річ. Одно,
що недавно пережите ще не встигло, так би мовити, одстоятися. Процес
праці людської пам’яти ще не закінчився, ще не встиг перебрати, оцінити зафіксовані в пам’яти факти, вчинки, образи, виділити важливе, що
має пам’ять зберегти надалі, від того, що має канути в забуття; порівня78
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ти здобутки пам’яти персональні з такими ж здобутками інших свідків;оцінити їх як з погляду особистого, так і в зв’язку із загальними подіями того часу. Потрібно більш-менш довгого часу, щоб цей процес закінчився й викристалізував та закріпив в пам’яти назавше те, що є найцінніше, що може знадобиться майбутньому історикові в його праці про минулі часи.
Друге, що цей майбутній історик, за своєю історично-науковою методою, вимагатиме від автора споминів в першу чергу – повної об’єктивності, безсторонности офіційного акту або історичного твору. А цього якраз
жадні персональні спомини дати не можуть, бо, як би не старався автор
виділити й приховати свої власні душевні переживання, своє «я», свої думки та оцінку подій і фактів, наочним свідком яких був, тяжко йому буде це
зробити. Бо ж він – жива людина, що сама з власної волі чи дякуючи обставинам свого життя й становища, професійного, службового, громадського приймала участь в подіях часу або була наочним свідком їх, або чула
про них від достовірних свідків, що сама суб’єктивно так чи інакше оцінювала їх й свою оцінку зафіксувала в своїй пам’яти, а потім перенесла
в свої спомини.
Автор споминів – не історик, що через багато-багато років пізніше
має можливість та й обов’язок холоднокровно, спокійно й цілком об’єктивно писати про події, радісні чи трагічні, сумні, давнього минулого.
Автор споминів – учасник чи свідок цих подій, не може він писати цілком об’єктивно про ним пережите минуле. Подаючи про пережиті події, про тогочасних прямих учасників їх, йому тяжко оминути й себе
самого, свої особисті переживання й вражіння, він бо є живою істотою, а не історичним документом.
Цього не повинні спускати з ока критики мемуарних творів. Не можуть бо вони вимагати від авторів споминів тієї повної об’єктивності, якої
з самої природи речей вони дати не можуть. Для історії ж свою службу
сповнять і персонально-суб’єктивні спомини, в них бо історик знайде, може,
цікаві думки й опінії тогочасних живих людей, членів певної людської
спільноти, які оживлять для історика сухі, мертві писемні пам’ятники
минувшини, дадуть цим пам’ятникам «духа живого», воскресять постаті
головних діячів історії певної доби, або, що не менш важливе, людські
маси того чи іншого народу. Автор споминів – не історик, що має опрацьовувати джерела історії, він сам є джерелом історії, тільки не мертвим,
холодним документом, а живим зо всіма позитивними й негативними рисами людської живої істоти.
Після цих попередніх завважень, пригадавши собі пораду, висловлену
господарем, великим князем Литовсько-Руської держави р. 1499, що «коли б людськи вчинки, що з природи своєї не довготривалі, не були записані
й цим слушним способом не вберігалися для відомости прийдешніх поколіннів, то час знищив би всяку пам’ять про них», – беруся за свої «Спомини» з років всесвітньої війни 1939–1945.
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І
Рік 1939. Початок війни
Пролог трагедії Другої світової війни відогрався в Мюнхені 29.IX.1938 р.,
коли вимоги Гітлера щодо повернення Німеччині так званих Сюдетських
земель з більшістю німецького населення, що були приділені Версальським
мировим договором заснованій тоді Чесько-Словенській Республиці, були
задоволені представниками Англії, Франції та Італії. В цей час я проживав
в Празі, столиці ЧСР, маючи посаду звичайного професора цивільного права
и процесу в Українському Вільному Університеті1. Пам’ятаю, яке тяжке,
гнітюче враження зробила на чеські провідні державно-політичні кола ця
постанова трьох союзних держав, хоч, об’єктивно взявши, треба признати, що вони інакше й не могли поступати, не будучи підготовлені до війни
проти озброєної Німеччини й не бажаючи в цей момент жадного збройного конфлікту. Як би там не було, але в чеській пресі одверто й з обуренням писалося про «зраду» великих держав, що гарантували договорами
цілість території утвореної ними молодої держави й оборону її, а тепер,
злякавшись погроз Гітлера війною, порушили дане слово й полишили ЧСР
на поталу віковічного ворога чеського народу. Загальне обурення було настільки велике, що Англія мусіла вислати до Праги спеціяльного посла,
який мав завдання заспокоїти чесько-словацький уряд, що на випадок війни
великі держави стануть в оборону Республіки. Заспокоюючи чехів, посол
все ж таки радив їм виконати Мюнхенську постанову, сидіти тихо й не
загострювати тяжкої міжнародної ситуації якимсь нерозважним кроком.
Такі «поради» не могли заспокоїти чехів. Незабаром чеський уряд оголосив мобілізацію війська, яка пройшла в зразковому порядку. Я бачив мобілізоване чеське військо. З погляду людського складу, як і з погляду озброєння, обмундирування й постачання ЧСР виставила таку зразкову, дисципліновану й добре одягнену армію приблизно в 300 000 вояків, якій
позавидували б деякі й старі держави. Одночасно з мобілізацією військове командування почало посилювати прикордонні оборонні пункти на
Півночі й північному Заході, будувати різні перешкоди для проходу танків
на головних шляхах, і т. п., а по містах почало навчати населення затемнювати вікна, привчати до алярмів тощо.
Але ЧСР, штучно утворена з чотирьох народів (чехів, словаків, німців
та українців), не рахуючи численної мадярської меншости, не була міцна
на свойому внутрішньому фронті. Виключаючи 3 1/2 міліонів німців, що
були без їх згоди приєднані до ЧСР, словаки й українці на Підкарпатті
увійшли в її склад ніби й по своїй волі, але під умовою, що будуть користуваться широкою територіяльною автономією, яку урочисто обіцяла дати чесько-словенська влада. З того часу минуло 20 літ, а питання
про автономний статут для цих земель все ще не було вирішено. І от
саме в цей тяжкий для держави час Словаччина категорично зажадала
негайного вирішення справи її автономії. За її прикладом такі самі вимоги заявила й Підкарпатська Україна. Почалися прелімінарні пересправи,
наслідком яких було вироблення проектів автономних статутів для
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цих частин Республіки. Невдовзі вони були ухвалені парламентом ЧСР,
стали діючим законом і увійшли
в життя.
Не довелося мені бути на Підкарпатті в цей час а ні за доби короткої
самостійности Карпатської України.
Про події ті знаю лише з других та
третіх рук. Перебуваючи в Празі
спіткався там з паном Президентом
автономного уряду, потім Республіки, о. А. Волошиним2, з міністрами –
Реваєм3, Юлієм Бращайком4 та з деякими з тамошніх адвокатів та діячів. Тому перекажу тут в коротких
словах те, що одбулося на моїх очах
в Празі та що я почув від наочних
свідків, до яких мав повне довірря.
В справі автономного статуту згадаю тут такий епізод. Законопроект
про цей статут було складено предТитульний аркуш рукопису «Споминів»
ставниками Підкарпаття на чолі
Андрія Яковліва
з послом до чеського парламенту Реваєм. За зразок взято проект статуту для Словаччини з відповідними змінами. В парламенті цей проект особливо підтримували чеські соц[іал]-демократи, товариші по партії Ревая. Але посли чеської націонал-соціялістичної партії Е. Бенеша5 поборювали, як могли, проект і вдалося їм внести декілька поправок, що обмежували автономію Підкарпатської України в порівнянні до проекту статуту Словаччини. Наприклад, Парламент
одмовив назвати Підкарпаття Україною, а залишив стару, чехами видуману назву: «Подкарпатская Русь», признав офіційними мовами – «руську»
й чеську, та инше. Після ухвали статутів закон про автономію Словаччини за тиждень було вже опубліковано в словацькій мові у «Віснику державних законів» і він став обов’язуючим законом. Навпаки, законопроект
про автономію Карпатської України було чомусь затримано. Коли приїхав
до Праги міністр Ревай та зробив виклад про події на спеціяльних зборах,
скликаних українцями в Празі десь в грудні 1938 р., то я запитав Ревая,
чому закон про автономію Підкарпатської Руси досі не оголошено
у Віснику Законів. Він відповів, що через якісь технічні труднощі та ще
через те, що не має ще перекладу його на українську мову, але це, мовляв,
не важно. Тоді я та ще дехто з професорів-правників почали виясняти
міністрові, яке правне значення має опублікування закону й настоювали,
щоб він негайно ж зробив інтервенцію в президії парламенту та в президентській канцелярії про негайне опублікування, причому я обіцяв дати
йому точний переклад на українську мову закону. Він дійсно поробив кроки і невдовзі закон було опубліковано, але тільки в чеській мові (словацький
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закон про автономію було опубліковано в чеській і словацькій мові).
Пізніше, вже уряд Підкарпатської України сам опублікував свій автономний статут в українській мові, але в дуже неточній місцями помилковій
редакції, що була виготовлена в Хусті.
В своїй промові на згаданих вище зборах міністр Ревай, між іншим,
заявив, що вони – підкарпатці, будуть «будувати Українську державу на
Підкарпатті» своїми власними силами і не потребують жадної сторонної
помочі. Зокрема висловився проти помочі, яку могли подати в цій справі
інтелектуальні й фахові сили з української еміграції, що перебуває в ЧСР
і на Підкарпатті. Дивно й сумно було слухати цю, майже призирливу заяву п. міністра, та ще на зборах, влаштованих українською еміграцією
на пошану п. міністра в Празі, на яких було 90% емігрантів! Присутні
пояснювали заяву п. міністра хвильовим піднесенням та новиною
міністерської ролі п. Ревая, але пізніше показалось, що це був один з принципів, які підкарпатці поклали в основу будови своєї самостійної
держави.
Прийшов новий, зловіщий 1939 рік, що приніс з собою багато трагічних подій, завершенням яких був початок Другої світової війни. Сюдецькі
землі були заняті німецьким військом. Там провадилась повна реорганізація управи й адміністрації. Чехи почали добровільно, а де той примусово
кидати ці землі після 20-ти літньої чеської управи та перебиратись до Чехії й Морави. В Празі німці, що тут проживали, під проводом своїх лідерів
(Гайнляйна, Франка, тощо) почали вимагати персональної автономії.
В автономних – Словаччині та Підкарпатській Руси теж росло незадоволення з куцої автономії та протести проти втручання центрального уряду
ЧСР та його агентів у внутрішні справи цих країн. Серед самих чехів публічна опінія обвинувачувала президента Бенеша за невдалу, дразливу централістичну політику його та його партії. Врешті-решт Бенеш мусів зректися
президентства й покинути ЧСР. На його місце було обрано президента
вищого адміністративного суду д-ра Гаха, старого вже чоловіка, який до
того часу ніяк не виявив себе в політичному житті республіки, але був
членом німецької академії наук та взагалі мав певні зв’язки з німецькими
правничими колами, був, як тоді казали, «німецької орієнтації». Організувався новий центральний уряд ЧСР з нових людей, однодумців д-ра Гаха,
або таких, що не ставились засадниче проти німців. Члени ж попереднього уряду виїздили закордон, доганяючи д-ра Бенеша, який, зрікшись
офіційно президентства прилетів до Лондону, де проголосив, що дав зречення під примусом, але вважає себе далі президентом. Пізніше він склав
новий уряд ЧСР на еміграції, союзний з державами Алліянти.
Після цих подій зміни в ЧСР в напрямі підпорядкування примусу й наказам Гітлера пішли швидким темпом. Словаччина, а за нею й Підкарпатська Україна проголосили свою державну самостійність, до чого їх присоглашали німці, обіцяючи всяку допомогу й підтримку. В той же час Гітлер,
не задовольнившись Сюдєцькими землями, плянував забрати під свою
владу й решту чеських земель – Богемії й Морави. В березні 1939 р. президента Гаха було викликано до Берліну й під загрозами, що привели старого
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до непритомности й відібрали волю спротиву, він мусів підписати заяву,
що віддає долю цілої ЧСРеспубліки на милость і «охорону» Гітлера. Так
народився «Протекторат Богемії й Моравії», під яким титулом Чехія й Морава проіснували аж до визволення року 1945. Ще не закінчились переговори в Берліні, як німецькі війська вже маршерували з Австрії й Сілезії східньої до Морави й Чехії, а 15 березня в 9 годин ранку за великої снігової
бурі вступили в Прагу. За військом прибув до Праги і сам Гітлер з своїм
штабом, зайняв «Град» де жив президент Гаха та були Міністерства закордонних справ і внутрішніх та ще багато інших державних установ. Поселився в палатах чеських королів і там приймав президента й міністрів
чеської республіки. Так історична доля посміялась над чеським народом,
давши йому двадцять літ самостійного державного життя!
Чесько-Словенська Республіка перестала існувати. На її місце виникли три державні організації: Протекторат Богемії й Морави, цілком новий державний утвір, що в деяких точках нагадував правне становище
Української держави – Війська Запорозького після Полтави за Петра І-го.
Чехії було залишено номінального президента, д-ра Ґаха, Раду Міністрів,
навіть міністра закордонних справ, що перебував у Берліні; була своя адміністрація центральна й місцева, навіть трохи свого війська (для внутрішнього порядку). Але поруч з цими органами і над ними був у Празі на
«Граді» – протектор, намісник Гітлера, пізніше ще й міністра по справам
Райху, були організовані при них канцелярії з німецькими урядниками, які
тримали в своїх руках повноту влади в Протектораті. З Німеччини приїхали органи Зіжерполіцай та Гестапо, які перебрали в свої руки поліцію
безпеки й таємну, без дозволу яких ніхто не міг виїхати, а ні жити в Протектораті. Зокрема в українських, російських та інших емігрантів відібрано
нансенові паси та видано німецькі паси для чужинців.
Автономна Словаччина добилась повної самостійности й виділилась
в окрему Словацьку Республіку з президентом, д-ром Тисо, лідером католицької словацької партії на чолі, та своїм урядом, в якому провід вели
словацькі католики народовці. Але самостійність ця була лише про чужоземне око, внутрі ж і тут заправляли німецьке військо та гітлерівські агенти, після того, як д-р Тисо, за прикладом д-ра Ґаха чеського, мусів їхати
до Гітлера та піддати Словаччину під «охорону» Райху та Гітлера.
За прикладом сусідки – Словаччини – наша Карпатська Україна теж
оголосила самостійність та готувалась до установчого засідання першого
державного Сойму. Їй німці теж пообіцяли допомогу й протекцію, яка фактично виявилась лише в тому, що коли мадярські озброєні банди вдерлись на Підкарпаття, то німецький консул допоміг багатьом політичним
лідерам втекти благополучно до Братислави й Праги. Сумно тепер після
пережитих нашими братами підкарпатцями спочатку щасливих, а потім
трагічних подій, згадувати про все, що сталося там на початку 1939 року.
Жаль бере, що так багато жертв було принесено, сотні молодих борців за
самостійне державне життя цієї маленької частини української землі пролили свою кров та поклали своє життя... Слава їм і вічна пам’ять! Але
досада, а іноді й обурення обхоплюють душу, коли пригадуються непідго83
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товленість, невміння, несвідомість тодішніх «діячів», що вели провід, що
захопили в свої недосвічені, невдатні руки величезної ваги національної,
але тяжку до виконання в ті політично скомпліковані часи справу будови
української самостійности на малому клаптику української території з населенням малочисленим, економічно ожебраченим, що несло на своїх плечах мадярську неволю та жидівську експлоатацію на протязі сотень років,
з нечисленою процентово та ще до того з русофільською або мадярофільською орієнтацією інтелігенцією, серед якої буквально лише одиниці були
свідомими українськими патріотами. На допомогу місцевим патріотам,
тубольцям та емігрантам, що працювали там як вчителі, кооператори, то
в останній мент, не дивлячись на висловлену міністром Реваєм опінію,
посунула на Підкарпаття з Праги, а почасти й з Галичини наша націоналістична молодь, що пройшла добру школу національної пропаганди.
Зв’язавшись з місцевою, переважно шкільною молоддю, вона перевела
за короткий час велику й важливу початкову працю в справі розбудження
національного почуття серед місцевого населення, в першу чергу серед
молоді, а через неї й між селянами. За тих кілька місяців автономії Карпатська Україна цілком змінилася: всюди одбувались віча, люди з захопленням приймали палкі патріотичні промови й заклики до боротьби за своє
право, на свій нарід, за свою батьківщину. Зрив народній піднісся до несподіваної висоти й викликав всюди здивовання серед своїх і злість та
ненавість серед ворогів. Багатьох скептиків українців події на Карпатті
примусили змінити чи змягчити песимистичні прогнози та увірувати в можливість реального здійснення надій в справі будування самостійної української держави на Підкарпатті.
Але не так сталося, як сподівалося! Скоро жорстока дійсність, оті
невмолимі закони політично-соціяльного поступу, що не знають в царині
організації держави на твердих, тривалих основах жадних чудес, розвіяли
рожеві, може й нерозумні, але такі привабливі й дорогі кожному українцеві надії. Той час не був часом чудес. Уряд автономної Карпатської України, хоч і пішов слідом Словаччини, але не мав такого значення й успіху
в очах німців. Гітлер та його міністр закордонних справ Рібентроп, не надавали великої політичної ваги Карпатській Україні та її самостійності!
Спровокувавши своїми обіцянками національне почуття й стремління до
свободи й самостійности в цілях ослаблення Чехословаччини, Гітлер не дав
жадної обіцянки підтримати цей рух силами Райху. Для його політики було
вигідніше підтримати й увести в орбіту своєї політики найбільшого ворога
карпатської України Угорщину. За ціну Карпатської України Гітлер заключив договір з Угорщиною, давши їй волю знов загарбати Підкарпаття.
Це була справжня провокація. Коли пригадати собі всі ці події тепер
та підвести підсумок подіям, що одбулися тоді на Підкарпатті, й тими, що
сталися пізніше в Галичині й на Великій Україні в роках 1941–43, то
приходиш до переконання, що події на Підкарпатті були першою пересторогою, яку милосердна доля послала українському народові, застерегаючи його не давати віри виявам з боку уряду Гітлера ніби то симпатії до
України, що були зроблені на початку й потім ще кілька разів деклярува84
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лись деким з гітлерового оточення. За ці вияви, якщо вони свідчили про
щире переконання й симпатії до українського народу та не рахувались
з дійсними намірами Гітлера, тяжко потім потерпіли особи, що їх виявляли й старались здійснити на практиці.
Як швидко й легко, без особливих зусиль і в короткий час вдалося
Карпатській Україні здобути автономію, а потім і номінальну самостійність, що була одного дня, пам’ятного для всіх там присутніх, проголошена на Установчих Зборах Першого державного Сойму вільної Української
Народньої Республіки Карпатської землі та переведено вибори першого
президента Республіки в особі міністра д-ра Августина Волошина, так
же скоро прийшов і несподіваний кінець цієї самостійности. Вже на другий
день Сойму мадярські озброєні банди були біля Хуста, де одбувався Сойм.
Несподівано заскочена влада Республіки не мала збройних сил, щоб дати
одсіч. Одбулися звичайні в таких випадках картини: героїчна шкільна молодь взялася до зброї, яку більшість з них вперше тримали в руках; провідники її, такі досвідчені в промовах, розбіглись, а рядові січовики під
проводом кількох давніх старшин придніпрянської й галицької армії давали
кілька днів збройний одпір і з ним свою кров і життя. Чеське військо, що
було на терені Карпатської України і в Хусті, не тільки не помагало проти
наїзників, але не дало й зброї. На завершення катастрофи з півночі вдерлись
польські озброєні банди, а з південного Сходу – румуни під претекстом
охорони кордонів Румунії.
Перебіг цих кривавих днів в загальних рисах більш-менш відомий.
Я не був наочним свідком цих подій і, хоч чув багато дечого від учасників
і наочних свідків, але їх перекази того, що відогралось в Хусті чи в інших
місцях Підкарпаття, відбивали в значній мірі особисті почуття тільки до
пережитого. Тому я, бажаючи бути об’єктивним, не подаю тут, про що довідався з других, а може з третіх рук. Можу лише ствердити факти звірячого поводження мадяр з полоненими оборонцями Карпатської України та
з арештованими українцями, що хоч і не приймали участи у збройній обороні, але були відомі з боку своєї національної праці на Підкарпатті. Багато з них загинуло по в’язницях, було нелюдськи побито й покалічено при
допитах (як от відомий кооператор Литвицький, якого до смерти забито,
та полковник Філонович, якого побито й скалічено в тій же в’язниці). Президент д-р А. Волошин та ще кілька міністрів встигли добратись до Праги, де й проживали. Чеський уряд виплачував їм їх місячну платню довгий
час. Потім д-р Волошин був покликаний на професора педагогіки Укр[аїнського] В[ільного] Університету і йому було правничим факультетом
уділено титул доктора прав гонорискава. В квітні 1945 р. після виїзду Сенату й професорів УВУ закордон А. Волошин лишився в Празі й виконував недовго обов’язки ректора. Після вступу большевицького війська до
Праги він був арештований і вивезений на Схід, де невдовзі помер. Вічна
йому пам’ять!
Після оголошення «Протекторату» українські емігранти з тривогою
чекали, як поставиться німецький уряд та протектор до наших високих
шкіл та інших установ і організацій, утворених еміграцією за час існування
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ЧСР. Через якийсь час довідались, що вийшло роспорядження підпорядкувати всі українські і взагалі слав’янські школи й установи представникові
протектора, на місце якого було призначено ректора німецького університету в Празі. Крім шкіл, всі інші політичні, наукові й просвітні установи
мають бути ліквідовані, також і політичні партії с[оціально]-р[еволюційної], с[оціал]-д[емократичної] та р[адикально]-д[емократичної]. Німці признавали тільки дві політичні групи українські – націоналістів та гетьманців,
які могли вільно існувати зо всіма своїми установами. Незабаром Гестапо
почало викликати до себе на допит представників установ та партій.
Передбачаючи це, названі вище три політичних партії заздалегідь припинили свою чинність на терені Протекторату. Всі статутові товариства мусіли перевести ліквідацію, крім Історично-філологічного товариства, яке
не мало зареєстрованого статуту, бо існувало при філософічнім факультеті – УВУ. Неясне було становище Музею визвольної боротьби України.
Він був власністю Товариства «Музей в[извольної] б[оротьби] України»,
що мало зареєстрований статут, але по своєму характеру Музей був науково-дослідчою установою.
Отже треба було вияснити становище Музею, бо були чутки, що Музей теж буде зачинено. Нарешті в травні Гестапо викликало до себе голову Т-ва Музею, яким я тоді був. Пішов я до Гестапо, яке свої бюра мало
в реквізованому роскішному будинкові Банку жидівського міліонера Печка. Приняв мене комісар по справам емігрантів Гайне, молодик досить
симпатичного вигляду. Розмова почалася про Музей. Я поінформував його,
що то за установа – Музей визвольної боротьби України в Празі, ким і як
була заснована, яке має завдання, що саме збірав й зберігає Музей, яке
має нерухоме майно, на які засоби удержується, і т. п. Мої пояснення по
тім були перевірені агентами Гестапо на місці, в Музею. На мій запит, яке
буде рішення в справі Музею, Гайне відповів, що згодом мене повідомить
про це. Після цього Гайне взяв мене на особистий допит: запитав по-перше, про мої політичні переконання, чи не належу я до націоналістів чи
гетьманців? На мою негативну відповідь, запитав, чому і які мої політичні
погляди як українця. Я відповів, що належав до партії радикально-демократичної, яка вже не існує; що ж до державно-політичних переконань,
то я – легітиміст, се б то визнаю за єдиний легальний уряд України – уряд
Директорії УНР, що під збройним примусом большевиків мусів покинути
рідну землю і тепер знаходиться закордоном. Тому я не признаю ні гетьмана
Скоропадського, який формально зрікся своїх прав голови української
держави, а тим більше не признаю полковника Мельника за вождя українського народу і не поділяю багатьох точок програми українських
націоналістів. «Шкода, відповів Гайне, бо тільки ці дві групи української
еміграції німецький уряд визнає й дає їм легально існувати, вести політичну
акцію, відбувати партійні збори в місцях осідку їх організацій, видавати
часописи й т. п.». «Але, продовжував Гайне, німецький уряд бажав
об’єднання усіх українців в одній організації, в одному центральному
комітеті. Коли б такий комітет організувався в Празі, то ви вступили б до
нього?» На це я відповів, що українська еміграція весь час тільки
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й мріє про об’єднання всіх організацій, всіх течій української політичної
думки в одному якомусь центрі на спільно виробленій і всіма прийнятій
програмі. Але досі наші зусилля в цьому напрямі не дали позитивних результатів через небажання деяких груп зробити уступки на користь спільноти. «Але все таки, знов запитав Гайне, коли б вдалося тепер цим двом
угрупованням – гетьманцям та націоналістам організувати такий Комітет з правом для кожного українця, не дивлячись на особисті переконання, вступити до Комітету, то ви погодились вступити?» На цей повторний
запит я відповів: «Я завше визнавав за необхідне й потрібне утворення
Комітету, в якому могли б взяти участь представники всіх політичних орієнтацій в цілях контакту й координації діяльности. Тому я вступив би до
такого Комітету, але під необхідною умовою, що цей Комітет не вимагатиме прийняття програми ні націоналістів, ні гетьманців та признає за кожним членом волю політичного переконання і встановить спільно ухваленим
регуляміном межі чинности в цілях координації праці». На цю мою заяву
Гайне нічого не відповів, сказавши, що про це буде ще нагода поговорити.
На цьому й скінчилась наша розмова. Пізніше ще кілька разів викликав
мене Гайне по справам Музею і все не давав категоричної відповіді ні на
словах, ні на письмі (взагалі на письмі Гестапо нікому на руки нічого не
давало), а також і не піднімав більше питання про спільний Комітет. Непокоючись про долю Музею, я попробував ще одвідати недавно призначеного німецькою владою так званого «Уповноваженого Протектором по
завідуванню всіма словянськими культурно-освітними установами в Протектораті». Пішов я до нього із свідком, проф. Романом Смаль-Стоцьким6,
що перфектно володіє німецькою мовою. Тоді таким уповноваженим був
ректор німецького університету в Празі професор Зейле (пам’ять моя щодо
імені ректора не досить ясна, тут може бути й помилка). Ректор прийняв
нас дуже ввічливо й мило. Ми оповіли йому про ціль нашої візити та запитали про долю Музею. Ректор відверто відповів, що коли Музей дійсно
має такий характер, як ми описали, то безумовно він, як культурно-освітня установа, має підлягати відомству Уповноваженого та що він, як
Уповноважений, запевняє, що Музей буде й далі існувати й працювати,
одбувати збори, відчити й т. п. Він лише вимагатиме, щоб Управа Музею
подавала йому звіт з діяльности Музею. Ми подякували ректорові за його
добрі слова, тут же передали йому Статут Т-ва й Музею та звіт про
діяльність за 1938 р., в перекладі на німецьку мову. Покинули ми ректора
раді, що гроза пройшла і що існування Музею забезпечено. Не довго цей
ректор виконував обов’язки Уповноваженого, скоро було покликано до
війська, а його місце заступив проректор того університету, професормедик. Цей теж симпатично ставився до Музею. І коли одного разу Гестапо зробило нальот на Музей (з соромом підкреслю, що в супроводі
українця) та бажало забрати деякі документи архівні для перегляду, то
Управа Музею й Директор, пок. проф. Д. Антонович7, спротивились цьому й внесли протест до Уповноваженого. Цей негайно видав Музеєві охоронний глет, в якому стояло, що без відома й згоди Уповноваженого – Музей не
має права й обов’язку видавати кому б то не було на руки жадних архів87
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них документів, а ні іншого майна Музею. Лише після цього, маючи в руках таке роспорядження Уповноваженого, Управа Музею почувала себе
спокійною за долю Музею та його майна. Щоб більше не вертатись до
справ Музею, додам тут, що коли в управлінні Протектора наступили зміни
й посилення його впливу на внутрішні справи Протекторату та коли Уповноважений по справам слов’янських інституцій був підпорядкований не
Протектору, а міністрові по німецьким справам, то тоді новий Уповноважений, проф. Байер, не дозволяв Гестапо втручатись в справи Музею і Музей спокійно продовжував свою працю аж до початку 1945 року, коли нещасливою нагодою під час одного нальоту американських літаків на Прагу
бомбою було дуже ушкоджено дім Музею, забито при цьому четверо
людей (сім’ю воротного сторожа) та поранено співробітників, д-ра С. Сірополка (сина проф. Сірополка8) та В. Дорошенка9, б[увшого] бібліотекаря НТШ у Львові. Музей мусів припинити свою працю, а решту своїх архівів
та збірок перенести до бібліотеки чеського університету.
Так само й Український Вільний Університет на перших порах не зазнав особливих змін, хіба тільки те, що місце чеського міністерства освіти,
якому був підпорядкований університет за часів ЧСР, за Протекторату заняв Уповноважений Протектора по справам слов’янських інституцій. Тільки пізніше, коли Уповноваженим став проф. Байер в р. 1945, він почав втручаться у внутрішні справи УВУ: затверджував професорів та доцентів і асистентів, іноді одмовляючи в затвердженні або відкладаючи надалі (наприклад, професорів, що прибули з Київа через Львів), давав дозвіл на скликання
засідань Сенату та факультетських рад, вимагаючи подання йому наперед
порядку дня та пояснень, викидав або відкладав на пізнійше деякі точки
порядку дня. Останнє робив для того, як пояснив ректорові, щоб не виникло
конфлікту, якщо він потім не затвердить прийнятого Сенатом чи факультетською радою рішення по цим спірним питанням, на практиці це втручання приводило до затримання на довший час багатьох важливих для чинности УВУ справ, як наприклад, своєчасного поповнення професорського
складу. Навпаки в справах фінансових та втручання Гестапо проф. Байер
обстоював інтереси УВУ й припиняв вмішування Гестапо в справи УВУ.
Крім УВУ не були зліквідовані й продовжували свою чинність УТГІ
в Подєбрадах10, гімназія й дітський притулок в Моджанах. Навпаки, було
зліквідовано Республікансько-Демократичний клуб, Правниче Товариство
та припинено чинність усіх політичних партій, крім націоналістів та гетьманців. Нарешті, була утворена німцями нова установа в Празі, так звана
«Українська Установа Довірря», як філія центральної установи в Берліні,
що головою її був п. Сушко. В Празі першим начальником Установи Довірря
був один б[увший] суддя з Підкарпаття, а потім п. Бандровський11, теж
підкарпатець. Установа Довірря завела обов’язкову регістрацію всіх українських емігрантів в Протектораті, видавала посвідки національної приналежності, що мали значення в німецьких пашпортових установах, переводила інтервенції в належних урядах по справам емігрантів, особливо в Гестапо, треба сказати без наслідків в більшости випадків, та була якимсь
підлеглим органом Гестапо. Загальна опінія української еміграції про
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Установу Довірря була негативна й вона залишалась «Установою Довірря» ляше тих, хто її утворив.
На початку січня 1939 року, якраз на наші Різдвяні Свята, я їздив до
Варшави й Львова в своїх справах. Голова Українського Наукового Інституту, проф. О. Лотоцький12, демісіонував і члени інституту виставили мою
кандидатуру на його місце. Ото ж треба було поїхати та довідатись на
місці про цю справу та про умови життя там, якби дійсно моя кандидатура була ухвалена, крім того треба було одбути перше засідання членів
недавно утвореної урядом УНР Могилянсько-Мазепинської Академії Наук,
членом якої й Генеральним секретарем я був, та обрати нового Президента Академії на місце помершого академіка Степана Смаль-Стоцького13. У Варшаві я пробув три чи що дні, полагоджуючи свою справу. Вже
тоді відчувалося певне напруження в очікуванні дальшого розвитку подій.
Разом з тим довідався про вияви традиційного польського самохвальства,
короткозорости закордонної політики та необережности. Наведу тут два
факти, що мені стали відомі у Варшаві. Я знав, що між Польщею й ЧСР
існують тертя із-за прикордонних земель по річці Ільзі. Року 1938 я лікувався в Даркові, де були купелі радіоактивної води. Містечко це стоїть на названій річці. Побував я і в Тешині, половина якого належала до Польщі, а
половина до ЧСР, багатша й краща. Не бачив я там польської більшости
населення, а щодо «утисків» уряду ЧСР в освітніх справах, то я на свої
очі бачив в більших містах рядом три школи: чеську, польську й німецьку,
населення там мішане і місцеве слов’янське населення говорить якоюсь
чесько-польською мішаниною. Тим часом поляки в свойому спорі завше
посилались на чисто польську більшість на землях, що одійшли до ЧСР
по Версальському договору, та на її утиски з боку чеської влади. Тепер же
Польща, використовуючи тяжке становище чехів під Протекторатом та
брак військової сили, наподобили чин Гітлера та збройною силою зайняли
всі землі, що були в спорі, і, треба сказати, не на користь цих земель, бо
негайно ж зачинили чеські й німецькі школи, лишивши тільки польські та
взялися за полонізацію населення. Другий факт, про який я довідався
у Варшаві від особ, до яких маю повне довірря, такий. Польський уряд, не
обмежуючись висилкою своїх шпигів та провокаторів, а пізніше й озброєних
банд на Карпатську Україну після проголошення самостійності, зажадав
від Президента уряду УНР, А. Лівицького 14 , щоб той формально
здекларував незаінтересованість уряду УНР в справі Карпатської України!
Само собою розуміється, що А. Лівицький категорично одмовився це
зробити та висловив здивовання, що таку вимогу йому поставлено, знаючи, що він не може їх задовольнити. З того часу поляки не в одному
помстилися на А. Лівицькому за таку відповідь.
З Варшави поїхав я до Львова, спинився в «Народній гостинниці», й там
же одбулося засідання Академії наук під головуванням віце-президента
Академії, проф. Фещенка-Чопівського15. Було обрано кілька нових членів
і призначено нове засідання з участю новообраних членів, яке й мало
перевести вибори пової Президії Академії. Потім я одвідав ще наукове
Т-во Шевченка, де бачився з проф. В. Симовичем 16 та В. Дорошен89
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ком, Гіпотечний Банк, де полагодив справу з доручення Музею; зробив
візити д-ру Мудрому17 і голові УНДО, д-ру Храпливому та проф. Старосольскому18, своєму колезі й приятелю. Він мені скаржився на переобтяження адвокатською працею й плянував передати свою адвокатську канцелярію своєму синові та давньому своєму помічникові, та знов повернутись до чисто академічної праці, до якої його завше тягли особисті симпатії та любов до спокійної наукової праці. Мав ще одвідати д-ра Дмитра
Левитського, але він був тоді хворий. З тих, кого я тоді одвідав, д-ра Д. Левитського, проф. Єфимовича, д-ра Храпливого та проф. Старосольського – ніколи вже не побачу – померли вони вдома або на примусовому вигнанні. Д-р Мудрий та В. Дорошенко – животіють на вигнанні в Німеччині... Пробувши 2 дні у Львові, від’їхав я до Праги.
В червні місяці дістав повідомлення з Варшави, що мене обрано на
місце проф. О. Лотоцького Директором Наукового інституту, що міністр
народньої освіти затвердив вибори і що я мушу приїхати до Варшави перейняти посаду. Не дуже то мені хотілося кидати університет, але треба
було перебрати посаду Директора Інституту, який тоді розвинув видавництво наукових праць за широкою програмою й потрібував повного складу своєї президії. Отже почав лаштуватись до переїзду до Варшави. Не
думав тоді й не сподівався, що доведеться скоро повернутись до Праги,
але помилився і ця помилка принесла мені великі матеріальні втрати, ще
й коштувала мені здоровля, нервів та тимчасової, правда, втрати катедри
в УВУ. Виїздив ніби надовго з Праги, зліквідував гарне й дешеве помешкання, сякі такі меблі, що мав, решту рухомого майна кілька днів пакував
у валізи й скрині, мав багато мороки з дозволом на виїзд у німецьких та
чеських урядів, у поліському консуляті, у митного уряду і т. д., і т. д. Нарешті сів у потяг з дружиною, яка їхала хвора, проти своєї волі, ніби передчуваючи всі страхіття, які довелося пережити пізніше у Варшаві. 5 липня 1939 р. прибули ми до Варшави й з двірця поїхали на своє помешкання,
що наняла для нас дочка наша, Галя, яка жила тоді у Варшаві. Помешкання було гарне й модерно уряджене, тільки без меблів, порожнє. Наступного дня одвідав Інститут та вступив у виконання своїх обов’язків.
Тоді життя у Варшаві було порівнюючи дуже дешеве, крім помешкання,
за яке платив 125 злотих на місяць. Так що, одержуючи на посаді Директора 400 зл. на місяць, могли ми вдвох на ці гроші жити, скромно правда,
але не в нужді. Праця в Інституті йшла, за заведеним порядком, встановленим ще проф. Лотоцьким, який був талановитим організатором, і не
відбирала в мене багато часу. Поза службовими годинами в Інституті
одвідував я членів тутешньої емігрантської колонії нашої та інформувався
про тутешнє життя, а також членів уряду УНР, у яких дістав пояснення
про настрої й наміри польської влади та її відношення до вимог, що поставив Польщі Гітлер. Життя нашої еміграції в Польщі, зокрема у Варшаві,
було значно відмінне від життя в ЧСР. Воно було більш самостійне
й активніше. Всі майже встигли здобути собі якийсь заробіток на різних
службах, з якого й жили, і в цьому відношенні були забезпечені ліпше, ніж
в ЧСР, де наші люди привикли до субсідій та допомог чеського уряду,
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були пасивніші, а після припинення за останні роки допомоги, опинились
в тяжкому матеріальному стані. Від наших політиків та й з преси довідався
про політичні настрої в Польщі. І що ж, поляки були й лишились поляками.
Ніщо їх не лякало. Всюди, в парламенті, на різних зборах, мітингах і в пресі
вихвалювали свій уряд, своїх геніяльних міністрів, військову головну
команду свою, військо. Навіть загрожували німцям, що за тиждень можуть
бути в Берліні! Особливо маркантною з цього погляду була промова, що
виголосив тоді маршал Ридза-Смиглий, що став потім
Головнокомандуючим польськими озброєними силами. Англія й Франція
в рішучих виразах попереджали Німеччину, що на випадок агресії на
Польщу вони стануть на її оборону. Ці заяви не зробили враження на Гітлера, тільки підбадьорили Польщу, яка де схотіла навіть вести переговори
з Німеччиною з приводу вимог, поставлених Гітлером. Пізніше, під натиском Англії, польський уряд згодився на пересправи, але було вже запізно.
В цей час Гітлер вів переговори з большевиками, які й скінчились підписанням 20 серпня 1939 р. союзного договору. Після цього всі вже були
переконані, що війна між Польщею й Німеччиною незабаром вибухне, але
ніхто не сподівався, що вона прийме такий блискавичний темп та пронесеться над Польщею, як той все нищучий ураган. Адже ж Польща тоді
мала більше 250 000 кадрової добре вивченої й дисциплинованої армії, яку
мобілізація могла довести до 2-х міліонів, 600 літаків, 500–600 танків, великі складовища зброї й набоїв, дуже добре вишколену кінноту на добрих
конях... Але надія на негайну поміч Англії й Франції та цілковите непоінформовання про німецьку військову потугу й нові методи бою привели
до того, що Польща була заскочена непідготовленою до війни. Поки
в Берліні робилися спроби до чогось договоритись, німецькі цілком готові
до бою армії стояли вже на кордонах Польщі, готові вдертись до Польщі
з Півночі, Заходу й південного Заходу, з Протекторату. В кінці серпня німецьке військо зайняло Данціг, а на світанку 1 вересня 1939 р. розпочали
наступ на всьому фронті. Ранком того ж дня німецькі літаки були над Варшавою, запалили військовий аеродром на Мокотові, що був недалеко від
нашого помешкання. Це було так несподівано, що, наприклад, я бачив літаки, чув гарматний обстріл їх, але вважав, що то лише маневри польської
артилерії протилітакової. Польща була заскочена, мобілізація тільки-тільки
що роспочалася і так і не була закінчена. Жовніри з’явились на призначені
їм місця, але ні зброї, ні одягу, ні провіянту не встигли вже одержати. Військові арсенали та складовища набоїв і зброї були повньохінькі, але було
вже запізно озброювати мобілізованих: німці потім забрали всі ці складовища. В перших же днях всі аеродроми були знищені й літаки на землі
розбиті, те ж сталося й з парками танків. Бачив я на власні очі кілька мобілізованих батарей, що переїздили по вулицях Варшави. Вигляд їх був добрий, але обоз, що за ними їхав, складався з кількох убогих селянських возиків, запряжених селянськими миршавими кониками з мотузяною упряжжю; на тих возиках сиділо по кілька жовнірів на мішках, певно з вівсом.
Порівняв я з чеською та німецькою арміями, що бачив у Празі, та й подумав: «Боже, з такою армією Польща думала маршерувати на Берлін».
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Як відомо, військові події пішли нечувано швидким темпом. Польський уряд з Президентом та міністрами й головним командиром покинули
Варшаву 4 вересня, взявши з собою вищих урядовців усіх міністерств та
подалися на Схід, потім на Південь, нарешті втекли до Румунії, де й були
інтерновані. За урядом Варшаву покинули – поліція, пожежна сторожа, поштові урядники; в’язниці було відчинено, злочинців випущено, крім політичних
в’язнів, яких таємна поліція повезла з собою на Схід до Берестя та до
Картушської Берези. Багато з них загинуло. На вулицях міста з’явились
мобілізовані вояки та ті, що повертались з фронту, з зброєю й без зброї.
Ситуація в місті була загрозлива: поліції не було, в’язниці порожні, злочинний
елемент вільно гуляв по місту. Поза Варшавою кружляли чутки, що в місті –
повна анархія, злочинці грабують місто та вбивають горожан. На щастя всі
ці чутки були безпідставні. Владу в місті негайно перебрав міський магістрат
на чолі з енергійним бургомістром С. Старшинським, який в згоді
з командою військової залоги відразу привернув нормальний порядок, який
тільки можливо було встановити за цих трагічних днів. Жадних грабунків,
жадних нападів чи інших злочинів. Вся увага влади й населення звернулась
до військових подій та до оборони міста. Почали перекопувати вулиці
протитанковими ровами, будувати барикади, розставляти на площах,
у скверах та в парках міських батареї різного типу гармат та тяжких кулеметів проти літаків. Біля нашого дому на Мокотові, що фасадом виходив на
площу, а лівим причілком на бічну вулицю, за ніч збудували височенну, до
другого поверху барикаду з дощок, взятих з близького кладовища, та ще
й хвалилися, що як увійдуть німці, то барикаду запалять. На площі ж поставили тяжкі кулемети. Таке небезпечне сусідство примусило нас подумати
про якесь інше місце, більш безпечніше. Я вирішив забрати з собою дружину, дочку та її чоловіка та перебратись до помешкання Інституту, що хоч
і було ближче до центру міста, але на малій Служевській вулиці, недалеко
від Лазенського парку. 6 чи 7 вересня, о 6-й годині ранку, замкнувши помешкання та взявши з собою трохи білизни й дещо з постелі, тихенько вийшли
на вулицю. Всюди було тихо й людей було мало на вулицях. Прийшлося
йти пішки, бо не було вже автобусів. Довелося перелізати через барикади,
переступати рови та ще з пакунками й хворою дружиною, яка ледве-ледве
дибала. Замісто – півгодини ми йшли більше години. По дорозі зустріли
інж[енера] Словінського19, урядовця Інституту, який з своєю нареченою, її
маленьким сином та служницею, з великими вузлами речей теж прямували
до Інституту. В мешканні Інституту ми вже застали чимало людей, причетних і непричетних до Інституту, які теж прийшли, щоб серед своїх людей
пересидіти події. Таким чином зібралось нас тоді в Інституті більше 20ти душ, не рахуючи служниці Інституту, її сестри з немовлятком та старою матір’ю. Добре, що хоч помешкання було велике, з 5-ти кімнат з кухнею та великою залею, що знаходилась в центрі помешкання, але спати
багатьом довелося на долівці в залі, що називається – «покотом». Тут і довелося нам перебути весь час облоги Варшави.
Ми, з дружиною та дочкою, були вже під обстрілом, правда лише гарматним та рушничним в Київі в січні року 1918, коли довелося нюхати
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пороху й сидіти в льоху (в наш дім тоді влучило 7 гранат), але те, що довелося пережити й побачити у Варшаві, не можна було й порівняти з київськими подіями. Напочатку Варшава не була оточена німецьким військом –
шлях на той бік Висли через передмістя Прагу довгий час був вільний.
Головні позиції німецькі були на півдні за Мокотовом та на заході; там же
були й позиції оборонців міста. З упливом часу, до Варшави почали
продератись біженці й рештки розбитих відділів війська, а вороже коло
збільшилося й ступнево оточило з усіх боків місто. Життя в обложеному
місті йшло за порядком, що був пристосований до військової акції німецького
війська. Звичайно, зрана до 8–10 години та від 12–1 по полудні
переривались військові акції, в місті було спокійно. Ці перерви використовувало населення, щоб купити хліба, як що був, та якоїсь провізії в склепах. Скоро, правда, вже не було чого купувати, бо склепи були випродані
за першого ж тиждня облоги. Між 8–10 годинами ранку – перший алярм,
а за ним нальот німецьких бомбовиків. Всі ховались, де хто міг, і починалось бомбардування та стрілянина гарматна. Німці розбивали мости через Віслу, залізничні двірці й залізницю, військові або урядові будинки, місця,
де були польські батареї, старовинні палаци польських магнатів; траплялось,
що бомби попадали і в церкви та освітні установи. Нальот з короткими
перервами тягся до полудня. Між 12–1 годинами новий алярм, часто лише
літаків розвідчиків, що оглядали наслідки ранішнього нальоту та брали
фотографічні знімки. О 4-й годині великий, але вже останній нальот, що
затягався іноді до 6-ої години. Вночі теж не було спокою: зачинався
гарматний субой та сутички на фронті навколо міста. Польські батареї, що
були в місті, обстрілювали німецькі позиції, а ті відповідали. Кілька разів
німці пробували наступати на місто і однієї ночі дійшли були аж до Лазенського парку, але були відбиті. Про військову ситуацію навколо Варшави і в місті повідомляв населення референт магістрату по радіо в оптимістичних виразах для заспокоєння населення, наприклад, що військо успішно бореться недалеко від Варшави, пробиваючись на поміч місту, що
біля Данцігу висадились дві чи три англійських дивізії, і т. п.
Годувались ми в Інституті, де всі, хто там був, склали якусь комуну,
закупили два мішки борошна, з якого мати служниці пекла нам хліб, закупали спільно провізії на борщ та суп, кип’ятили воду на чай, і т. д. Одного
разу покуштували й конятини, але вона не мала успіху через не звичку,
а також через те, що багато вже трупів конячих було на вулицях міста.
Чим далі тяглася облога, тим трудніше й небезпечніше ставало в місті.
До міста почали надходити численні відділи війська, так що під кінець
облоги набралося в місті більше 100 000 жовнірів. Прийшов один технічний батальйон, складений з наших волиняків. Зайшло кілька їх і до Інституту та розказували, що їх знято з фронту та послано до Варшави, щоб
тримати санітарний порядок, тушити пожежі і т. п. Помістили їх в порожніх будинках, де була раніше в’язниця. Робили гарне враження своїм зовнішнім виглядом, чистою уніформою, були бо вони з кадрових частин
війська. Більшість жовнірів, що самовольно прибули з фронту до міста,
вже не хотіли битись, поховали чи покидали зброю й ходили по
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місту; були випадки й примусового забірання в склепах споживчих речей. Були бо голодні. Військові коні стояли без їжі й води на площах,
в скверах, в садочках біля домів; поїли траву, листя з дерев, пообгризали кору, схудли; потім, постоявши день два без їжі, нерухомо з схиленими головами, падали й здихали. Рідко коли побачиш сердобольного жовніра, що ділився з своїм улюбленим конем куском хліба, або дітей, що
давали соломи чи ще чогось в останнє поїсти чи напитись коням. Бачив
я трупи тільки що подохлих коней, а навколо них людей, що ножами
вирізували собі на обід шматки конятини – за кілька годин від конячого
трупа лишався тільки скелет. Ці страшні картини війни довго стояли
перед моїми очима!
Багато будов було вже розбито або горіло день і ніч, бо не було кому
й чим гасити. В ночі видно було пожежні заграви всюди. Біля нас горів
один дім напроти нашого, другий – позаду. В останні дні загорівся цілий
блок будинків б[увшого] російського гвардійського полку на вулиці Сапеги, в якому за польської влади містилися різні установи військового міністерства та цінні військові архіви; горів кілька днів, поки було чому горіти.
Горіло багато будинків на довгій Маршалковській вулиці. Багато й людських жертв вже було; забитих ховали на площах чи в скверах, наспіх закопуючи на півметра в землю. Замок на старому місті, де жив Президент
Республіки, було розбито цілком.
17 вересня, коли вже Варшава була оточена зо всіх боків німецьким
військом, а на фронтах військові події були вже скінчені, німці передали
перший ультиматум про капитуляцію Варшави. Магістрат і військове командування відкинули цей ультиматум. Тим часом становище міліонового міста, населення якого ще збільшилось військовими частинами з різних фронтів, все гіршало: не було вже хліба й м’яса, склепи були замкнені,
бо все випродали, що мали. Нарешті, в суботу, 25 вересня, німці прислали
остаточний ультиматум, попереджаючи, що коли в неділю Варшава не
капітулює, то в понеділок, 27-го, буде без милости збомбардована літаками
й гарматами. Міський уряд, знаючи про тяжкий стан населення, почав
радитись з військовим командуванням: «Щоб спасти місто від знищення,
а населення від смерти, треба або прийняти ультиматум, або нехай військо
не ховається за мурами міста, а вийде за місто битися, вимагав міський
уряд, – в противному разі місто буде знищено, неозброєне населення, жінки
й діти впадуть жертвами без жадного наслідку для військових подій, бо
вже всюди польські війська переможені. Отже, коли військове командування
вважає можливим з успіхом боротися й далі, нехай вийде на зовнішні позиції
та продовжує боротьбу». Військові ж думали, що в місті можуть успішніше
продовжувати боротьбу. Пересправи затяглися аж до понеділка і жадної
відповіді німецькому командуванню не було дано. І от настав страшний
день 27 березня, якого вже до смерти не забуду. О 8-й годині ранку
почалося бомбардування Варшави. З нашої комуни більшість поховалась
в льохах дому. Я з дружиною чекали в передпокою, де були товщі стіни,
але було аж четверо дверей і піч. Почули гуркіт і свист літаків, що
спускались сторчаком униз та кидали бомби. Незаба94
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ром одна бомба вдарила в карниз дому напроти нас. Від детонації всі
вікна нашого помешкання, хоч і були трохи відчинені, з рамами винесло;
всі двері розчинились, повалило шкляну стіну, що ділила велику залю на
дві половини, а мене й дружину звалило з стільців та обсипало склом від
електричних лямп, порохом та сажою з печі, капелюх, що я мав на голові,
зірвало й закинуло десь в третю кімнату. Перелякані, обнялись ми та й питаємо один одного, чи цілі ми чи поранені? Бачучи, що вибрали небезпечне місце, спустились ми з першого поверху вниз та стали в проході біля
сходів і ліфта. Там вже, а також в передпокою помешкання, що займав
лікарь поляк, було вже чимало люду, головним чином жінок. Напроти нас,
через в’їзд до двору, на сходах другого помешкання, стояли дочка наша
й зять. Знов налетіла нова хвиля літаків і знов почали кидати бомби на
наш квартал: чули всі, як били бомби, падаючи на кам’яний брук вулиць,
ніби то велетенським молотом, від чого стогнала земля й колихалась під
ногами, а будинки хитались і тріщали... Притулились ми в кутку, взявшись за руки та чекаючи тієї бомби, що поцілить в наш дім та засипить
нас під його руїнами. Діти плачуть, жінки голосно моляться, співають
«Святий Боже!» або проказують похоронні молитви польські. Це било по
нервах і так вже напружених до крайности! Так з короткою перервою
опівдні простояли ми, неївши й непивши цілий день до 6-ої годили вечера,
коли літаки перестали кидати бомби, але ще чулась стрілянина з гармат
і деколи набої долітали до нас. Коли вже стихла й гарматна стрілянина,
вийшли всі за ворота та глянули на сусідні дома й вулиці, то прямо жахнулись від картини, яку побачили, й дивувались, як нам пощастило врятуватись серед цього пекла. Наш дім був другим від рогу Служевської й Кожикової вулиць. Продовженням нашої вулиці через Кошикову була коротка вулиця Прятелів, забудована гарними модерними домами – вілами.
Увесь цей перехресток вулиць був старшенно розбитий. Сусідній, роговий
дім був наполовину розбитий, дім на протилежному боці розбитий і горів.
Гарні склепи з великими вітринами не існували, на місці їх стояли лише
погнуті залізобетонові стовби, брук був посіяний ямами від бомб. Пожежі й руїни домів були видно всюди наоколо. В інших кварталах та вулицях було ще гірше, але побачили й почули про це наступного дня. У вівторок зрана чекали на нове бомбардування, але було всюди тихо, німецькі
літаки, хоч і літали, але бомб не кидали і алярму не оголошено. Очевидно, за ніч щось сталося. Нарешті, довідались, що оголошено перемирря
й що представники війська поїхали до німецького командування умовлятись про умови капітуляції. Аж не вірилось, що вже не буде стрілянини та
що можна вийти безпечно на вулицю. Дочка з зятем негайно ж пішли довідатись, що сталось з нашими помешканнями на Мокотові. За годині дві
вернулись та почали оповідати, що бачили по дорозі й вдома; всюди –
руїни, через вулиці тяжко пройти, бо завалені руїнами домів; Мокотов
обстрілювали німці тільки гарматами, в наш дім попало, але помешкання
цілі й можна перебиратись туди. Того ж вечора ми покинули Інститут, де
не було цілого вікна, й пішли додому. Дійсно дома знайшли все в порядку, тільки дві дірочки у вікнах від куль, але склад, що був насупроти, горів
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і з балкону видно було великі пожежі на західному залізничному двірці,
що горіли потім кілька днів, та в інших місцях Варшави. Та ще не було
води, ні електрики, ні газу, ні отоплення, так що тижднів зодва довелося
ходити по воду до приватного двору, де в садочку було якесь джерело
і рурою текла маленьким струмочком вода до басейну. Перші дні була
недостача у всьому, але потроху життя налагоджувалось. Замість розбитих
склепів увесь торг перенісся на вулиці, де крамарі з професії та добровільні
продавали все, що потрібно було для життя. Не було, правда, сигарет
і тютюну польської режії, і рідко де можна було купити їх за великі гроші,
але пізнійше на вулицях зявився тютюн в листах, який купували, різали
й курили. З сел почали привозити молоко, сельський хліб, сало, м’ясо, яйця
і т.п. Жити вже можна було. Саме місто було страшенно розбите, деякі частини, як, наприклад, жидівське гетто – Налевки та Залізна Брама – зрівняне з землею. Картина Варшави після бомбардування була така, як німецьких великих міст, яку довелося мені бачити пізніше. Людські жертви нараховувались від 20-ти до 40-ка тисяч мертвих. Тисячі трупів було поховано
в льохах та під румовицами розбитих домів, їх не викопували і від трупного
запаху не можна було проходити по вузеньким вулицям старого міста.
Умови капітуляції не були суворі: здача зброї, після чого жовнірів
пущено на волю; старшинам залишено холодну зброю, але взято всіх у полон. Власне війна для Польщі була вже скінчена на її теренах; ті частини,
що відступили на Схід та думали, що з’єднаються з советським військом
проти німців, були роззброєні там та теж попали в полон. Лише Варшава
протрималась довше й поклала зброю на 10 днів пізніше. Через кілька
днів до міста увійшло німецьке військо, потім прибув і Гітлер з головною
командою, зробив тут бучну військову параду й від’їхав. Управа міста
перейшла до рук німецького губернатора та його органів. Було заряджено
різні санітарні міри, що були дуже потрібні, на очистку вулиць від каміння
й конячих трупів німці погнали жидів, давши їм жовтого коліру пов’язки на
рукави з написом «jude» та сіонійською шестикутною звіздою; закопані
нашвидку мертві викопувано та віддавано рідним для похорону, а коли
таких не було, то закопували на кладовищах у спільні могили; наказано
було всім обивателям прищепити протитифову сиворотку, і т. д. Разом з тим
почалися роботи по репарації водоводу та електрики, пізніше й газового
заводу.
Через тиждень після трагічних подій зібрались мої співробітники в Інституті й ми вирішили продовжувати працю, хоч і не знали, що буде
з Інститутом, бо формально він був польською державною установою
під відомством міністерства освіти. Незабаром Інститут одвідали
військові німці й запечатали його, а працю припинили. Довелося йти до
комендатури за поясненням. Там мені заявили, що зробили так з обережности, щоб нічого з майна не пропало та щоб ніхто інший не мав
претензій на майно Інституту, який, як польська державна установа, має
поділити долю всього державного майна Польщі. А через день до Інституту з’явились агенти Гестапо теж довідатись, що то за установа. Бачили вони печаті й наліпки комендатури, але нічого з цього не робили;по
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обіді приїхали з двома каміонами, погрузили на них діловодство й архів,
бібліотеку (10 000 томів) з інвентарем її, архів Лесі Українки, куплений
проф. Лотоцьким для Інституту, взяли по чотирі примірника видань Інституту, збірку портретів українських діячів, що зібрав О. Лотоцький, та
й вивезли, сказавши, що везуть того ж дня до Берліну. Було там декілька старих портретів Б.Хмельницького та козацької старшини, а також
колекція старовинної козацької зброї, що належала проф. Р. СмальСтоцькому, яку спасли наші співробітники з помешкання Стоцького, коли
загорівся дім, де він мешкав. Смаль-Стоцький виїхав з Варшави ще 4 вересня і місце його перебування було невідоме. Цих речей Гестапо не
забрало, а також полишило склад видань Інституту, що був в льоху та
в кімнаті, яку тоді займав інж[енер] Словінський, йому ж доручили стерегти помешкання до нового роспорядження, давши йому право мешкати там. Я не був присутній при цьому нальоті Гестапо, довідався тільки
на другий день, коли прийшов до Інституту. Щоб розвідати, як стоїть ця
справа і що буде з Інститутом, пішов я до Гестапо, яке тоді реквізувало
для себе будинок міністерства освіти. Там мені заявили, що майно Інституту одвезено вже до Берліну, але це була неправда, бо пізніше бачив
я деякі книги з бібліотеки в шафах Гестапо й довідався, що все майно
вони сховали в будинку міністерства освіти, де тримали також й інші
таким же способом придбані речі від інших польських та чуженецьких
інституцій, наприклад бібліотеку угорського наукового товариства. Потім
складовище книг різних цих інституцій, перемішане, без жадного порядку, було, як оповідав мені проф. Мірчук, вивезено німцями з Варшави,
але не до Берліну, а до Ратибору, на Шльонску, де його потім, певне
забрали большевики. При цих кількоразових візитах до Гестапо бачив
я там д-ра Липу, що утворив тоді Комітет український, сам себе призначив його головою й старався грати ролю якогось українського «фюрера».
В цій ролі робив вражіння божевільного.
Німці не дали на письмі жадного роспорядження про припинення чинности Інституту, але фактично зробили все, щоб унеможливити його працю.
До того приєднався й брак матеріяльних засобів. Жадних запасних фондів
не було. Через втечу польського уряду не встиг Інститут одержати субвенції на три місяці наперед, як, наприклад, університет та інші польські школи
й наукові установи. За таких обставин на нараді з урядовцями Інституту
вирішено було роздати решту грошей, що була ще в касі, вважати Інститут
зачиненим, а урядовцям дати відпустку. Я вирішив вернутись до Праги і чекав лише на відновлення залізничного сполучення з Протекторатом.
На свойому місці перепустив я згадати, що Президент УНР А. Лівицький з родиною, військовим міністром, генералом Сальським, та ще
з кількома особами покинув Варшаву на початку війни. Від’їхали вони в напрямі на Люблін, в околицях якого й перебули війну, міняючи місця перебування. В передбаченні війни та з огляду на несприятливе відношення польського уряду, уряд УНР зарані виготовив від імені Президента уповноваження Голові Ради Міністрів, В. Прокоповичу, що проживав тоді у Франції,
біля Парижу, перейняти на себе обов’язки Заступника Директорії та Го97
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ловного Отамана військ УНР на той випадок, коли військові події перешкодять Президентові виконання його функцій. Це уповноваження знаходилось на руках одного члена уряду, що проживав у Празі, він мав передати його В. Прокоповичу, як тільки настане перешкода, зазначена в уповноваженні. Довідавшись, що А. Лівицький від’їхав з Варшави невідомо
куди, член уряду негайно ж передав з оказією уповноваження В. Прокоповичу20, а той, вступивши у виконання делегованих йому функцій, організував в Парижі новий уряд УНР, який і оголосив декларацію, що УНР в цій
війні стає на бік держав Аліянти.
Більше місяця з дня виїзду А. Лівицького не було жадних відомостей,
де він і що з ним. Перший подав про себе звістку генерал Сальський, а
трохи згодом прибув до Варшави син А. Лівицького, Микола. З його приїздом українська колонія довідалась, що А. Лівицький – вже біля Варшави, чекає дозволу вернутись до дому. Після переговорів з комендантом
міста одержали дозвіл і через кілька днів А. Лівицький з родиною страшенно змучені подорожами й тим, що довелося пережити, прибули до
Варшави. Тут вони довідались, що польська таємна поліція шукала Президента, щоб арештувати, була кілька разів на його помешканні, робила трус,
забрала папери, що лишились в домі, та поставила була свою сторожу.
Видно, це так мстився польський уряд на Президентові за його відповідь
в справі Карпатської України. Довідавшись і побачивши, що зосталося від
Варшави після бомбардування та про те, що пережили тут ті, що зостались у Варшаві, А. Лівицький сказав: «А ми думали похвалитись, що нам
довелося пережити під час нашої подорожі, але, побачивши, що ви тут
пережили, мені вже соромно оповідати про нашу подорож».
Але, позбавившись пресії польського уряду, А. Лівицький зазнав нападів з боку нових господарів Польщі – німців. В Берліні довідались про
декларацію Паризького уряду УНР та зажадали від А. Лівицького пояснень в цій справі. Довелося йому викручуватись, але так, щоб не пошкодити чинности заступника його в Парижі, а також, щоб і не давати німцям
якихсь зобов’язуючих заяв. На певний час німці задовольнились поясненням, що уповноваження В. Прокоповичу було дано на випадок, що
польський уряд перешкодить А. Лівицькому виконувати його функції,
доказом є факт, що поляки розшукували його через свою таємну поліцію
щоб заарештувати; тепер же, коли він вернувся до Варшави та перебрав
свій уряд, то тім самим уповноваження втратило свою правну силу. Формально це відповідало дійсности, а тим часом В. Прокопович встиг виїхати з Парижу на південь Франції, в неокуповану німцями країну, де й перебував до початку 1942 р. За всіх потерпів О. Шульгин21, що в якости
голови уряду та міністра закордонних справ підписав паризьку декларацію, складену в різких виразах проти Німеччини. Його німці арештували
й тримали у в’язниці щось з півроку. Потім акт уповноваження втратив
активність в очах німців, а опінія українського громадянства дуже прихильно зустріла акцію Німеччини проти советської Росії, яка ніби-то «в цілях визволення українського й білоруського народів від визиску польських
панів», як тоді офіційно проголосила, а в дійсності на підставі договору
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з Гітлером з 20 серпня 1939 р. про поділ Польщі, вдерлася на Білорусь,
Волинь, Галичину й Буковину, зайняла ці землі та почала насаджувати там
«правдиву демократію» та «щасливе й радісне совєтське життя».
Того року зима була дуже люта. У Варшаві в грудні та січні морози
іноді доходили до 30 ступнів від нуля. В нашому домі власник через якийсь
час перестав топити, вугля всюди бракувало; в холодному помешканні,
де вода замерзала ранком, неможливо було витримати. В грудні залізничне сполучення з Протекторатом налагодилось. Тоді я вирішив вернутись
до Праги. Після довгих «хожденій» по різним німецьким установам дістав
я перепустку й дозвіл їхати в прямому потязі; виїхав з Варшави, щоб залагодити наперед свої справи в УВУ та з по мешканням і т. п. В Празі
всюди на вулицях побачив червоні оголошення від Протектора, з яких я довідався, що в листопаді м[ісяці] 1939 р. чеські студенти Карлового університету та Техніки організували одного дня протинімецьку прилюдну
демонстрацію, за яку німецька влада жорстоко помстилася: були забиті
й поранені, решта сиділа в концентраках аж до кінця війни й багато там
померло. Крім того усі чеські високі щколи – університети, техніки і т. і.
були закриті на весь час війни й чехам не було дозволено впис до німецьких або до інших високих шкіл. Щодо моєї справи в УВУ, то, як я довідався на місці, розпорядження про звільнення мене а посади звичайного професора видав самовільно проф. О. Мицюк, що тоді виконував обов’язки
голови Кураторії, установи, яка, за статутом, відала лише фінансовими
справами УВУ. За мотив для звільнення О. Мицюк взяв факт, що я, нібито, без відома й дозволу Кураторії покинув УВУ, щоб прийняти іншу посаду – Директора Українського Наукового Інституту у Варшаві. Прибувши
до Праги, я вияснив Ректорові УВУ й деканові правничого факультету,
предложивши їм документальні дані, що я від’їхав під час літніх ферій, не
потрібуючи брати відпустки, про мій від’їзд на посаду Директора знав О.
Мицюк і професорська рада факультету, що О. Мицюк, як голова Кураторії, підписав сам дозвіл Кураторії на мій від’їзд на мойому про це проханні,
яке лишилось у мене на руках, бо там був також і дозвіл від чеського
міністерства освіти, що вся ця справа з моїм звільненням у світлі
документів уявляється, як груба помилка або чисто персональна акція
проти мене з боку О. Мицюка, причому О. Мицюк не тільки перевисив
свої уповноваження, як вик[онуючий] обов’язки голови Кураторії, але й видав наказ про звільнення сам, персонально, не доложивши про це Президії
Кураторії, хоч повідомив мене, що постанова про звільнення була прийнята Президією. Мої пояснення в цій справі мали за наслідок, що як факультетська рада професорів, так і Сенат УВУ негайно ж винесли одноголосні
постанови про ануляцію постанови О. Мицюка та про уділення мені моєї
катедри цивільного права і процесу. Задоволений поки що цими формальними постановами, я повернувся до Варшави. Там знов довелося ліквідувати помешкання, куплені меблі тощо та за виручені гроші вертати до
Праги, в січні 1940 року.
В Празі досить скоро знайшли ми помешкання в одному пансіоні –
маленьку, умебльовану кімнату, але з світлом, центральним отопленням
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та гарячою водою, що для нас було найголовніше після варшавських морозів. Тут ми й прожили аж до весни 1945 р. Пансіон був якраз насупроти
Чеської нової техніки, величезні будинки якої всі були реквізовані німцями
під казарми гітлеровських СС та льотчиків. Обридли вони нам своїми
щоденними муштрами та парадами. В міру того, як війна продовжувалась, жити в Празі ставало трудніше, хоч німці й постачали картоплю,
борошно й інші речі, яких забракло в Протектораті.
Німці робили це не із-за якоїсь милости до чехів, а тому, що Протекторат вибрали, як спокійну країну, до якої перевозили дітей з розбитих німецьких міст та своїх жінок, до яких могли потім приїздити на відпустку з фронту та «на виконання своїх малженських обов’язків», за приписами націстичної доктрини. За тих часів в Чехії та на Мораві, не лише по великих містах,
але по селах, курортах та кліматичних станицях було повно німецьких дітей,
які скоро стали пострахом чеського населення, бо поводились всюди, як
завойовники: нищили меблі в школах і домах, ламали овочеві дерева, а головне гасали по вулицях, горланили німецькі бойові пісні і т. п.
Але назагал беручи, жити й працювати науково можна було, правда,
скупо, за браком багатьох речей, зате більш-менш спокійно. Жадних нальотів чи бомбардувань Прага не зазнала аж до 1944 року, коли через
Прагу почали перелітати англійські та американські літаки, що прямували
на бомбардування німецьких міст, з півдня на північ і назад. На початку
1945 р. літаки почали налітати і в день і тричі бомбардували Прагу,
розбивши півничний залізничий двірець на Височанах, відкіль йшло сполучення з Німеччиною, та кілька заводів, а одного дня о півдні невелика
група американських літаків несподівано й швидко, так що й алярму не
було, зробила якийсь випадковий нальот на південно-східні частини міста,
кидаючи бомби на житлові будинки, причому розбили старословянський
монастир та кілька домів на Виноградах і на Панкраці, в тому числі й дім
нашого Музею. Тоді загинуло біля 2000 людей, серед них багато жінок
і дітей, що гуляли на сонці. В числі жертв були й українці: дружина доцента І. Мазепи, що гуляла недалеко свого дому з двома внуками, що з нею
загинули, 2 українця, що згоріли в запаленому бомбою домі, та ще кілька
було поранено.
За часів Протекторату (1938–1945) життя української еміграції проходило більш-менш спокійно. Відмічу лише заведення німцями обов’язкової праці для всього працездатного населення Протекторату, в тому числі
й для емігрантів. Звільнені були лише ті, що працювали в школах та в деяких установах, як, наприклад, в Музеї. Реґістрація здатних до праці переводилась через спеціальний уряд праці й треба було кожному там регіструватись та подавати прохання про звільнення від праці. Навіть професори УВУ та студенти мусіли реґіструватись та діставати посвідки, без яких
не дозволено було проживати в Празі. Було утворено німцями центральне
Бюро, що видавало посвідки для всіх студентів високих шкіл Протекторату, воно ніж іншим давало дозвіл на приїзд і проживання в Празі студентам УВУ, а також на право запису до УВУ і до німецьких університетів чи технік в Празі й Берні. Під кінець війни значно посилилась пропа100
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ганда, що присоглашала українську молодь вступати учнями до повітряної флоти німецької та до війська, обіцяючи всякі вигоди після війни (скорочення курсів навчання, дипломних іспитів – тощо). В академічному році
1944/45 в німецьких університетах Протекторату виклади одбувались
тільки на медичному факультеті та на старших семестрах інших ф[акульте]тів, але тільки для слухачів, до р.1945 мали закінчити свої студії; правничий ф[акульте]т був зачинений. Решта семестрів не працювала, а вписи нових студентів на перші семестри були припинені. Ці правила було пристосовано й до УВУ та заборонено вписи студентів на перші три семестри.
Крім того з наказу Уповноваженого, проф. Байєра, було переведено зміни
в складі Сенату УВУ: за статутом пленум Сенату складався з ректора,
проректора, деканів і продеканів обох ф[акульте]тів, разом 6 осіб. За розпорядження проф. Байєра, пленум сенату мали складати: ректор, проректор,
два декани, представник від доцентів, представник від студентів та проф.
Кубійович, як Провідник Українського Центрального Допомогового Комітету
в Галичині, що почав уділювати субвенції на утримання УВУ, отже 7 осіб. За
час від р.1936 до р.1944 з професорського складу УВУ вибули, за смертю,
професори: С. Смаль-Стоцький, А. Артемович, Ф. Швець 22 –
з філософічного ф-ту, та С. Шелухин23, О. Одарченко24, С. Бородаєвський25,
О. Мицюк26 – з правничого ф[акульте]ту. Внаслідок цього виникла негайна
потреба заміщення важливих вакантних катедр. Факультетські ради запропонували запросити деяких професорів зліквідованої ще перед війною
Господарської Академії в Подєбрадах – В. Садовського27 й Добриловського28,
доцента І. Кабачкова – з Педагогічного Інституту та проф. Л. Окіншевича29
з Київа; проф. Дябло з СССР сам себе запропонував – всіх для правничого
ф[акульте]ту; професорів: пані Н. Василенкову30, вдову академіка М. Василенка, проф. Оглобліна31 та проф. Коваліва – з Київа. Уповноважений, проф.
Байєр, з яким ректор мав в цій справі розмову, спротивився спочатку проти
прийому нових професорів, пізніше погодився з тим, щоб вони були прийняті
на пробу, як тимчасово виконуючі обов’язки професорів, тай то затягав справу
їх іменування, викреслюючи двічі точки порядку дня засідань факультетських
рад та Сенату, що торкались цих кандидатів. Тільки вже в квітні 1945 р. Сенат
одбув засідання без попередньої згоди Уповноваженого та затвердив усіх
кандидатів професорами УВУ.
На академічний 1943/44 рік було обрано на ректора проф. О. Колессу32 ,
тоді вже гонорового професора й сеньора УВУ, а мене на проректора. На
наступний академічний рік 1944/45 Загальні Збори професорів вибрали на
ректора мене, на проректора проф. Д. Дорошенка. Приймаючи обрання,
я висловив побажання, щоб «я не був останнім ректором УВУ». Але події,
що наступили потім, утворили таку ситуацію, що моє побажання здійснилось
якраз в протилежному напрямі: довелося мені бути «останнім ректором» УВУ
в Празі!
Рік 1945 почався в Празі під явними ознаками, що війна скоро закінчиться повною поразкою німців. Ознаками цього були, крім твердого переконання всіх, хто уважно слідкував за розвитком подій на терені війни
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після висадки армій Альянти на побережжі Франції та поразки німецьких
військ на всіх фронтах, також і явна втома, нехіть та деморалізація
й нечуваний в дисциплінованій німецькій армії непорядок, майже повний
брак повітряної флоти, такої могутньої на початку війни, ознакою чого були,
наприклад, цілі батальйони «піших» льотчиків, що переходили через Прагу.
Десь в Татрах на Словаччині виявився Лондонський уряд д-ра Е. Бенеша,
який чекав на евакуацію Праги, щоб обняти владу. Совєтське військо гнало
розбиті німецькі дивізії, а одна його армія прямувала на Прагу. Поява
совєтського війська, а за ним, розуміється, й агентів НКВД було великою
небезпекою як для УВУ, так і для його персонального складу і для всієї
старої й нової української еміграції. Всім було відомо, що совєтська
дипломатична місія, що сиділа в Празі вже кілька років, має детальний
список усіх старих політичних емігрантів з рр. 1920–23, яких негайно забере
до СССР для суду й розправи, а ще небезпечніше було новим втікачам
з України. При такій загрозливій ситуації треба було думати про способи
уникнути небезпеки смерти для багатьох професорів УВУ, а також і для
самого університету. Тоді я з проф. Дорошенком, проректором, одвідали
проф. Байєра, щоб порадитись, що можна в цій справі зробити. На нашу
пропозицію дати дозвіл на евакуацію УВУ з персональним складом
і майном за межі Протекторату він рішуче не погодився, заявивши, що ні
одна німецька школа чи якась інша установа не буде евакуйована з Праги.
Тоді ми запропонували використати спосіб, який, як ми добре знали, вжито
німецькими міністерствами в Берліні: там міністри дали усім своїм
урядовцям, крім найпотрібніших, безтермінову відпустку з правом виїхати
з Берліну й жити, куди й де хочуть, виплативши їм 3-х місячне утримання
наперед. На це проф. Байєр відповів, що він перевірить цей факт і тоді
дасть відповідь. З цим ми вернулись до університету, кілька разів потім
ректор хотів зкомунікуватись з проф. Байєром по телефону та одержати
дозвіл на скликання засідання Сенату, але не вдалося його спіймати. Тоді
ректор, ігноруючи попередні роспорядження Уповноваженого, скликав
засідання Сенату на 16 квітня 1945 р., на якому Сенат з огляду на загрозливі
події, що наступали, виніс постанову про закінчення зимового семестру 20
квітня, про уділення ректорату, усім професорам, доцентам, асистентам
та канцелярському персоналові УВУ безтермінової відпустки з виплатою
платні наперед за три місяці та грошової допомоги на подорож тим, хто її
потребуватиме. Вирішено було передати тимчасове виконання обов’язків
ректора проф. А. Болосинові, який зоставався в Празі. Майно, архів,
бібліотека та каса УВУ лишились в опіці Кураторії. Ці постанови Сенату
протягом трьох наступних днів були виконані й професорський персонал
почав кидати Прагу, виїзжаючи в різних напрямах, більш всього на
південь, на Відень та Мюнхен.
Моя родинна ситуація була тяжка: хвора дружина не могла їхати, боячись, що не витримає тяжкої подорожі, й вирішила лишитись в Празі. Отже
виїхав я сам, залишивши дружину на опіку молодшої дочки, хоч і сам почував себе погано, передчував, що відновиться моя хвороба веред в шлунку, яку придбав після облоги Варшави. Але іншого виходу не було, як
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негайний виїзд якнайдалі від червоної небезпеки, намірявся виїхати за Дунай, в Баварію й там перечекати, доки бойовий фронт пересунеться далі
на Схід. Їхав не сам, а спілкою з проф. Л. Шрамченком, його дружиною
та абсольвентом УВУ, сотником О. Шинкіриком, галичанином. До нас по
дорозі ще пристала родина словаків, що покинула Братиславу разом з сотником п. Орестом, маючи при собі аж 16 валіз, повних всякого добра (в Братиславі мали вони ресторан). Виїхали з Праги о 2-й годині ночі 18 квітня.
Цю подорож, що тяжко відбилася на моєму здоровлі та принесла мені
ще й значні матеріяльні втрати, я описав в «Дневнику», який може колись
буде надрукований. Тому тут коротко перекажу головніше. Виїхали ми
з Праги потягом о 2 годині ранку 18.ІV.1945, прямуючи через ПільзенДомазлиці-Фурт-Регензбург до Авсбурґу або до Мюнхена. Але доїхали
з трьома пересадками тільки до Пільзена. В Пільзені залізничний двірець
і залізниця були вже розбиті літаками, потяги не ходили й тому довелося
нам, переночувавши в готелі та ще два алярми перебувши, тікати з Пільзена далі вже на возі. Так було й далі, то на конях, то пішки за возом, що віз
речі, добрались ми за 4-ри дні до Домазлиць, прикордонній станції з Баварією. Тут дістали порожнього майже великого військового каміона, що
їхав в напрямі на Фурт і Регензбург. Віз він нас 14-ть годин, нігде майже
не спиняючись, та довіз до маленької рибальської оселі за Дунаєм, бо
дороги на Регензбург були вже закриті. Тоді я вже такий був хворий, що
ледве зліз з возу та впав непритомний на солому в стодолі. Цієї ночі пропав десь з каміона мій чемодан, в якому я, між іншими речами, віз колекцію поштових марок, вартістю що найменше сто тисяч чеських корон. Це
була моя валюта закордонна, на яку мав жити на чужині. На другий день
звідци забрав нас німецький старшина своїм автом та привіз до невеликого міста – Плятінга, на березі р. Ізера, в 12 кілометрах від Дунаю, в Баварії. Тут ми й вирішили чекати американської армії, що була вже недалеко. Примістились ми в будинку, що був пристосований для німецьких вояків, Англійського Інституту, так звалась школа для дівчат з пансіонатом,
що удержував німецький жіночий монастирь. Будинок був порожній, як ми
приїхали, бо німецьке піше військо вже покинуло Плятінґ. Це було 24.ІV.,
якраз через тиждень, як ми виїхали з Праги. Фронт потроху наближався,
літають літаки й бомбардують околиці, чути гармати. Німецьке військо
одступає та взриває мости через Дунай. Часто доводиться ховатись в крит і ночувати там. Нарешті 28.ІV. фронт докотився до нас: в Плятінг
увійшли американські легкі передові відділи танків знаменитої 3-ої армії.
Німецьке військо покинуло місто, тільки СС, ще одступаючи, одстрілювались од американських танків. Боїв в самому місті не було, місто
здалося і всюди вивішено білі прапори. По цьому й був кінець боїв і війни
для Плятингу. Ще й тепер стоїть перед моїма очима така картина: я сижу
ранком в кімнаті за столом і пишу «Дневник», за вікном, у садку стоять
амер[иканські] танки й стріляють по німцях, що поховались десь в болотах та лісках вздовж річки. Так безпечно, на наше щастя, перекотився
через наші голови бойовий фронт цієї страшної війни. Але я таки удостоївся
ранення в цій війні. Того ж дня увечері несподівано німці почали
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відповідати гарматами танкам і перший же набой гарматний якраз влучив у наш дім та розірвався на першому поверсі, як раз над моїм ліжком,
де я лежав, зі стелі падали омітка-шматки порядні вапна, яке мене обсипало та поранило злегка два пальці на лівій руці й на лівому виску біля ока.
Я вже думав, що цілий дім валиться, так було несподівано. Намазали мені
йодом поранені місця, перев’язали руку, тай по всьому. В місті німецькі
гармати розбили кілька домів, забили трьох дітей і кілька дорослих своїх
же земляків, а на близькому селі розбили монастирську церкву, де сховались щось з 30-ть сестер нашого монастиря і 6-ть з них забили. Того ж
дня пройшла чутка, що Гітлер був забитий в Берліні під час обстрілу
совєтським військом.
Не довго довелося жити в Інституті цьому, американці його реквизували й нам довелося перевозитись з речами до богадільні для старих людей «Альтер Гавз». Там одвели нам кімнату на 4-х особ, де ми й оселились – я, сотник Орест Шинкірик та панство Шрамченків. Стан мого здоровля ще погіршав – я втратив зовсім сили й лежав в ліжку з місяць. Потім
докторка росіянка з німецького шпиталю Червоного Хреста почала мене
лікувати інєкціями і мені стало легче. Тим часом до Плятінгу прибуло
більше втікачів українців, в тому числі директор, проф. Комарецький, вся
управа й кілька професорів Укр[аїнського] Техн[іко]-Господ[арського] інституту (УТГІ) та проф. Ю. Іваницький й ще кілька професорів з Праги.
Щодня нас одвідували, як наші колеги, так і інші наші втікачі, так що зрана
двері у нас не зачінялись. Тут ми довідались, що в Плятинґу помер б[увший] гетьман П. Скоропадський. Спочатку це чомусь передавалось, як
якась таємниця. Потім одвідав нас секретар гетьмана33, що з ним був і розказав нам подробиці. З огляду на те, що говорили, що гетьман ніби був
тяжко поранений при бомбардуванні Плятинґу й помер від ран, вважаю потрібним подати тут відомости, які дістав від секретаря гетьмана та від
лікарки, що подавала йому першу поміч та лікувала його в шпиталі німецького Червоного Хреста. В Плятингу сходяться дві залізничні магістралі: одна
йде з півночі, з Чехії через Дунай па південь до Мюнхена, а друга
з Регенесбургу вздовж Дунаю на ІІассау й Відень. Тому тут в Плятинґу –
великий залізничний вузол і під час війни бувало завше багато потягів. На
початку квітня американські літаки зробили нальот на цей вузол, але
невдачно, втративші три літаки, що були збиті гарматами. Щоб помстити
за це, американські літаки 16 квітня зробили новий нальот значним числом
літаків і вщерть розбили двірець, залізницю й потяги, яких в той день було
повно різних, як пасажирських, так санітарних, військових і транспортових.
Загинуло при цьому до 2000 люду, все з потягів. Гетьман їхав з Берліну в санітарному потязі з дочкою та її старою нянькою, коли почули алярм, то
гетьман з дочкою й нянькою виступили з потягу й сховались в двірці залізничному, а секретар його, за дозволом гетьмана, як він оповідав, встиг втекти
в крит. Бомбардування було страшне: ті що були в криту, мало не збожевілили від розривів бомб, грохоту падаючих будов, вагонів і паровозів та людського крику й стогону. Двірець було розбито і падаючими каміннями й цеглою
поранено гетьмана в голову, шию й плече, а також дочку й няньку. Як скінчився
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нальот, їх забрали санітари до шпиталю й там лікарка подала їм першу поміч.
Вона оповідала мені, що рани гетьмана не були смертельні. Через день чи
два одвезли їх до шпиталю одного монастиря, що був недалеко Плятингу.
Там гетьмана, дочку й няньку лікували, але він помер там від запалення
легенів 28 чи 29 квітня, померла й стара нянька, дочка довго лікувалась,
але видужала. Поховано їх на монастирському кладовищі.
В липні м[ісяці] від їхали до Регензбургу всі професори й доценти УТГІ,
де мають відчинити Інститут, на що вже дістали дозвіл від американського командування 3-ї армії та найняли помешкання. Обіцяли й мене там
примістити, як свого професора. В Плятингу ще залишився доцент Антипів та два урядовця, за допомогою яких я 27.VІІ. й переїхав до Регензбургу, де мені дали ліжко в кімнаті сеньорів (проф. Іваницький, проф. Комарецький, директор УТГІ; та В. Приходько).
Ще будучи в Плятингу передав я листи до сина, Юрія, що проживав
в Бельгії з своєю родиною, а він відповів мені через бельгійського військового лікаря, що їхав до Німеччини та Австрії розшукувати полонених бельгійців. Син сповіщав мене, що клопоче в міністерстві закордонних справ
про дозвіл для мене приїхати до Бельгії. Як потім оповідав мені син, за
два-три дні до одержання від мене звістки, де я перебуваю, до нього завітав інж[енер] Д. Андрієвський, що вертався з Німеччини додому, до Брюсселю, та переказав йому новину, що я помер на початку травня в Празі
і що про це було надруковано в часописях! В дійсності то був не я, а попередній ректор УВУ, проф. О. Колесса, що помер в Празі 9 травня.
Пам’ятного дня 10 серпня у вечері – несподівана радість: приїхала до
Інституту моя дочка, Галя, з зятем, Олесем Тимошенком: вона добралась аж до Франкфурту і звідти поїхала по Баварії мене шукати. Була
в Авсбургу, Мюнхені, Плятинґу і нарешті знайшла мене в Регензбургу.
Відпочили вони тут в Реґензбурґу, підгодувались добре, а потім я з ними,
добувши дозвіл, виїхали до Франкфурту 23 серпня потягом, що віз різних
збігців та поворотчиків додому чехів, поляків, словаків тощо під командою американського старшини й охорони. Приїхали до Франкфурту у вечері 24 серпня. Тут треба було поробити багато різних формальностей,
щоб добути дозвіл їхати з групою репатріянтів бельгійців до Бельгії. Допоміг нам багато бельгійських зв’язків старшина при американській головній команді, а також і американці. Дочка згодилась відвезти мене,
старого й хворого, аж до Бельгії. Нарешті, 7 вересня пустились ми з Галею
в останню подорож, теж не легку, кружною дорогою через Ґаґен-Дуссельдорф-Ахен. В Ахені переночували в англійському концентраційному лагері, добре влаштованому, 9 серпня, а на другий день по обіді нас
повезли англійськими каміонами до Бельгії, на збірну, станицю в Льєжі.
Тут знов треба було перейти через різні контрольні органи та виконати
формальности аж до лікарського огляду включно (правда чисто формального). Тим часом дочка зателефонувала до сина, що живе в 60-ти
кілометрах від Льєжу, він приїхав автом і забрав нас до себе. У вечері
10 серпня 1945 року, після 5-ти місячного скитання по Німеччині, я вечеряв у сина й спав в доброму ліжку.
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На цьому й кінчаю свої спомини за роки 1939–45, хоч, на жаль, не
бачу ще кінця моєму скитанню на чужині.
1

Український вільний університет – перший вищий навчальний заклад і наукова установа української еміграції за кордоном. Заснований у Відні з ініціативи Союзу українських журналістів, Товариства прихильників освіти і Українського соціологічного інституту. Офіційне відкриття відбулося 17 січня 1921 р. Перший ректор – О. Колесса (1921–
1945). Андрій Яковлів був ректором УВУ в 1930–1931 та 1944–1945 рр. З жовтня 1921 р.
працював у Празі. Після вступу Червоної Армії до Праги в травні 1945 р. УВУ зазнав
розгрому, більша частина професорів була репресована. Діяльність УВУ відновлено восени 1945 р. в Мюнхені. З 1957 р. почали виходити «Наукові записки», розширився обсяг
заочного навчання.
2
Волошин Августин (1874–1945) – видатний український педагог, науковець, політичний діяч, президент Карпатської України. Випускник теологічного факультету Ужгородського університету та Вищої педагогічної школи в Будапешті. Видавав газети «Наука», «Село», масову серію дешевих книжок, місячники «Благовісник», «Учительський
голос», тижневик «Українське слово». Засновник і почесний голова «Учительської громади» (1930–1938). У 1939–1945 рр. жив у Празі. 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами. Помер у Бутирській тюрмі.
3
Ревай Юліан (1899–1979) – політичний та громадсько-культурний діяч Закарпаття,
депутат празького парламенту від закарпатської фракції Чехословацької соціал-демократичної партії (1935–1939). Член Центральної (Руської) Української ради. У жовтні 1938 р. –
міністр господарства першого автономного уряду. Після офіційного проголошення Карпатської України (15.03.1939) призначений прем’єр-міністром уряду та міністром закордонних справ. 1945 р. заарештований радянськими спецслужбами в Празі, однак зміг втекти в американську зону окупації. З 1945 р. – у США. Керівник бюро Українського конгресового комітету Америки (1949–1957), директор Карпатського дослідницького центру
та Українського інституту Америки.
4
Бращайко Михайло (1883 – ...) – український громадський і політичний діяч у Закарпатській Україні. У січні 1919 р. разом із братом Юрієм став організатором Національних Зборів у Хусті, на яких було проголошено об’єднання Закарпатської України з УНР.
Один із лідерів Християнської народної партії (1922–1938), видавець і редактор тижневика «Українське слово» (1932–1938).
5
Бенеш Едуард (1884–1948) – чехословацький державний діяч і дипломат. В 1915–
1918 рр. перебував у еміграції у Франції. В жовтні 1918 р. разом і Т. Масариком та М. Стефаніком сформував тимчасовий уряд Чехословацької Республіки. 1918–1935 рр. – міністр
закордонних справ, голова чехословацької делегації на Паризькій мирній конференції.
Прем’єр-міністр Чехословаччини (1921–1922), Президент Чехословаччини (1935–1938).
Під тиском західних держав уклав Мюнхенську угоду з Німеччиною, вийшов у відставку,
емігрував до США. Після визволення Чехословаччини від нацистів її Президент (1946,
червень – 1948, червень).
6
Смаль-Стоцький Роман (1893–1969) – український громадський і політичний діяч,
дипломат, науковець. У 1915–1918 рр. – співробітник Союзу визволення України в таборах військовополонених, у 1919–1921 рр. – дипломатичний представник ЗУНР у Німеччині, входив до складу делегації УНР на Генуезьку міжнародну конференцію 1922. В 1923р. – професор УВУ в Празі. Представляв Державний центр УНР в екзилі в Лондоні (1924–
1925) і Варшаві (1926–1939).
7
Антонович Дмитро (1877–1945) – український громадський і політичний діяч, історик мистецтва. Син В. Антоновича. Товариш Голови УЦР (березень 1917 р.). Міністр
морських справ (1918). За Директорії – міністр мистецтва, голова дипломатичної місії УНР
у Римі й Празі. Один із засновників та ректор Українського вільного університету. Голова Українського історико-філологічного товариства і директор Музею визвольної боротьби
України у Празі (1925–1945).
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8
Сірополко Степан (1872–1959) – основоположник українського книгознавства та
бібліотекознавства, бібліограф, редактор, педагог. 1925–1932 рр. – професор Українського педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі, Українського техніко-господарського інституту. Очолював Товариство прихильників книги в Празі (у 1927–1932 рр.
редагував його друкований орган – журнал «Книголюб»), Союз українських журналістів
і письменників на чужині, був членом Українського історико-філологічного товариства.
9
Дорошенко Володимир (1879–1963) – громадський і політичний діяч, бібліограф,
літературознавець. Один із керівників Союзу визволення України (1914–1918). Бібліотекар (з 1908 р.), директор (1937–1944) бібліотеки НТШ. Співредактор «Літературно-наукового вісника». З 1944 р. на еміграції.
10
Йдеться про Український техніко-господарський інститут у Подєбрадах.
11
Бандрівський Володимир (1892–1949) – журналіст. У 1916–1918 рр. видавав журнал «Шляхи» (Львів). Упродовж 1918–1940 рр. перебував в Італії, Швейцарії, Австрії,
Литві, Німеччині, Чехословаччині. Працював у західно-українському Прес-бюро. В 1923–
1993 рр. видавав журнали «Український прапор» та «Український кореспондент».
12
Лотоцький Олександр (1870–1939) – громадсько-політичний діяч, письменник,
публіцист, вчений-історик. З березня 1917 р. очолював Українську національну раду
в Петербурзі. Був комісаром Буковини і Покуття. Один із лідерів УПСФ. У вересні –
листопаді 1917 р. – генеральний писар у Генеральному Секретаріаті. Міністр віросповідань Української Держави та УНР доби Директорії. Професор історії церкви Варшавського університету. Засновник і перший директор Українського наукового інституту
у Варшаві (1930–1939).
13
Смаль-Стоцький Степан (1859–1938) – громадсько-політичний і культурний діяч
Буковини, вчений-мовознавець. Дійсний член НТШ (з 1899 р.), ВУАН (з 1918 р.). Один із
провідних діячів Союзу визволення України (1914–1918), голова Бойової управи Українських Січових Стрільців (з 1917 р.). Голова дипломатичної місії ЗУНР у ЧСР (з 1919 р.).
Професор УВУ в Празі (1921–1938).
14
Лівицький Андрій (1879–1954 ) – громадсько-політичний і державний діяч. За
часів УНР доби Директорії – міністр юстиції і заст. Голови Ради Народних Міністрів
УНР в уряді Б. Матроса, міністр закордонних справ в уряді І. Мазепи. 22 квітня
1920 р. підписав Варшавський договір С. Петлюри і Ю. Пілсудського. Очолював
уряд УНР в екзилі (1920–1921; 1922–1926). Президент УНР в екзилі (1948–1954)
15
Фещенко-Чопківський Іван (1884–1952) – громадсько-політичний діяч, ученийхімік, інженер-металург. Член ТУП, Української радикально-демократичної партії,
ЦР. У лютому 1918 р. – міністр торгу і промисловості. У 1919–1921 рр. – заступник
міністра народного господарства, заступник прем’єр-міністра, радник дипломатичної
місії в Румунії, голова Ради УНР в еміграції. 1945 р. заарештований радянською
контррозвідкою і перевезений до Києва. Загинув в ув’язненні.
16
Симович Василь (1880–1944) – учений-мовознавець. Дійсний член НТШ (з
1923 р.). Професор (1923–1933), ректор (1926–1930) Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі, професор Львівського університету
(1939–1941).
17
Мудрий Василь (1893–1966) – громадсько-політичний діяч, журналіст, дійсний
член НТШ (з 1958 р.). Один із засновників, провідний член Українського національнодемократичного об’єднання, автор програми партії. У вересні 1935 р. обраний віцемаршалком польського сейму, очолював українську парламентську репрезентацію. Після
розвалу Польської держави жив у Кракові (1939–1941). З червні 1941 р. входив до складу
Українського народного комітету, співпрацював з газетою «Ідея і чин». Віце-президент
Української Головної Визвольної Ради (1944). Упродовж 1945–1948 рр. мешкав
у Німеччині, де відновив діяльність УНДО. З 1949 р. – у США. Упродовж 1953–
1966 рр. – екзекутивний директор Українського конгресового комітету Америки.
18
Старосольський Володимир (1878–1942 ) – громадсько-політичний діяч, учений,
адвокат. Член Українського генерального військового комітету з підготовки Листопадового
повстання у Львові. Товариш міністра закордонних справ УНР (1919), професор Кам’я-
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нець-Подільського університету. В 1920–1927 рр. перебував у еміграції. З 1933 р. професор Львівського ун-ту. У грудні 1939 р. заарештований. Помер на засланні.
19
Славинський Максим (1868–1945) – громадсько-політичний діяч, публіцист, поет.
Депутат Першої Державної Думи (1905). Редактор часопису «Украинский вестник». Член
виконавчого комітету Української національної ради в Петрограді, представник Тимчасового
уряду при УЦР. Під час гетьманату П. Скоропадського виконував обов’язки представника українського уряду в Петрограді. За доби Директорії – голова дипломатичної місії
в ЧСР, міністр праці (1920). В еміграції займався науково-педагогічною діяльністю. В 1945 р. заарештований радянською військовою контррозвідкою в Празі і вивезений до СРСР,
де загинув у в’язниці.
20
Прокопович В’ячеслав(1881–1942) – громадсько-політичний діяч, педагог, ученийісторик, публіцист. Випускник Київського університету. Один із засновників УЦР. У січні –
квітні 1918 р. міністр освіти в уряді В. Голубовича, в травні 1920 р. – міністр освіти УНР.
У травні-жовтні 1918 р. входив до складу політичної комісії української мирної делегації
на переговорах із більшовицькою Росією. З 1921 р. перебував у таборах для інтернованих
у Польщі. За доби Директорії один із близьких співробітників С. Петлюри, Голова Ради
Міністрів УНР (1924–1939), заступник голови Директорії та Головного Отамана УНР.
Впродовж 1925–1939 рр. редагував у Парижі часопис «Тризуб».
21
Шульгин Олександр (1889–1960) – громадський і політичний діяч, історик, публіцист. Дійсний член НТШ. Член ЦК УПСФ. Генеральний секретар міжнаціональних справ
(липень 1917 – січень 1918). Член української делегації на переговорах з представниками
країн Четверного союзу в Бресті, делегації ЗУНР – ЗО УНР на Паризькій мирній конференції. Голова делегації УНР на 1-й Асамблеї Ліги Націй у Женеві (1920 р.). Голова Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Парижі (1921). Міністр закордонних справ (1926–1936,
1939–1940, 1945–1946). Голова уряду УНР в екзилі (1939–1940). Засновник і голова Українського академічного товариства в Парижі (1946–1960). Заступник голови НТШ в Європі
(з 1852 р.). Помер у Парижі.
22
Швець Федір Петрович (1882–1940) – український громадький і політичний діяч,
учений-геолог. Випускник Дерптського університету. Член Директорії УНР (13 листопада
1918 р. – 25 листопада 1920 р.). Разом із А. Макаренком виїхав з дипломатичними дорученнями
за кордон. З 1920 р. в еміграції. Професор УВУ, Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова. Один із організаторів Української Національної Ради. Помер у Празі.
23
Шелухин Сергій Павлович (1864–1938) – український громадський і політичний
діяч, письменник, юрист. Разом із М. Шаповалом редагував журнал «Українська хата»
(1909–1914). Генеральний суддя УНР (1918). Входив до складу української делегації на
Паризькій мирній конференції. 1921 р. емігрував до Чехо-Словаччини. Викладав право
в УВУ та Українському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова в Празі. Був деканом
правничого факультету УВУ.
24
Одарченко Олексій (1866–1940) – правник, проф. торгового і фінансового права
Варшавського університету, проф. УВУ (з 1923 р.).
25
Бородаєвський Сергій (1870–1943) – діяч кооперативного руху, журналіст, педагог. Директор Департаменту Міністерства торгівлі в Петербурзі (до 1917 р.), Голова Всеукраїнського союзу виробничих кооперативів «Трудосоюз». Товариш міністра торгівлі
і промисловості в уряді доби Гетьманату (1918). З 1918 р. на еміграції. Викладав у Міжнародній академії в Брюсселі (1919), в Сорбонні (1921–1922), з 1923 р. – проф. УВУ та УТГІ
в Подєбрадах.
26
Мицюк Олександр (1883–1943 ) – громадсько-політичний і державний діяч, економіст. За доби Центральної Ради – директор відділу сучасних земельних справ при Генеральному Секретаріаті, міністр внутрішніх справ УНР (26.12.1918 – 13.02.1919). Депутат Трудового конгресу України (1919). Товариш міністра народного господарства (1920). В еміграції був професором Української господарської академії в Подєбрадах, ректором УВУ (1938–
1939; 1940–1941).
27
Садовський Валентин (1886–1947) – громадський діяч, організатор студентських
громад. Член УСДРП. Генеральний секретар судових справ (1917–1918) , міністр праці за
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доби Директорії. Емігрував до ЧСР, викладав в українських вузах. 1945 р. заарештований
і вивезений до Києва. Загинув у в’язниці.
28
Добриловський Микола (1888 – після 1945) – громадський діяч, економіст. Професор
українських вузів у Подєбрадах, декан економічного факультету Української господарської
академії в Подєбрадах. У 1945 р. заарештований. Подальша його доля невідома.
29
Окіншевич Лев (1898–1980) – історик української держави і права, бібліограф.
Член Комісії історії українського права (1921–1933), її секретар (1922–1929), аспірант
Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1925–1928 рр.), потім –
Д. Багалія (1928), завідувач видавництва ВУАН (1929–1931), проф. Ніжинського педагогічного інституту (1933). Проф. і декан правничого факультету УВУ в Празі, дійсний
член НТШ. Із 1949 р. – у США. Дійсний член УВАН, Українського історичного
товариства, Білоруського інституту науки і мистецтва.
30
Йдеться про Полонську-Василенко Наталію (1884–1973) – вченого-історика, дійсного члена НТШ (з 1947 р.), УВАН (з 1948 р.), Міжнародної академії наук у Парижі (з
1953 р.). 1944 р. читала лекції в УВУ в Празі, з 1945 р. – проф. УВУ в Мюнхені, з 1965 р. –
віце-президент Українського історичного товариства, з 1966 р. – декан філософського факультету УВУ.
31
Оглоблин Олександр (1899–1992) – учений-історик, історіограф, археограф. Професор Київського археологічного інституту (1920–1921), Київського інституту народної
освіти (1921–1933), Київського університету (1938–1941), старший науковий співробітник
ВУАН (1926–1933), АН УРСР (1935–1941). З 1944 р. на еміграції, спочатку в ЧСР, та
Західній Німеччині, з 1951 р. – у США. Професор УВУ в Празі та Мюнхені (1944–1945),
член Сенату університету (1945–1951). Голова Історичної секції УВАН у США (з 1951 р.),
Українського наукового товариства (з 1965 р.). Професор історії України (1968–1970),
консультант для докторантів (1970–1973) Гарвардського університету.
32
Колесса Олександр (1867–1945) – громадський і політичний діяч, літературознавець, мовознавець. Дійсний член НТШ (з 1899 р.). Співзасновник і заступник голови Української національної ради у Відні. Голова Дипломатичної місії ЗУНР у Римі. З 1921 р. –
на еміграції у Празі. Один із засновників УВУ, професор, ректор (1921–1922, 1925–1928,
1935–1937, 1943–1944).
33
Йдеться про секретаря гетьмана П. Скоропадського.
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ТРАДИЦІЇ, КУЛЬТУРА, ОСВІТА

Олена Боряк
«БАБА, ЩО ПУПА В’ЯЗАЛА» У ВОЛИНІ:
СТОРІНКА З ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В КАНАДІ
Перебуваючи в Канаді, автор цієї публікації мала нагоду здійснити
подорож з Едмонтону в Peace River Country – місцевістьу північній частині провінції Альберта. Річка, назва якої в перекладі означає Річка Миру,
бере початок у горах Британської Колумбії, і несе води в Атлантичний
океан. Своєю назвою вона зобов’язана тим, що вздовж її берегів проживали
індіанці – Dunne-za (гілка Athapascan) або Beaver (Бобер) та Cree. Між
1792 р. та 1793 р. дослідник Олександр Маккензі відвідав цю місцевість.
Тоді назва річки була ним зафіксована як Unjegah, що в перекладі з індіанського наріччя означало Велика ріка. Назву Річки Миру (Unchaga
або Unjaja) вона отримала тоді, коли між індіанцями Beaver та Cree було
досягнуто мирну угоду, яка поклала край ворожнечі між ними (індіанці
Cree мали перевагу над Beaver до 1781 р., але внаслідок епідемії віспи
чисельність перших значно скоротилась). «Трубка миру» визначила, що
індіанцям Beaver відходили землі на півночі, а Cree – на півдні долини
ріки. На споконвічні індіанські землі першими (1785 р.) прийшли торгівці
хутром, а згодом – місіонери, шукачі золота та перші поселенці (1794 р.).
Починаючи з кінця ХІХ ст. на родючих землях вздовж Ріки Миру почали
вирощувати пшеницю, згодом розгорнуто заготівлю та обробку деревини. У 70-х роках ХХ ст. тут віднайдено родовище нафти та газу.
Організацію поїздки до Peace River люб’язно взяли на себе Вільям
і Ширлі Угрин. За походженням подружжя виявилося канадськими українцями. Саме вони розповіли мені, що в преріях на півночі від Едмонтону, в
місцевості Peace River, 1927 р. українці – вихідці здебільшого з Волині, а
також Галичини та Буковини заснували селище під незрозумілою, очевидно,
для місцевих жителів назвою Волинь. То був час чи не останньої, але
потужної хвилі міжвоєнної еміграції в Канаду. Як мені згодом розповіли,
назву поселенню вибрали тоді, коли треба було зареєструвати школу, а
оскільки більшість його жителів була з Волині, то й проти співзвучної Volin
(наголос на о) ніхто не заперечував.
Коли після майже 6-годинної подорожі через подекуди вкриті снігом
канадські прерії ми ступили на землю Волині, на мене воно справило враження спустілого. Це й зрозуміло: його корінних жителів – як батьків, так
і дітей – час розкидав по інших далеких і близьких містечках. Проте про
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Зліва направо: Паулина Недогін, Ширлі Угрин,
Ганна Котик, Вільям Угрин, Майкл

славне минуле поселення досі красномовно промовляють будівлі: школи,
а також двох українських церков – православної (побудованої 1931 р.) та
католицької (спорудженої 1933 р.). Зберігся й цвинтар – на його надмогильних пам’ятниках ясно прочитуються прізвища, викарбувані українською мовою.
Ми відшукали представників колишньої української волинської громади у навколишніх містечках – Хайленд Парк (Highland Park), Феавью
(Fairview) та Райкрафт (Rycraft). Протягом двох днів я «кочувала» від
однієї домівки до іншої. У свою чергу, довідавшись про гостю з великої
України, до гостинних господарів «підтягувались» родичі, друзі, сусіди –
усі ті, хто й досі відчуває у собі українські корені. А тому спілкування
усюди було невимушеним, завжди – щирим і надзвичайно жвавим.
Із відомостей, записаних тими днями на Peace River, я пропоную сюжети, де мої респонденти розповідали про «бабу Кльоциху» – місцеву бабуповитуху Теклю Кльоц (1887 – 1971). А принагідно згадували й про інших
жінок-повитух – Ганну Недогін («баба Недогоніха»), а також Надію Савчук. Вони не мали жодної спеціальної освіти (на відміну від «ліцензійних»
акушерок). Баба Кльоц і баба Недогін навички бабування набули у старому краї – в Україні. Коли вони опинилися у преріях Канади, їхнє ремесло
виявилося затребуваним, адже серед лісів, на значній відстані від міської
«цивілізації», на професійну акушерську допомогу тоді годі було сподіватись.
Усі ці «нехитрі» розповіді про споконвічні жіночі клопоти є надзвичайно важливими. Вони не просто відтворюють суттєвий компонент
повсякденного життя українських переселенців у Канаді. Ми маємо унікальну можливість прослідкувати як фрагмент традиційної культури ук111
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Надгробок на могилі повитухи Теклі Кльоц

раїнців – комплекс обрядів та вірувань, пов’язаних із народженням дитини, – не тільки буквально переносився на канадський ґрунт, а й на десятиліття тут успішно укорінювався і активно фунціонував.
В усіх розповідях містяться непоодинокі свідчення, що пологи протікали з різного роду ускладненнями. Чи це не доказ того, яким важким
було життя і якою непосильною була праця жінок, котрі разом зі своїми
родинами «шукали щастя» в канадських преріях, а фактично – боролися
за виживання: «Моя баба так плакала: «На, маєш тобі Канаду. Де будеш
сіяти? Грези тепер ліс». І наступне свідчення: «Ми працювали як воли. Усі
наші мами все на роботі – і то треба. Мама корчували ліс, ми з моїм
братом бігали коло неї. Вони робили. То не так як тепер. Жінки часом
працювали ще важче як чоловіки. І вагітні ліс рубали, і дерева складали…» (з інтерв’ю П. Недогін). Спосіб життя не міг не впливати на фізичний стан жінок, насамперед на функції дітонародження. А баба-повитуха
кожного разу відчайдушно намагалася «врятувати» породіллю: «Все зробила і веліла завести до шпиталю, а лікар сказав – я б так добре не зробив» (з інтерв’ю Гелени Бондарук).
Зафіксовані свідчення є важливими не тільки тому, що вони стосуються основних прийомів родопомочі, які застосовувала баба. Деякою
мірою вони були універсальними. Водночас тут цікавими видаються усі
відомості – й про рушники, які повитуха в’язала до ліжка породіллі, і про
способи обрізання пуповини, і про першу купіль дитини й молодої матері, і про використання всілякого роду народних лікувальних засобів,
і методи сповивання немовля тощо. Проте не менш важливим виявилося
збереження українцями в нових умовах низки обрядових дій, пов’язаних
із народженням та подальшою соціалізацією дитини. Дивовижним фак112
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Шлях на Волинь. Подружжя Вільям та Ширлі Угрин

том видається пам’ять: про обережні дії з послідом; правило називати
кволе немовля – дівчинку та хлопчика, – відповідно, Марією або Іваном,
тобто так, як це повсюдно робилося в Україні; про те, що дитину треба
якнайшвидше охрестити тощо. Незмінним лишилося шанобливе ставлення до своєї бабки. Так само, як і в Україні (канадійці українського походження кажуть: в краї), їй дарували хустку та хліб. В умовах суворої повсякденності затребуваними виявилися громадські звичаї, насамперед –
відвідування породіллі із подарунками на родинах, а також хрестинах,
і головне – колективне шанування повитухи, яке, зокрема, припадало на
Різдво. Уважний читач у рядках інтерв’ю зможе запримітити багато цікавих спостережень.
Щодо публікації аудіоматеріалів зауважу, що, оскільки на меті ставилося завдання насамперед подати сюжети про бабу-повитуху, вилучені
з інтерв’ю фрагменти в тексті розшифровки позначено квадратними дужками […]. Під час інтерв’ю респонденти відчували певне напруження –
давалося взнаки і хвилювання, і бажання якомога більше згадати, і чіткіше відтворити свої спогади й, вірогідно, брак розмовної практики рідною мовою (точніше – мовою батьків). Тому деінде розповідь респондентів
переривчаста, зустрічається вживання англійських слів. При розшифровці
лексика, по-можливості, повністю збережена. Лише для того, аби зберегти послідовність оповідання, довелося подекуди зробити додаткові
пояснення, також позначені в квадратних дужках: [… – О. Б.]. Перек113
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лад з англійської подано в квадратних дужках поряд із вживаним іншомовним словом. З метою хоча б деякою мірою відтворити атмосферу, в якій
відбувалося інтерв’ювання, у круглих дужках зазначено реакцію аудиторії
(сміються).
Висловлюю сердечну подяку всім, хто долучився до експедиції у Peace
River Country, насамперед, вельмишановним Вільяму та Ширлі Угрин,
а також усім моїм респондентам, чия щирість і відвертість допомогли зафіксувати невідому сторінку з історії української еміграції в Канаді. Зазначу, що усі вони були попередньо обізнані з метою опитування та надали
свій дозвіл на використання інтерв’ю з науковою метою. Після остаточної
розшифровки записи будуть передані на зберігання до рукописних фондів
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.
М. Т. Рильського НАН України.

№1
ІНТЕРВ’Ю ІЗ ГЕЛЕНОЮ БОНДАРУК
14 грудня 2002 р., Феавью,
Альберта, Канада (Fairview, Alberta, Canada)

Народилася 1924 р. у с. Бодаки Збаразького району Тернопільської
області. В Канаді мешкає з 1928 р.
Присутні: Елес Коваленко, 1927 р. н.; Зінія Савчук, 1936 р. н., Лілі Мачук,
1938 р. н., Ширлі Угрин, 1943 р. н., Вільям Угрин, 1931 р. н.
[…] Вони [баба Кльоц – O. Б. ] ще були молоді в краї, то вже бабували. А як приїхали до Канади, тутай ще не було шпиталю близько, то вони
на Райкрафт [Rycraft], там вони бабували. Як приїхали, може їм було яких
35 років [виходячи з дат її життя, їй було не менше 40 років. – О. Б.].
Звалися Текля Кльоц. Вона була віддана другий раз, бо вона була віддана
за Бондарук, що був мій чоловік і її син, але під час першої війни він був
вбитий на війні, і вона лишилася удовицею і віддалася за Кльоца. Вони
багатo бабували, навіть і тут, де ми вселилися на Хайленд Парк [Highland
Park]. 1936 року мій брат [народився – О. Б.], то баба Кльоц привела
його на світ. Моя мама жила в Канаді […]. Вона була дуже маленька
баба – бабуня, може така зависока, як Ви [вказує на мене – О. Б.], але
ширша як Ви (сміються).
Десь вона [родом – О. Б.] близько Луцька там. Вона приїхала з чоловіком, вона віддалася там, мала троє дітей. Мій чоловік був вроджений
вже під час війни, і батько був вбитий. Мала двоє старших, один син був
жонатий, ще дітей не було, вже дитина вродилася в Канаді. Вона як другий раз віддалася, то дітей не було. Причина така, шо він був ранений на
війні, і вони дітей не мали.
Вона тут бабувала. Я думаю, шо хто тут в Хайленд Парк народився,
то баба Кльоц бабувала. Вони самі від себе навчилися в краї, в краї тоді
так само жінки не йшли до шпиталів, там дохторів не було близько. Як
вам сказати? She was interested in it [Їй то було цікаво].
Тоді грошей не було. Були good friends [добрі друзі], запрошували на
баль та й так. Я не пам’ятаю, щоб мама мої коли брали щось. Може хтось
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і пізніше і давав якійсь подарунок, але я не думаю, щоб вони брали like
a pay [як плату]. No. Одне другому помагали. Як моя мама, як ми прийшли до Хайленд Парк, то там мало дітей було. Місіс Бокой каже [мамі –
О. Б.]: «Будете бабувати, коли у нас подибається [?] дитина». Мама моя
каже: «Боже мій, я ніколи, ніколи не бабувала, не знаю. Не спала, трясуся,
боюся». Але всьо було добре, Ольга вродилася, і всьо було o’key. […] На
мене, як би я тепер мусила бабувати, прийшлося так, шо я мусила, я думаю,
я би відказалася (сміється), я не хочу, я би помагала. Коло жінок я ніде не
була, хто мав дитину.
Може в краї і мали які ліки, якесь листя, шо вони варили. А тутa рум’янок
(сміється). О, я би і тепер випила би чаю! Сушили. Тепер мені привезли і
посадила. […]
[Родила – О. Б.] на ліжку. Мама казали мені, що вперід скупають бабу,
що має дитину мати, щоби всьо тепло було, тоді на ліжко, часом прив’язували так як рушники, щоби було за що тягнути, до ліжка. То тоді були такі ліжка,
що могло це прив’язати. А як треба, то в’язали до чоловіка (сміються). Тепер
моя онука казала, шо тепер позволяють чоловікам бути з жінками. Чоловік
казав, що він думав, шо вона йому руку одкрутить (сміються).
Кажу: «Мам, как ви знали як bleed cord [пупoвина] – де різати?». – «А
так до пальця, ходю, міряю, зав’яжу, а тут зав’яжу, а тоді вріжу, переріжеться». Всім так само [і хлопчику, і дівчинці – О. Б.]. Різала ножицями. В
гарячу воду ножиці встромлять, а тоді ріжуть. Тай так. Зав’язала пупа. Пупець уже зв’язаний (сміється).
Afterbirth [послід] викидали. Я не знаю, мені здається, мама казали, що
викидали, а чи собака з’їла, я не думаю – закопували, закопували в землю.
Може десь… Навіть і тоді люди не були такі cool [байдужими], щоби викинули. Може закопували.
Тілько я знаю, що мама оден раз казали, що дуже перелякалися то як
Томі Бандурок [родився – О. Б.], то вони були коло него, вони довго мучилася над дитину. І мама каже до її чоловіка, до Андрія – ти не йди корови доїти,
бо я хочу, щоби ти був тутка – О, я вернуся, я вернуся скоро. Ну, мама кажуть,
він пішов, корови дої, а тутка Томі народився і мав замотану два рази кругом
шиї пуповину, то мама кажуть, так налякалися – дитина синя, але вони скоро
розмотали і поклали дитину на ліжко, поки він знову не виглядав. Приходить Андрій
з молоком, а мама кажуть – я візьму те молоко і на голові розіб’ю. А чого? – він.
А мама – так і так – кажуть: так перелякалася.
Жінка мучилась, і я там була, дітей гляділа там, пока вона була нездорова, і ця дитина родилася – вона [баба – О. Б.] її винесла за ноги, а дитина
просто отака во – а я так злякалася, що почало ноги трястися і кажу до баби:
Is she dead? [Вона мертва?]. А та відповідає: «Ні, ні, все буде о’кей». Вона
скупала дитину. Як народиться дитина, то зараз купали – воду хлюпає на
дитину файно.
Діти були нехрещені 5–6 років, може і више. Породилося, де ти його
похрестиш? Церкв ще не було, попа треба було привезти з Едмонтону, треба оплатити дорогу йому. Я знаю, шо тута були діти, шо може і до сих пор
не хрещені. Пам’ятаю, як в краї, мама розказували, що як дитина, вони
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думали шо може умре за годину зара, могли похрестити дитину. А ні – не
поховають на цвинтарі, бо не хрещене. Тутa нє – нема тих забобонів.
Як покупали дитину, все приготовлене було. Спочатку замотували
дитину – я знаю, мамця візьмуть пелюшку на голову і тут тако, і тут тако –
обмотають неслабо, так, щоби дитина була обмотана тісно, так тісно. Ви
знаєте, я як мала свою дочку в Едмонтоні [1961 р. – О. Б.] мене послали
туди, то так само замотали мою дочку в University [університетському]
шпиталі. Я аж здивувалась – то був для мене шок. Да, може, наші батьки
щось знали. Не на голові [сповивали – О. Б.], а тілько тутка. Тутка в шпиталі як мій син родився, то несуть дитину, ноги кляпаються… А в Едмонтоні так замотано тісно було. Я спитала, то мені дивно стало, то я знала,
шо так мама робили, – нашо ви так обмотуєте, він [лікар – О. Б.] каже:
«Багато молодих жінок не знають, як дитину тримати, а як воно добре
обмотане, то вони тоді добре годні тримати». І все. Тільце дитини дуже
м’яке, і тому треба тісно замотати. І так колись робили.
А як купали дитину, то так само, тепер кажуть, що треба дитині
робити exersise [вправи]. Наші батьки так робили. Як дитину купають,
возьмуть локтик до коліна, сюди, і туди, тіки так, щоб дитина exersise
мала. А вони тепер кажуть exersise робити дитині. Наші батьки того і
не забували.
Я годна за свою фамілію балакати. Ми всі маєм круглі голови зара.
Круглі як місяць (сміється). Сонін син… Гербин. Йому може було якісь
два роки, ну і вуха отако-во. Бувало, вона [мама – О. Б.] садить, зав’яже,
але він дере. І вуха далі отако о. Він підріс, пару місяців, шість місяців чи
так. Вуха пішли назад, і тепер вуха має так як треба. Але так то вірили.
Але мама в селі клали шапочку, шоб то як спати лягати – шоб вуха були
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близько. А ми возьмем, і скидали. А він послє має отакі вуха. А мама
каже: «Бачте, діти, він клопоухий через вас» (сміються). Тепер не такий
вже, але як малий був...
Чи відвідувала [баба – О. Б.]? Як дитина вродилася ввечер, то вони
до ранка перебули. Так шоб, через ніч, довго не були. Як мама, Едвін
родився, то то недалеко було, то може, щодень приходила. Я думаю, як
треба було, то помагала. Зарізать курку, зупу зварить (сміється).
Родичі приходили може зара на другий день, і кажна шось принесе,
щось для дитини – чи пелюшки, чи dressи [одяг], шо вже мали, вже знали
шо є, то вже шось куплять. Баба не кажний раз приходила, але вони відвідували – то треба знати: як дитина, як мама. Каша була. Мама кашу варила.
Тутка як роблять Різдво, то усіх сусідів спрошують. Кожен іде. Але
колись. То вже як вже Роздво, то в єдній хаті. На другий рік – у когось
в другого. Помогались кажне сусідами, з своїми партнерами. То вже баби.
Я все печу коржі.
Репліка: А я співав: «Як наївся батько каші, то посунув до мамаші»
(усі сміються). Каша – здорово.
На весілля [онучка – О. Б.] кликали бабу, вона вже наче своя була.
Батьки казали як дитина підростала, казали – то твоя бабушка. То вони
знали, шо то вона їх на світ діставала. То їх бабушка. А діти їй онуки. То
вони як вони народжені, то онук. То я все це пам’ятаю.
Моя мама Надія Савчук приїхали з Тернопільської області, село Бодаки, 1928 р. н. Приїхали в Канаду на початку 30-х років. В неє було двоє
дітей, в краї родилося. А тут шестеро народилося. Їй було 50 років як
вона почала бабувати в Канаді. Було далеко до шпиталю. Моя мама не
була бабкою, але мала ѓriend [подругу], що мала мати baby [дитину].
І мама моя була бабкою перший раз, і всьо пішло добре.
Як хтось прийде – ідіть, бо жінка дитину буде мати, і треба ж, і зара
йдуть. Ми так жили, що наша фарма, сусіди були, то вже як жінка мала
дитину мати, ідуть кладуть світло – lantern [ліхтар], то вже покладуть ліхтар у вікно, а моя мама ходіть в хаті, всьо заглядає – мо, діти, я іду, бо вже
світло світиться у вікні. Там же [на фармі Хайленд Парк – О. Б.] і баба
Кльоц. Це same community [одна громада]. Але всім вистачало роботи.
Мама померла в 1974 р. Якось каже, Єлена, поший мені джемпер
і спідничку. Я думала, шо вони будуть вбирати, я пошила, а вони не
вбирають. Я кажу – мама, шо ви не любите тo, шо я вам пошила? А
вона – ой, дитина, то я на смерть собі тримаю. То вони вибирали – хустину
як їx поховати, то вони наперід сказали. Вони знали шо робити. Два рази
на рік зібрання на цвинтарі. І всі ті, шо мають свої там поховання, навіть
такі приходять, шо і не мають якого, але сусіди. І ми так чистимо, кажного
відвідаєм, з кажним побалакаєм. Це у перший понеділок june [червень]
і знов в августі-серпні, так само перший понеділок серпня. Багато пам’ятають ту бабу Теклу. […].
Аборти [баба] не робила. Я не думаю, я не знаю. No. Я чула, були
україньські жінки старші, могли помогти дівчині, шо не хотіла мати
дитину, але в нас того не було, в Канаді, не можна було. Mоже й було, але шо
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…то таке – баба Кльоц, мама – тоді жінки – вони не вчилися на то, вони
тільки помагали як жінка дітей родила, а ті другі забобони, ніколи того не
чула. No, у нас не було.
Руки мила. Треба було мити. Як купали, то певно мили руки. З дому
всіх виганяли, то жінка кричить, щоб діти не полякались. …Та баба Кльоц
мого брата привела 1936 р. Але я в хаті не була. Вже як дитина вроджена
вийде, вже принесе, покаже, каже: «Хлопець». Я була на дворі.
Дурити [дітей] не можна, але то казали, казали, шо бусол приніс. Я пам’ятаю як мама казали: як народжена була, а там був молодший хлопець – а мама каже, вже дитина народилась: «Я прийшла відвідати твою
маму, я знайшла baby sister [маленьку сестричку] в капусті, cabbage».
А він так дивиться на маму і каже: «О, ye, а де в моєї мами stomy [живіт]?»
(сміються).

№2
ІНТЕРВ’Ю ІЗ ПАУЛИНОЮ НЕДОГІН
(ДІВОЧЕ ПРІЗВИЩЕ – ПАВЛИНА ШВЕРЕДЮК)
15 грудня 2002 р., Райкрафт, Альберта, Канада (Rycraft, Alberta, Canada)

Народилася 1921 р. у с. Серники Зарічненського району Рівненської
області. В Канаді мешкає з 1927 р.
Присутні: Ширлі Угрин, 1943 р. н., Вільям Угрин, 1931 р. н., Ганна
Котик, Майкл Котик (без р. н.).
На Волині ніякого доктора не було. Нічого. То шо таке було, шо моя
мама мала четверо дітей, і ні дного разу дохтура не було. І то шо таке
було, шо треба було, шоб баба знала, та баба, шо ходить. Та баба була, відразу, то була моя свекруха, мого чоловіка мама – Ганна Недогінка, а вже
послідная як моя мама мала мою сестру, то вже була її мама, моя бабця
[Оксана Андрійок, 1875 р. н. – О. Б.]. То тіі баби, вже так, то шо це с краю,
то поприносили. Як же ж то сказати? Як – традиції? Моя мама усе казала,
то забобони. І ще як пупця в’язали, то треба було – Божи борони, аби не
в’язали з того – flax – [підказують: льону – О. Б.], з льону аби не в’язали,
бо та дитина не буде мати дітей (сміються). І то тримали то досить
довго. Вже моя молодша сестра як родилась, то вже того не було. То вже
навіть, мама каже «Навіть вже баба твоя не дивилась, які то нитки», – і
старенька вже була, але вже так привикла. У нас сіяли і льон, і коноплі. Та
перша була Ганна Недогін, казали «баба» – і то усьо.
Репліка: У нас казали: та жінка, шо пупа в’яже.
То вже мама наперід нам казали, і моєму брату, і мені, що як вже час
прийде, то не йдіть, як я вам скажу, то бєжи, аби хутко (сміється).
[Ганна Недогін – О. Б.] мала 40–45 років. Мала 14 дітей – двоє маленьких умерло, а 12 вигодувала. Як почала бабувати, всі уже були. Як
вони приїхали до Канади [з Гуцульщини – О. Б.], то вони оселилися в Манітобі, а ми як приїхали з України, то вже з Манітоби приїхали тут на Волинь.
Десь за 100 год з Гуцульщини, вони не з Буковини. Хороша була на вроду.
Не пам’ятаю, щоб хтось помирав [під час пологів – О. Б.]. Були близнята
двоє. [Оксана?] мала близнята раз, то єдна було неживе…
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Я не пам’ятаю, щоб вона несла [щось як йшла до породіллі – О. Б.].
Я знаю, що вдома, то уже наперід вона мала готове – латки якісь, і рушники, і всьо. Вона нічого не несла, і так само моя баба нічого не несла.
Того, що мій тато поїхав і забрав бабу, бо вже моя баба була трохи старша,
а та ще трошки молодша була.
Нас повиганяли з хати (сміються). Я пам’ятаю, як моя бабуся була у
моєї тітки, моєї мами сестра, вона дуже страшно, тяжко [родила – О. Б.],
і то вже кожна дитина так. А вже як уже посліднє, то уже в шпиталі, і вона
мала, я навіть не знаю як це по українські… [підказують – кесаревий розтин], і той Тарас, то його вийняли. […]. Бабка якось і помагала, виймала
якось. Якусь ще оливку, я пам’ятаю шо, я не знаю яку олію. Та ці [акушерки – О. Б.] не знали, ті ліпше. То таких треба. Я знаю, вона руки мастили олією, то не було тих gloves [медичні рукавички]… вона oлією. Вона
мила того не вживала, no, уже послє, як обмивала, то уже. А уже як помагала, то вона мила не вживала. Олію.
Моя баба знала всілякі лєкарства, всьо робила. Я не знаю. Вона робила… То мені тяжко [говорити – О. Б.], я все думаю, шо я вдоста добре
по-українські. Але так прийде слово, що я не знаю, мушу дивитись у
dictionary [словник]… То juniper [ялівець] – він має такі синеньки ягоди,
голубеньки. То вона говорила – якийсь то чай з того. І шо би то не було –
чи жінка має дитину, чи дитина має кашель, чи баба, чи жінка друга шось
там таке має, то було лєкарство. То вона все те мала завше.
Родили на ліжку. Я чула за то, шо як жінка має дуже великий біль,
вона мусить наператися, то прив’язували чи то рушника, чи простинь, чи
шось, щоби вона тягнула, і так легше їй.
Моя друга сестра зробила, што мене навіть вдома не було, то мій
брат мусив бігти за бабою (сміється), і він ще досить малий був. Послє
вона моя свекруха стала, вона казала, шо прийшов, каже, до хати і нічого
не каже (сміються), а вона вже знала, бо мама з нею говорила перше,
вона, каже, шо – може мама слаба? А він зачав плакати. А вона зара, ті
черевики на ноги, бо то боси перш гуляла, то тепер страшно так то боси
десь як пішло, – йой, то так файно по траві ходити! І вона вже знала, і вже
прийшла. …Я приїхала додому, сестричка вже була.
Чим різала пуповину? Ножиці, або шось то було. Я забула вже, шось
то було… Як моя баба була, то шось вона робила, та Ганна Недогін, то
вона не знала так багато тих забобонів, а моя бабця, то вона дуже багато
знала, то може шось робила… Я не знаю.
[Послід – О. Б.] то закопували. Не якраз на подвір’ї, але там коло
города. Занесли, закопали вже – шоб не валялось. Якби тепер, то я б
спитала (сміється). Свині не могли одкопать. Просто так брали в торбу,
баба казала батькові, там десь закопай.
Файно обтирала і завила [дитину – О. Б.]. Моя свекруха – інакше
робила, вона ту дитину blanket [накривала] – я не знаю як, чимось там,
а моя баба ще обвивала дитину – дерли такі великі кушнаки з того, з старої простині, і так обвивали. Начинали, я не знаю, мені здається, що то з
ніг начинали, і так обвивали кругом, аж зайде сюда, душе її – і тоді
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вже стане. Чого обвивала? Шоби руки і ноги рівно росли. Так казали.
Я не знаю, чи Ви хочте того? Моя тітка друга, вона тут на Волині була.
Як ми їхали з краю, здибала хлопа, він прийшов до того еміграційного
дому, і вони познайомились і він писав, і вона восени поїхала, вона шось
шість місяців тут була, поїхала назад до Вінніпегу, і вони поженились і її
перша дитина у шпиталі родилась. Її принесли ту дитину, а вона давай
обвивати – ну і шо? Взяла простинь ту у шпиталі, подерла її на кавалки
(сміються) і давай ту дитину обвивати. Обвила її, як отой papus [папуас], ескімос (сміється), а nurse [медична сестра] прийшла, подивилась,
і не знає, шо сказати. І каже: «Хто то так зробив?» Вона каже: «То я». «А
нашо ти так, дитино, то шо ти її мучиш?». А вона каже: «То я не хочу, шоб
дитина мала криві ноги, руки, я хочу, аби файно, рівно, просто все було». То
вона прислала нам той лист. То ми всі зійшлися тут у неділю туда, де
бабця жила наша, і вже читали (ті, шо знали, як читати, – читали), а ми
всі слухали. Ну я то пам’ятаю. То скільки мені було – чи шість, чи сім
років. […]
Дітей хрестили коли священик приїде. То не було такого. Наперед
того, так як моя старша сестра, то приїхав священик, аж тоді, бо то часом
приїжджали – раз, може два рази на рік – тo тоді дітей хрестили. То часом – то багато дітей назбирається.
Вона [баба – О. Б.] шось там молилася як нежива [дитина – О. Б.].
Але тут так не робили, бо … Моя бабка навіть казала, шо то так неправильно робили у краю, то ховали так на роздоріжжі, там де чотири дорог
іде – тих діточок. А тут уже на цвинтарі ховали. А шо молилась? Я пам’ятаю, як моя тітка мала ту дитину, то вона молилася, і молилася, і молилася. Дівчинку називали Марія [як квола – О. Б.], а хлопчика – Іваном.
Приходили відвідать, але не так багато. Як дитина трохи старша.
Подарунків не було. То вже ми як мали дитину – якось светрика принесе,
пеленки навіть приносили. Добре було, так тішилися з пеленок. То вже не
так як тепер… Ми пеленки мали, то прали. Часом хліба принесе, або
якихось коржиків. То вже пекли. Ми ще згадуємо, як наші мами пекли
коржів. То добрі, поки шо нема таких тепер. Тепер то тіко самий цукор
всюда. Баба не йшла, церемонії якої не було. Але ту бабку поважали. То
таке було. Коли навіть яким часом іде одвідувать її, який небудь час, то
шось возьмуть. То бабка, баба. Хліба якогось спече, як добре вдасться.
Або коржики, або заварювані страви, моя мама то все слоїк носе. Шось
давали – моя баба якусь хустку мала їй давати. Таку, шо вона не носила,
може раз на рік, на Великдень, або – коли? То дала. Така файна була,
з френзелями. Я пам’ятаю. А моїй бабі, то мама нічого не давала – бо
то її мама була. Гроші не давали – то не було. Як вже додому йшла баба
[дарували – О. Б.].
Повагу вони мали від усіх. І на хрестини кликали, і на весілля. Ми
своїх похрестили, але в United Church [Об’єднана Церква]*, бо то наших
тих священиків, то не дуже молодші люди поважали – бо то так вони
були – раз чи два рази на рік приїдуть… В той час вони пристали. […].
Кумів брали єдну [пару], а в United Church кумів не треба було.
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Мама розказувала, шо в Україні мама йшла до церкви [на вивід –
О. Б.], так в Біблії сказано. Шоб дитину священик покропив. Як священик
був, то і тут так робили. Він такий був… Я пам’ятаю, як Сандули привезли двоє дітей хрестити, напевно то близнюки були. У [священика – О. Б.]
Каленика була та відправа, вони приїхали, бо то далеко було, то кіньми
приїхали, привезли ті діти, і куми привезли, і всьо, а він розпитав і відразу:
«То ви ніколи до церкви не приходите. То як я можу [хрестити – О. Б.]?».
*
Об’єднана Церква Канади заснована 1925 р. і є другою за величиною (після римокатолицької церкви) та найбільшою за кількістю прихильників протестантського віросповідання. Утворилася внаслідок об’єднання чотирьох християнських течій – Пресвітеріанської, Методистської церков Канади, Конгрегаційного союзу Онтаріо та Квебека й Асоціації місцевих об’єднаних церков. Вона є прихильником ліберальних позицій, насамперед
це стосується поглядів на права жінок та національних меншин. Відповідно до перепису
2001 р., лише 9% населення країни назвали себе прихильниками Об’єднаної Церкви Канади,
що свідчить про часткову втрату її позицій. – Див.: www.united-church.ca/

Ірена Белл
УКРАЇНСЬКА РАДІОПРОГРАМА В ОТТАВІ
Українська громада в Канаді належить до найчисельніших у західному світі і налічує близько 1 млн. осіб. Основу її складають нащадки переселенців першої хвилі, здебільшого із Галичини, які у пошуках засобів для
життя переселялися на малозаселені канадські простори. Будуючи нове
життя буквально на порожньому місці, у чужому мовному середовищі,
розсіяні по величезних територіях незнайомої країни, вони зберігали свій
традиційний уклад, церкву, рідні звичаї та пісні. Після Другої світової війни
в Канаду та США емігрувала значна кількість політичних, громадських
та культурних діячів доби українських визвольних змагань, які у міжвоєнні
часи проживали в країнах Західної Європи і були витіснені за океан через
посилення політичного впливу в Європі Радянського Союзу. Саме третя
хвиля емігрантів посилила інтелектуальний та мистецький потенціал української громади, сприяла внутрішній консолідації та інтеграції її в світові
культурницькі процеси, як відділеної територіально, але невіддільної по суті частини українського народу.
Діяльність українців у суспільно-політичному та економічному житті
Канади є помітною. Представники української громади неодноразово ставали урядовцями, суддями, дипломатами, а один з найвідоміших її політичних
діячів Рамон Гнатишин упродовж 1990–1995 рр. займав найвищу державну
посаду генерал-губернатора країни. Чимало канадців українського
походження володіють підприємствами, туристичними бюро тощо.
Сучасна українська діаспора в Канаді має різностороннє, повнокровне національне життя. Громадяни Канади у другому-третьому поколіннях, канадські українці не лише зберігають традиції, як етнографічну минувшину. Вони створили інтегровану національно-культурну спільноту із
системою національного виховання для дітей, численними мистецькими
колективами. Функціонують українські громадські школи («рідні шко121
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ли»), у державних школах провінцій з найбільшою кількістю українського населення (Альберта, Манітоба, Саскачеван) працюють класи
з українською мовою навчання та поглибленим вивченням української
літератури, географії та історії, працюють осередки Пласту. Зусиллям
української громади і за фінансової підтримки підприємців українського
походження у Канаді успішно діють наукові осередки при університетах
Оттави, Калгарі, Едмонтона, Ванкувера. Українську спадщину зберігають архіви, музеї. Насичене суспільно-політичне та культурне життя
української громади знаходить своє відображення в численних засобах
масової інформації.
Послухати українську музику, поспілкуватися з цікавими людьми,
довідатися про пам’ятні події з історії України та новини в оттавській українській громаді можна завдяки оттавській українській радіопрограмі, що
виходить у ефір на хвилі «Chin» (97.9 FM) щоп’ятниці з 10 години вечора
та у повторі щосуботи з 8 до 9 години ранку.
Упродовж години до уваги слухачів надається інформація суспільнополітичного, пізнавально-історичного, культурно-освітнього характеру,
а також повідомлення з життя української громади в Оттаві. Продюсер
та ведуча програми Ірена Белл разом з колегою-репортером Галиною Мокрушенко ретельно готують свої передачі: від вибору теми програми до
теми музичних творів. Більша частина ефірного часу програми відводиться
музиці. У програмі звучать класичні твори, сучасні композиції та народна
музика у виконанні митців з України та Канади. Тематично кожний випуск тижневої радіопрограми зорієнтований на календар пам’ятних дат
з української історії, а саме: відзначення Шевченківських днів, 15-ї річниці
незалежності України, 750-річчя від дня заснування міста Львова, чергової річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР, трагічних подій під Крутами. Метою
окремих передач є донесення до широкої аудиторії відомостей про найдраматичніші сторінки української минувшини, зокрема голодомор 1932–
1933 рр. та Чорнобильську трагедію.
До розмови перед мікрофоном запрошуються відомі діячі політичного, наукового та культурного життя Канади та України. У передачах звучали
інтерв’ю з М. Плав’юком, З. Когутом, Р. Сербином, М. Момриком, Л. Лук’яненком, Д. Стусом, Ю Тимошенко, Ю. Шаповалом та ін. 27 жовтня
2006 р. аудиторія оттавської української програми мала нагоду довідатися від директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи
та документознавства Ірини Матяш багато цікавого про українські архіви
та архівну україніку у Канаді. Із великим зацікавленням українська
аудиторія сприйняла інтерв’ю з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді п. Ігорем Осташом у листопаді 2006 р.
Подібні зустрічі на українській радіопередачі в Оттаві надзвичайно
сприяють налагодженню наукових зв’язків української громади в Канаді
з Україною. В цілому, пізнавальний та культурний характер програми відкриває нові можливості для спілкування наукових, літературних і мистецьких кіл України з канадською українською аудиторією та зміцненню контактів між ними.
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Увазі читачів пропонується список передач Української радіопрограми, що виходить на комерційній радіостанції в Оттаві (хвиля 97.9 FM) за
підтримки українських установ у Канаді, а саме: Канадської фундації ім.
Тараса Шевченка та Кредитової спілки «Будучність» за 2006 р. та взірець
оголошення про радіопередачу.

№1
ПЕРЕЛІК РАДІОПЕРЕДАЧ УКРАЇНСЬКОГО РАДІО В ОТТАВІ
Січень – грудень 2006 р.
Dec. 29–30, 2006

Dec. 22–23, 2006
Eng. Xmas

Dec. 15–16, 2006
St. Nicholas

Dec. 8–9, 2006

Dec. 1–2, 2006

Nov. 24–25, 2006
** Holodomor
Nov. 17–18, 2006

Nov. 10–11, 2006

Nov 3–4, 2006

Oct. 27–28, 2006

Music: KyivChChoir, T. Tsikhotska, Taisia P., Ruslana Xmas
CD, Nowytski sisters, Akord, HS Seminary, Ukr Bandurist
Chorus, Petrynenko, Ukrainia, Ukr Tango CD
Ukraina Soccer Team update (Roman Dzioba)
Music: KyivChChoir Eng Xmas CD, Ternopil Ensemble,
Akord, Ruslana Xmas CD, Nowytski sisters, Anytchka,
Cheremshyna, HS Seminary, Ukr Bandurist Ch
Parliament Hill 15anniv – interviews B Wrsz, Ukr + Polish
Ambassadors, etc (IrenaB)
Music: The whole St. Demetrius School CD, Ternopil
koliadky, Taras Chubaj
Nigel Colley re Garth Jones Holodomor interview (Irena B)
Music: UkrTangoCD, UkrBumCD, Kobzar ForeverCD,
NeDilia, Mohylevska, Ukr Marshi
Senator Yuzyk interview w Borys Sirskyj + Vicki Karpiak
(Halyna M)
Ukraina Soccer Club interview w. Marc LapointeDenysewych (Roman Dzioba)
Music: Kvitka, Kozlovsky, Kytasty, Chychul orchestra
Music: Vasyl Kosenko, N. Matvienko, Chervona Ruta CD,
Kobzar CD, PtoKyiv, Vasyl Stus poem, John Stetch, Roman
Hurko, Anytchka
Ambassador Ihor Ostash interview (Irena B)
OohLaLa Opera interview (Halyna M)
Music: Trio Marenych, V. Morozov, Hunka – Stetsenko,
Volyn, Okean Elzy
Ambassador Ostash interview (sound inferior)
Music: Ne Zhurys, VoinamUPA CD, Chubai – Nashi
Partyzany CD, Verminsky, KyivChC
Shevchenko monument in Ottawa – interview w Bohdan
Malyna (Halyna M)
Pavlo Hunka interview re Stetsenko CD set – RCI 24-09-06
Music: Ani Lorak, Bandurna Rozmova, Kyiv ChCh,
P. Hunka, Okean Elzy
Ukr Archives interview w. Iryna Matiash, Kyiv (Irena B)
Adrian Dzioba interview re summer camp in Ukraine (Irena B)
Music: Ukr Bum CD, Burmaka, B. Rozmova, Rotaru,
KyivChCh, Haidamaky
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Oct. 20–21, 2006

Oct. 13–14, 2006

Oct. 6–7, 2006
Lviv 750 anniv.

Sept. 29–30, 2006

Sept. 22–23, 2006

Sept. 15–16, 2006

Sept. 8–9, 2006

Sept, 1–2, 2006
Vasyl Stus anniv
Aug. 25–26, 2006
Ukr Independence
Aug 18–19, 2006

Aug 11–12, 2006

Aug 4–5, 2006

July 28–29, 2006

July 21–22, 2006

July 14–15, 2006

Danyliw Seminar report + interview (Irena B)
Oksana Piaseckyj interview re CFU + CCCF activities (Irena B)
Music: Marenych, Kyiv Ch Choir, Kvitka, Bandurna
Rozmova
Artist Laslo Haidu interview (Halyna M)
Music: Mandry, Taisia, KyivChChoir, Morozov (BatiarCD),
Erko, Volyn, Druha Rika
Lviv 750th anniv info (Irena B)
Shevchenko Fdn – interview w. Lesia Szwaluk – RCI 24/09/06
Music: Melnykovych, KrKhata, Partyzany CD, Morozov
(BatiarCD), KyivChCh, Kytasty
CUPP students’ interview (Halyna M)
Music: NeDilia, PtoKyiv, Anytchka, Okean Elzy, Budmo,
Mandry
Bud’mo ensemble music interview (Halyna M)
Music: Borko, Vika, Budmo, Holub, KyivChChoir, Ukrainia
rock band
Vsesvit Editor interview (Halyna M)
Music: Borko, Burmaka, Budmo, NeDilia, Voloshky,
Haidamaky
Khust Mayor interview (Halyna M)
M: Mishalow, Voloshky, Sonevytsky, Kvitka, NeDilia,
PidObl, Morozov, Ukrainia, Volyn
Laurence Ewashko interview re trip to Ukraine by UofO
Choir (Halyna M)
Music: Kyiv K.Khor, Telnyuk, Stus CD, Gerello, Volyn
Music: NeZhurys, Minsky, Vika, Ukr Mold. Ansambl,
Liubit’Ukr CD, Stus, Morozov, Holub
Kobzar’s Children (new book) interview w. Paulette M.
(RCI)
Music: Hmyrya, Kyiv Ch Choir, Karpa, Chornomor,
PidOblachkom, Melodii Ukr CD
Ukrainian language (state of) interview w. Orysia Demska
(Halyna M)
Music: Lvivski Muzyky, Anytchka, PidOblachkom, VV,
Melodii Ukr CD
Lev Lukianenko interview (Halyna M)
Music: Rotaru, Ukr Vyshyvanka CD, Gerello, Ukrainia, VV,
Melodii Ukr CD
Oksana Piaseckyj library interview (Irena B) – repeated from
April 15–16, 2005
Music: Voloshky, V. Pavlik, N. Mohylevska, Taranets,
Chornomor, Mazepa-fest CD
Cdn, Ambassador to Ukraine, Albina Dann interview (RCI)
Music: Borko, Dudaryk, Mandry, Burmaka, Erko, Rotaru,
Vasya Club
Halia Kuchnmij, film producer, interview (RCI)
Dynamo vs Nazi soccer team story (read by Roman Dzioba)
Music: Pavlik, Rybchynsky, Dudaryk, Anytchka, Mandry
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July 7–8, 2006

Walter Prystawski , concertmaster of NAC Orchestra,
interview (Irena B) World Cup Soccer report (Roman Dzioba)
Music: Dudaryk, Kvitka, KyivChCh, Gerello, Ukr20ka CD,
Druha Rika, Melodii Ukr CD
June 30 –July 1, 2006
M. Plaviuk interview re political situation in Ukraine (Irena B)
Canada Day
Music: Mishalow, Vesnivka, Evanko, Taran, Savelia,
Ukrainia, Kosenko, St. Nich Choir,
PtoK, Burlaky, Stetch, Cahute
June 23–24, 2006
NTSh Shevchenko Society interview w Daria Darewych
(Irena B)
Music: Burlaky, Alexis Kochan, Kyiv Ch Choir, Ruta
Yawney, Volyn
June 16–17, 2006
Mykola Kolessa (composer) report (Irena B)
Mykola Kolessa died
Volyn Ensemble – Stadnyk interview 2 (Halyna M)
Music: Volyn, Kyiv Ch Choir, M. Kolessa
June 9–10, 2006
Volyn Song & Dance Ensemble – Stadnyk interview 1
(Halyna M)
Laurence Ewashko interview re upcoming UofO Choir trip
to Ukraine (Irena B)
Music: Volyn, Oksana Pekun, Mandry, Vesnivka, Okean Elzy
June 2–3, 2006
George Fedak interview re Cda-Ukraine coop re agriculture
Sviato heroiv
(Halyna M)
Music: Ruslana, Verminsky (Povstanski pisni CD), Chubaj
May 26–27, 2006
Music: Oksana Bilozir, Skriabin, Rosava, Hnatiuk, Burmaka,
Tina Karol, Volyn
May 19–20, 2006 Lesia Ukrainka school graduation (Halyna M)
Lesia’s Dream by Laura Langston, book review- on Kobzat
Lit Award list (RCI)
Music: Mandry, trio Marenych, Anytchka, Experimental
Bandura trio, Taran
May 12–13, 2006
Music: KrKhata, Gerello, Savelia, Rotaru-Rybch, Taisia,
Mothers’ Day
Kochan, Vesnivka, Taran, Koltyk
May 5–6, 2006
Chornobyl report (Halyna M)
Marynovych interview 2 – Ukr Catholic University in Lviv
(Halyna M)
Music: Vesnivka, Mandry, Hurko, Anytchka, Stetch
April 28–29, 2006
Music: Kyiv Chamber Choir, Levada, Vydubychi Chorus
Ukrainian Easter
April 21–22, 2006
Chornobyl interview w. Prof. M. Horbatsch (Halyna M)
Chornobyl painting interview w Betty Liang (Irena B)
Music: Hurko, Utrechts Byzantine Choir, Stetch
April 14–15, 2006
Marynovych interview 1 – Ukr Catholic University in Lviv
(Halyna M)
Music: Gerello, Kyiv Ch Choir, Telnyuk, Vydubychi Ch,
Blazhen CD, Kytasty
April 7–8, 2006
Ukr Parliamentary elections report (RCI)
Norval Morrisseau exhibit (RCI – Halyna)
Music: Marenych Trio, Vesnivka, Erko, Lana Roksi, Karpa,
Koltyk
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March 31 – April 1, 2006
March 24–25, 2006
/Halyna prod/
March 17–18, 2006
/Halyna prod/

March 10–11, 2006
Halyna prod/

March 3–4, 2006

Feb. 24–25, 2006

Feb 17–18, 2006

Feb 10–11, 2006

Feb. 3–4, 2006

Jan. 27–28, 2006
Kruty
Jan. 20–21, 2006

Jan. 13–14, 2006

Jan. 6–7, 2006
Christmas

Music: Kosenko, Burmaka, Petrynenko, Haidamaky,
Kytasty, Okean Elzy, Hnatiuk
Roman Hurko interview (RCI – Halyna)
Music: Okean Elzy, DeShifer, Kozaky, VV, Tartak, Vika,
Vydubychi, Ponomarov
Kobzar Literary Awards results (RCI)
Lisa Grekul , author, interview re Awards (RCI – Halyna)
repeat
Music: Chubaj, Ne Zhurys, Popadiuk, Mandry, Bodnaruk,
PtoK, Fayno, Pavlik
Soccer club interview w. Marc Lapointe-Denysewych/
(Halyna)
Music: Son, Kozlovsky, Predky, Marenych, Zibrov, Bilyk,
Kum, Kozaky
Wooden church architecture in Ukraine – report (RCI)
Music: Lana Roksi, Holub, Burmaka, Haidamaky, Bandura
Angels, Hurko, TAK CD,
Lubomyr Konrad, Ruslana, Ukrainia
Kobzar Literary Award interview w Khrystia Turkewych
(RCI)
Music: Yavir, Rotaru, Hnatiuk, Hurko, Taisia, Mandry, Okean
Elzy, Melodii CD
Linda Mikolayenko story For Eternity (her CD)
Music: Zibrov, Anytchka, Taisia, Hnatiuk, Okean Elzy,
Koltyk
Ambassador Maimeskul, departure interview (Halyna M)
Music: Karpa, Erko, I. Popovych, Evanko, Rotaru,
Weselowsky, Okean Elzy
Iordan & St. Onuphrius report (Halyna M)
Kobzar Literary Award (RCI?)
Mozart’s son (Irena B)
Music: Bandurna Roz., Taisia P, Gerello, Susidy, Erko, Kyiv
CC, Haydamaky, Cahute
Kruty interview w. R. Serbyn (RCI 04-02-04)
Music: mostly Kruty CD; Ne Zhurys
Acres of Dreams; prairies at Museum of Civ. report (RCI
01–06 – HM)
Ukraine 1918 & 1919 interview w R. Serbyn (RCI 23-01-04)
Music: Povaliy, P to K, Akord, Vesnivka, Ne Zhurys, Ukr
Bandurist Chorus
Akord interview w. O. Katrushenko (Halyna M)
Music: Volyn, Holy Spirit, Bells of Hope, Akord, Luna, Kyiv
ChCh, Vesnivka,
Music: Savran, Kyiv Chamber Choir, Stritennia, Akord, R.
Yawney, Holy Spirit Ukrainian Seminary, Rizdviani
Koliadky CD, Ukr Bandurist Chorus
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№2
ОГОЛОШЕННЯ ПРО УКРАЇНСЬКІ РАДІОПЕРЕДАЧІ В ОТТАВІ
Listen to
Ottawa’s
Ukrainian Radio Programme
CHIN Radio – 97.9 FM
or listen at www.chinradio.com
Fridays 10:00 – 11:00 p.m.
and
Saturdays 8:00 – 9:00 a.m.
Produced and hosted by Irena Bell
Enjoy Ukrainian music, interesting interviews and reports.
Keep up to date with what’s happening in the community - upcoming
events and news !
Traditional and contemporary Ukrainian music by Ruslana, Okean Elzy,
Borys Hmyria, the Canadian Bandurist Capella, Vasya-Club, Oleksandr
Ponomarov, Oksana Bilozir, M. Burmaka, Mandry, Kyiv Chamber Choir,
Paris to Kyiv, Vesnivka Choir, Alexis Kochan, V. Morozov, the Volyn Choir,
Yavir Quartet, the Akord Chor, Natalka Karpa, Mykhailo Minsky, John
Stetch, I. Bilyk, P.Zibrov, T. Petrynenko, Vasyl Kosenko, Andriy
Dobrianskyj/Bohdan Weselowsky, Ron Cahute, Kubasonics, Cheremshyna,
VV, Sofia Rotaru, Tartak, Burlaky, Taras Chubai, Dudaryk Choir, the
Ukrainians, Haydamaky, Ukrainia, Taisia Povaliy, Nina Matviyenko,
Taran, and others.
Listen for regular interviews and reports ! Shows have included interviews
with visitors and ambassadors from Ukraine, prominent Canadians of Ukrainian heritage, and reports on local, national, and international events and
projects of Ukrainian interest, and historical commemorations.
Contributions by Halyna Mokrushyna included interviews and reports re
Senator Yuzyk, Ottawa places of Ukrainian interest, Metropolyt Sheptytsky,
Chornobyl, the Ukrainian language, Canada-Ukraine cooperation, academic
seminars, and reports on Canadian books with a Ukrainian connection.
Also previously featured: Radio Canada International interviews
with Yulia Tymoshenko, John Stetch, and reports on Pier21, the Pereiaslav
treaty, church architecture, Kruty, the Kobzar Literary Award.
Also: reporting on Ukrainian traditions, the Orange Revolution;
songs and poems by school children.
Special programs devoted to Independence Day, Christmas,
St.Valentine’s, T. Shevchenko, etc.
More to come !
Please support your Ukrainian radio programme ! Advertisers and sponsors welcome.
Call 613-244-0979 and leave a message in Irena Bell’s Ukrainian-programme
mailbox ext. 413
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Юрій Макар
ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА
НА ХОЛМЩИНІ І ПІДЛЯШШІ (1940–1941)
Після встановлення у Польщі німецької окупаційної влади (на теренах
не прилучених до ІІІ Рейху) і створення Ґенерал-Ґубернаторства (Ґґ) із
столицею у Кракові українські незалежницькі чинники розпочали клопотання щодо відновлення і розбудови національного життя українців на їхніх
етнічних землях. А такими в межах Ґґ були – з півночі на південь – Підляшшя, Холмщина, Надсяння й Лемківщина, на яких проживало близько 700
тис. українців.
За згодою німецької окупаційної влади у Кракові українці створили Український Центральний Комітет (УЦК) на чолі з професором Володимиром Кубійовичем. Він взявся енергійно розбудовувати організоване життя
українців. На місцях було створено Українські допомогові комітети (УДК).
У більших містах діяли представництва УЦК. Сказане, зокрема, стосується Люблина, до якого належали Холмщина з Підляшшям. Із дрібніших
структур ще діяли філії УДК. Існував також інститут мужів довір’я. Тоді
ж серед частини українців з’явилися сподівання, що за допомогою німців
вдасться відтворити суверенну Українську державу. Цьому сприяла німецька політика, здійснювана також у Ґґ. Окупаційна влада дозволяла
створювати українські допоміжні структури, які під її пильним оком
мали відбудовувати українське життя. Проте, як стало зрозумілим
відразу ж, німецька політика зводилася не до створення зародків майбутньої української державності, а лише до загострення українськопольського протистояння, щоб таким чином дати можливість представникам обох народів взаємно поборювати, а не думати про
боротьбу проти спільного окупанта. Треба сказати, зокрема, що зерна
такої політики потрапляли у сприйнятливий ґрунт. Об’єктивно кажучи,
представники українського і польського народів на одній території передбачали створення (чи відтворення, якщо мати на увазі поляків) кожен своєї державності. Поляки мали щодо цього значно більший досвід
державотворення, порівняно з українцями з Холмщини і Підляшшя. На
цих етнічно українських землях національна свідомість місцевих жителів
лише пробуджувалася, значною мірою під впливом вихідців із поваленої Української Народної Республіки, Волині, і особливо Галичини.
Загалом можна говорити про те, що в роки Другої світової війни українські
державницькі сили здійснили чергову спробу утвердження Української
соборної держави. Проте згодом стало зрозумілим, що вона приречена на
невдачу від самого початку. А на національних лідерів й досі певні політичні
кола вішають ярлики «зрадників», а за ними й на увесь національно-визвольний рух на українських землях. Такі обставини вимагають від
науковців донесення правди про українську історію до нинішніх громадян України. А це можна зробити, зокрема, шляхом оприлюднення
документів тих часів та здійснення об’єктивного їх аналізу.
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Документи про нашу історію часів незалежницьких змагань зберігаються у багатьох архівосховищах різних країн. Це здебільшого документи фондів різних українських громадсько-політичних і військових діячів,
священнослужителів, учених. Частина з них поступово повертається в Україну. На початку 2000-х рр. автору публікації і ще кільком колегам спала
на думку ідея проаналізувати суспільно-політичне, національне життя українців Холмщини і Підляшшя, цієї найбільш західної колись української
етнічної землі між двома депортаціями – 1915 і 1945 рр. Щоб об’єктивніше і глибше здійснити це, вирішили звернутися, передусім, до архівних
джерел.
Одним з найважливіших фондів, документи якого стосуються часів
минулої війни, виявився для нас фонд В. Кубійовича. Він створений із зібраних матеріалів у 1970-х рр. доктором Василем Веригою та д-ром Іваном
Яворським за підтримки інших зарубіжних українських учених у Національному архіві Канади в Оттаві. Після чергової реорганізації ця установа одержала назву Національний архів і бібліотека Канади. Ще минулого
року український відділ у цьому архіві очолював відданий справі архівіст
Мирон Момрик.
На наше замовлення у 2005–2006-х рр. Архів переслав нам безкоштовно значну кількість документів із фонду В. Кубійовича. Один з них «Звіт
із службової поїздки Івана Герасимовича по Підлящині й Холмщині в часі
від 6.ХІІ.1940 до 2.І.1941», датований 12 січня 1941 р., пропонуємо увазі
читача. І. Герасимович в УЦК займався справою розбудови українського шкільництва в Ґґ. Що стосується Холмщини і Підляшшя, то українські
школи влада міжвоєнної Польщі ліквідувала ще у 1920-х рр., залишивши деякі так звані утраквістичні (двомовні), які українці дотепно характеризували так: якщо учень-українець знав польську мову, то міг
нею говорити, а якщо ні, то міг мовчати по-українськи.
Отже, Холмщина з Підляшшям були тим регіоном, де українські
школи і передшкілля, власне їхню систему, треба було створити заново.
Цей процес розпочався з 1940–1941 навчального року. Документ, що
публікується, важливий тим, що в ньому детально описано обставини,
в яких доводилося створювати українську освітню систему в регіоні,
систему дошкільних закладів, а також фахових шкіл. Він характерний
також тим, що згідно з адміністративно-територіальним поділом Ґґ до
компетенції Люблинської філії УЦК відносилась Варшава (як повітове
місто) з прилеглою територією, а також до складу Грубешівського повіту
відносилися деякі галицькі терени навколо Белза, Варяжа
і Кристинополя (нинішнього Червонограда). Всі вони тепер перебувають
у складі Львівської області. Історично до Галичини (Надсяння)
відносилися й Тарногород та Чесанів.
Загалом автор «Звіту» детально охарактеризував стан шкільної справи
в усіх п’ятнадцяти відвіданих місцевостях, додавши до нього свої пропозиції щодо поліпшення навчального процесу. Як видно з документа,
начальною справою було створення вчительської організації у вигляді регіональних секцій вчителів (С. У.), організаційні збори яких за його учас129
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тю пройшли повсюдно. Разом з тим, у ньому подано відомості про те,
в яких умовах проходило створення мережі українських навчальних закладів. З одного боку – пряма протидія цьому польських чинників, з іншого –
нещира позиція щодо цього німецьких властей, ще з іншого – національна
несвідомість місцевих українців, інколи підтримувана такими ж національно
несвідомими православними священиками москвофільського спрямування. Помітне замішання у шкільну справу вносили й взаємні чвари між місцевою православною громадою і галичанами греко-католицького обряду, які
прибули до краю, рятуючись від радянських визволителів, і стали тут вчителями, працівниками УДК, кооперативів тощо. Галичани, ніде правди діти,
ставилися до місцевих холмщаків і підляшуків зверхньо за їхню невиразну
національну поставу. Ті, в свою чергу, платили їм тим же. Іншими словами, виглядало це чисто по-українськи. Ще слід звернути увагу на
те, що у «Звіті», де йдеться про Біло-Підляський повіт, спеціально
виділено розділ «Білоруська диверсія». Справді такий конфлікт мав
місце. Між іншим, у деяких місцевостях він зберігався й у повоєнні
роки.
Тодішні українські діячі добре розуміли, що для того, щоб відновити
на Холмщині і Підляшші українську справу, необхідно робити це вдумливо, не чинячи ніяких примусових дій. Зокрема, в документі йдеться
про так званих калакутів. Це українці, які ще за часів російського панування перейшли на римо-католицьке віросповідання, але ще не забули
остаточно рідної мови і звичаїв свого народу.
Мову і стиль написання збережено як в оригіналі. В окремих випадках у тексті або внизу (під зірочкою) дано невеликі коментарі автора
цієї публікації.

№1
ЗВІТ ЗІ СЛУЖБОВОЇ ПОЇЗДКИ ІВАНА ГЕРАСИМОВИЧА
ПО ПІДЛЯЩИНІ Й ХОЛМЩИНІ В ЧАСІ ВІД 6.ХІІ.1940 ДО 2.І.1941
12 січня 1941 р., Краків

1) Варшава
2) Біла Підляська
3) Межиріччя
4) Парчів
5) Люблин
6) Холм
7) Володава
8) Красностав
9) Замістя
10)Тарногород
11) Чесанів
12)Томашів
13)Грубешів

сторона 2
”
4
”
8
”
9
” 10
” 12
” 15
” 17
” 18
” 19
” 21
” 23
” 24
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14)Белз
” 27
15) Варяж
” 29
16) Мої пропозиції
” 31
Вшандостойному Проф. Кубійовичеві до ласкавого відома
Іван Герасимович
ВА Р Ш А ВА
7.ХІІ.1940

У Варшаві під цю пору є 7-класова народня школа* з 7 учител. силами і 2 катехитами (правосл. і гр. кат.) і 240 зашколеними дітьми (правосл.
і гр.-кат.), з яких ходить правильно 210–220.
До передшкілля ходить 6–8 дітей на 35 записаних. Причина малої
фреквенції та, українські батьки мешкають переважно «на Празі»** і звідтам малим дітям важко ходити до Варшави. При правосл. соборі «на
Празі» є дім української колонії, там стараються відчинити філію передшкілля. Якщо це станеться, тоді фреквенція значно зросте.
На орг[анізаційних] сходинках С. У. було приявних 28 осіб з Варшави, околиці й Ґроєцького повіту (по польських школах) з інс[пектотором]
шк[іл] Бойдуником на чолі.
Збори відкрив п. Коровицький, секретарював учитель Васильчук. Орг.
реферат виголосив Іван Герасимович.
Після реферату Голова УДК полк. Поготовко підніс актуальні недомагання, що спинюють працю, а саме: мішані подружжя, антаґонізми наддніпрянців і наддністрянців, реліґійна нетерпимість (гр[еко]-кат[оликів]
і правосл[авних]) та розполітикування молоді, яка свої міжусобиці заносить навіть до старших кляс нар. школи.
На думку Петра Андрусева причиною антаґонізмів є м. і. замовчування Краковом позитивної праці на місцях. Як доказ наводить, що з нагоди місяця книжки й преси влаштовано в Варшаві чепурну виставу під проводом проф. Зайцева, зроблено з неї світлини, написано перегляд і послано
до Кракова, одначе Централя це замовчала і в пресі не було про це ніякої
згадки. Також не було ніякої згадки про «Обжинки» в Володаві. Інсп.
Бойдуник підносить, що антаґонізми повстають переважно на тлі особистих
непорозумінь, які опісля роздувається до загально національних чи
релеґійних справ.
Я взивав до толєранції і вирозумілости та до творчої праці.
Опісля Голова УДК полк. Поготовко проголосив таку
Управу С. У. у Варшаві:
1) Голова: Роґозінський Микола, Варшава, Вспульна 41/ІІІ
2) Заст. гол. Інсп. Бойдуник Іван, Ґруєц
3) Секретар Островська Степанія, Варшава
4) Скарбник: Андрусів Петро, Варшава.
Ухвалено в часі різдвяних ферій зорганізувати 1-тижневий курс педагогічний і українознавства для укр[аїнського] учительства в В а р ш а в і.
*
**

Тут і далі підкреслення зроблено в тексті документа.
Передмістя на правому березі Вісли, тепер район міста.
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Треба ще прислати 40 особових листків С. У. на адресу С. У.: Варшава, Вспульна 4І/ІІІ – на руки Голови.
2. Б І Л А П І Д Л Я Ш С Ь К А

Стан шкільництва такий:
На 153 польських шкіл є 58 українських державних і 7 укр[аїнських]
приватних; разом 65 укр[аїнських] шкіл. Всі українські школи 1-клясівки
і одна 2-клясівка; всіх укр[аїнських] учителів 66, з того 39 кваліфікованих
і 27 некваліфікованих. Всіх учнів в нар[одних] школах 4 909, з того 4 384
в державних, а решта в приватних.
Учні переважно православні (гр[еко]-кат[олицький] напливовий елемент) і мала скількість римо-кат[оликів] (Калакути). Н[а]пр[иклад], в Розвадівці на 43 дітей є 17 римо-кат[оликів] Калакутів. В Тересполі є вже 42
дітей (Калакутів), а їхні батьки засновують кооперативу.
Заходить питання: на яку реліґію мають ходити римо-кат[олицькі] діти,
бо як ходили б на латинську, то є небезпека, що польські ксьондзи знову
старались би їх відтягнути від укр[аїнської] школи. Чи не міг би дітей
римо-кат[олицького] обряду вчити гр[еко] кат[олицький] священик, як довго не маємо українських римо-кат[олицьких] священиків? В інтересі української справи треба подбати про таких римо-кат[олицьких] священиків
українців, навіть, якщо прийшлось би одному чи другому гр[еко]
кат[олицькому] священикові (в Римі, чи де там) змінити обряд на римокат[олицький] і стати римо-кат[олицьким] ксьондзом. Для добра укр[аїнської] справи повинен понести таку жертву.
Торговельна школа в Білій Підляшській.
Зложило іспит 140 учнів(ць), ходило 120, а й з того відпало кілька
внаслідок ворожої польської агітації, – остало 110, більшість православних, тільки 10 римо-кат[оликів] і 3 гр[еко] кат[олика]. Школа має 6 учительських етапів, директор – Познаківський. Школа ця не одержала досі
письменного затвердження від шк[ільної] влади, ані платні й грошей на
річеві видатки.
Будучи в Люблині, я просив п. дир[ектора] Тимцюрака, щоб інтервенював в тій справі. – Обіцяв. – При школі є 2 бурси, хлопяча і дівоча.
Крім цієї фахової школи стараються про т. зв. Беруфшулє, якщо влада
хотіла б таку школу отворити також для поляків, то, щоб ця польська школа була під спільною укр[аїнською] управою. І про це просив дир[ектора]
Тимцюрака, щоб інтервенював в Люблині.
Заввага: В міжчасі німецька влада не погодилася на цю пропозицію
й позволила на польську школу під окремою польською управою.
Білоруська диверзія
Чимало клопоту робила білоруська диверзія. Я цю справу також прослідив і обговорив опісля з Арх[ієпископом] Іларіоном і на його бажання
предложив на письмі.
На Підляшші не було й нема автохтонних білорусинів.
Навіть у максималістичній мапі білоруського проф. Карського –
Підляшшя лежить поза білоруським засягом навіть, як етнографічної мен132
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шини. Щойно під час [Першої] світової війни евакуйовано населення Підляшшя на білоруську територію й ті переселенці подружилися з білорусинами (ками). Після світової війни більша частина тих мішаних подруж
вернулася на Підляшшя й тут зукраїнізувалися, – до того ступня, що тепер по-білоруськи фактично ніхто не вміє говорити. Ті нечисленні білорусини, що ще задержали білоруську окремішність склонювалися зразу до
співпраці з українцями, а навіть їм підпорядковувалися. Українці пішли їм
назустріч, прийняли їх до свого УДК і навіть ділилися з ними своїми
американськими дарами. Також культурні зносини були наладнані й напр[иклад] д[окто]р Щорс мав в УДК виклад про білоруське питання, в якому очевидно не заторкував білоруських аспірацій на Підляшші.
На переписі з 14 квітня 1940 р. задеклярувалося на Підлящині 397 осіб
до приналежности білоруської нації, москалями 3, українцями 17 000,
а русинами біля 4 000. Білорусини висунули свої претенсії до тих осіб, що
деклярували себе русинами, бо сказали, що це властиво білорусини. Згодом
побільшили ті претенсії до 7 000. Відтак зорганізували весною 1940 р. свій
власний білоруський допомоговий комітет і зачали партизанку проти
українства зразу на церковному відтинкові. Ту білоруську диверзію вели
священики москалі, а також по-тихо попирали її польські чинники, як: війти,
учителі та урядовці Арбайтсамту, сподіваючись в той спосіб ослабити
український елемент. На церковному відтинкові зазначилася білоруська
диверзія в таких видах:
1) збирання підписів по селах проти українізації церкви, 2) ревіндикація
собору для білоруського епископа, якого кандидатом був архимандрит
Филофей Нарко. Перед в тій акції вели московські священики і 2 білоруські
священики, з яких напр[иклад] о. Зимовець був зразу українцем і зареєстрований в УДК, щойно в листопаді 1940 переписався до білорусинів.
Архиепископ Іларіон завізвав дотичних священиків до себе й цілу
білоруську затію зліквідував на церковному відтинку. Священики, що вели
білоруську диверзію, покорилися, лежали хрестом і заприсягли цілковиту
льояльність супроти українського архиепископа. Кажуть, що ще кількох
священиків таємно веде білоруську акцію, як напр[иклад] о. Мочарський
в Заболоттю, також не зовсім виразний яблочинський манастир.
Також деякі німецькі чинники зацікавилися білоруською справою
й виявили свою симпатію до неї. Вони подбали що у двох українських
волостях іменовано війтами білорусинів, а саме: в Заболоттю – Романюка, бувшого підкомісара земського на Волині, а в Опіллю – Сороку, бувшого
урядовця правосл. консисторії в Варшаві, який буде одночасно мужем довіря другого відділу варшавського воєвідства й зокрема мав слідити епископа Тимофія Шреттера. Оба волосні війти остають на своїх постах по
нинішний день. Про цю білоруські диверзію зложив я звіт особисто, як був
у Холмі на авдієнції у архиепископа Іларіона, а також предложив я на його
бажання на письмі.
Організаційні сходини С. У.
З огляду на це, що перед полуднем відбулося відкриття вистави української книжки, організаційні сходини С. У. відбулися пополудні. Сходи133
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ни відкрив голова УДК інж[енер] Глібовицький і проводив нарадою. Після
мойого реферату відбулася дуже цікава дискусія, з якої виходить, що тамошнє укр[аїнське] учительство добре розуміє вагу справи й працює ревно й з пожертвуванням, як у школі так і поза школою.
По всіх укр[аїнських] школах ведуть вечірні курси, на яких учать неграмотних укр[аїнської] мови, історії, географії й взагалі національно освідомлюють, дальше ведуть гуртки позашкільної молоді, аматорські вистави, хори, а навіть академії й концерти; зокрема фізичні вправи. На деяких курсах вчать також німецької мови й рахунків. Дуже приймаються
між дівчатами укр[аїнські] вишивки. В кінці вчать також народніх танків.
Того роду позашкільну працю ведуть учителі (ки) також радзинського повіту (Межиріччя й Парчів) (Парчівщина).
Управа С. У. в Білій Підляшській
Голова: інсп. Дутко Мирон –
Біла Підляшська
Заст. голови: проф. Туркевич Лев
”
Секретар: Семчишин Володимир”
Скарбник: Бірчанський Евген
”
Члени:
Мудрий Ярослав – Києвець
”
Гудь Степан –
Ситник
Порішено влаштувати 1-тижневий курс для учительства, який відбудеться в часі різдвяних свят. Викладатимуть:
українська мова 10 год.
проф.
Семчишин Володимир
географія України 10 ”
”
Туркевич Лев
історія
” 10 ”
”
Бірчанський Евген
педагогіка, дидактика
й методика
10 ”
”
Туркевич Лев
суспільна праця 8 ”
інсп.
Дутко Мирон
шкільна гіґієна
2 ”
др.
Домбчевський
кооператива
2 ” Дир. П.С.К. Кожерчук Роман
Учасників курсу примістять в бурсах.
Заввага: Учительський курс в часі різдвяних ферій дійсно відбувся
при численній участи.
Побажання
1) Треба ще 18 учит[ельських] сил (1 етап[на] і 17 приватних)
2) УЦК зволить матеріяльно підпомагати українське приватне шкільництво на Підляшші.
3) УЦК зволить дати для укр[аїнської] бурси одноразову допомогу.
3. МЕЖИРІЧЧЯ
9.ХІІ.1940

Орг[анізаційні] сходини отворив Делегат УДК Іван Бойко (мешкав при
вул. Люблинській ч. 21).
Після мойого реферату й дискусії іменовано таку
Управу С. У. в Межиріччі:
Голова: Герчук Іван – Шістка, він є також шк. референтом Беауфтрагтер дер українішен Шулєн
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Заст. голови: Коваль Михайло – Довга
Секретар: Твердохліб Роман – Шістка
Скарбник: Домбровська Павлина – Дрелів
Праця учительства в школі, як і поза школою аналогічна, як у повіті
Біла Підляшська.
Побажання:
1) Учительський і шкільний орган необхідний.
2) Для Підляшшя й Холмщини було б побажаним видати популярну
брошуру про Підляшшя й Холмщину очевидно в українському дусі, але
в польській мові.
3) Необхідна більша мапа українських земель для шкіл і менша карткова для дітей.
4) Ухвалено взяти ґреміяльну участь в учительс[ькім] курсі в часі
різдвяних свят в Білій Підляшській.
5) Мають жалі до «Українського Видаництва», що дуже пиняво висилають замовлені книжки й роблять помилки.
Домагаються ще добрих театральних творів для сільських сцен.
Це дуже пильна справа.
6) Було б дуже побажаним, щоб на Підляшшя приїхав професійний
театр з відповідним пропагандивним репертуаром.
7) Дається відчувати брак костюмів, а що матеріялу нема, то не можна
справити. Мають бути театральні костюми у п. Ольги Міткевич – Варшава ІV, (Прага) вул. Інжинерська ч. 9. м. 16. – Просять, щоб УЦК написав до неї, щоби схотіла випозичити за оплатою.
ПАРЧІВ
10.ХІІ.1940

На орг. сходинах були всі учителі Парчівщини зі своїм шк. референтом Ґерчуком Іваном.
Після мойого реферату іменовано таку
Управу С. У. в Парчеві
Голова: Григорчук Юрій управ[итель] шк. – Красне
Заст. голови: Мгр. Полутренко Богдан управ[итель] шк. – Колеховичі
Секретар: Вацик Марія учит[елька] – Красне
Скарбник: Ярмуш Василь – Тисьмениця
Побажання:
1) Справа навернення «Калакутів» на українське лоно пішла б багато
краще й скорше, якщо було б бодай 1, або 2 укр[аїнських] римо-кат[олицьких] священиків. Таких священиків можна би вже тепер примістити
в Острові й Устимові. Піддають думку, щоб хтось з гр[еко] кат[олицьких]
священиків (перехристився) висвятився на римо-кат[олицького] священика (як свого часу римо-кат[олики] переходили в інтересі польщини на
гр[еко] кат[оликів] і правосл[авних]).
2) Ілюстрована історія України польською мовою для Підляшшя
й Холмщини – це пекуча потреба.
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3) Започаткувати протиалькогольну акцію по УОТ бо піячення поширюється.
4) Потрібне дохарчування для найбідніших дітей і подбати про одіж та
обуву.
5) Розвинути акцію, щоб одержати матеріяльну поміч від громад і кооператив на закупно бібліотек. Громада Тисьмениця обіцяла дати на ту ціль 100
зл[отих].
6) Поборювання польської пропаганди. Помимо того, що німці зайняли
Польщу, та у всіх автономних урядах остали поляки, які нам шкодять на
кожному кроці, з одної сторони наклепами й доносами до німців, а з другої
сторони пропагандою й навіть погрозами супроти українців («То так не бендзє.
Польська вруці і втенчас вшисткіх україньцуф вивєшами»). – Треба якось проти –
ділати. Але необхідне, щоб також інакше було поставлення німецьких чинників,
бо чимало німців не визнається, потурає польським затіям, ба навіть
фаворизують поляків.
7) Необхідно, щоб українські священики правильно ходили на релігію,
бо є великі занедбання під тим оглядом*.
8) Ухвалено взяти греміяльну участь в учительських курсах в Білій
Підляшській в часі різдвяних ферій.
ЛЮБЛИН
11.ХІІ.40

В Люблинському дістрікті маємо щирого й беззастережного прихильника в особі Д-ра Брандля Рудольфа (Люблин, Дольна Панни Марії 4). Йому
треба доконче висилати даром щоденник і тижневик «Краківських Вістей».
Натомість «регірунгсрат» Кліндер (куратор) з люблинського дістрікту не
виявляє тієї прихильности, навпаки, на пр. неприхильно поставився до орг. сходин
С. В. – Кажуть, що його опанували й неприхильно настроїли поляки! Чи це дійсно
правда – невідомо.
Пішло з того, що УДК в Люблині не одержав чомусь ніякого письма в справі
тих сходин С. У., а на запити учителів у тій справі – Голова УДК Кибалюк замість
звернутися за виясненням хоча б до УЦК в Кракові (телефонічно) віднісся до
Шкільного уряду при люблинс. дістрікті й Кліндер заборонив всякі учит. сходини
на терені Любл. дістрікту.
Одначе заборона вийшла запізно; учителі поприїзджали і я відбув з малим
опізненням сходини. Був приявний також укр[аїнський] інсп[ектор] в Люблині Ковальський Омелян, якому зразу заборонили прийти. Сходини відкрив Голова УДК
проф. Кибалюк, я виголосив реферат, а опісля проф. Кибалюк в порозумінні зі
мною іменував таку
Управу С. У. в Люблині:
Голова: проф. Храплива Євгенія – Люблин, Ветеранів 24 телеф. 12-77
Заст. голови: Стадницький Іван – управит[ель] школи в Люблині.
Скарбник: Караван Володимир – учитель
” ”
”
Секретар: Солонинка Іван
”
польс. ” ”
”
*

Мова про навчання релігії в українських школах.
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Українські народні школи: в Люблинському повіті є 4 укр[аїнські] села:
1) Людвин; 2) Дратів, тут є 130 дітей і 2 укр[аїнських] учит[еля]; 3) Рогізно, 45 дітей і 1 учит[ель]; 4) Канівож, 115 дітей і 2 учителі. В Людвині є
польська школа з українським управителем і укр[аїнський] відділ 18 дітей.
Крім того в самому Люблині є укр[аїнська] 2-класівка 120 дітей (1–7 клас)
з двома учителями. Крім того є укр[аїнські] учителі по польських школах.
Сільськогоспод[арська] школа: передбачена в Дратові. Люблинська
шк. влада зажадала подрібної програми тієї школи. На підставі загальної
програми УЦК опрацьовують таку подрібну програму люблинські інженери-агрономи.
Побажання
1) УЦК поробить, заходи, щоб при українських школах могли існувати Комітети українських батьків і розвивати необхідну харитативну діяльність, бо багато дітей без обуви й одежі; також треба доживлювання.
2) Щоби С. У. при УДК могла уряджувати у вільному від зайнять часі
доповняючі педагогічні курси для учителів, (бо «реґірунґсрат» Кліндер
є в засаді противний таким курсам і заходить небезпека, що їх заборонить і розжене).
3) В організаційному статуті Люблинського дістрікту нема передбаченого українського референта в складі шкільного відділу; одначе такий
помічник референта для укр. справ є необхідний для висвітлювання справ
з українського становища. Тому було б дуже побажаним, щоб УЦК через
Ґґ подбав, щоб такий помічник референта для укр[аїнських] справ при
шк[ільному] відділі в Люблині був офіціяльно признаний.
4) Досі Шкільний Департамент при Ґґ не прислав ще повідомлення до
Люблина про апробату методики Івана Герасимовича п[ід] н[азвою] «Праця учителя в школі». Прохають поурґувати [потурбувати], щоб таке повідомлення для любл[инського] дістрікту вислано негайно.
5) Брак порядного співанника для народніх шкіл.
ХОЛМ
12.ХІІ.1940

На підставі зарядження люблинського «реґірунґсрату» Кліндера, холмський «шульрат» Месснер заборонив орг. сходини С. У. Одначе я зробив
візиту «шульратові», основно представив йому цілу ту справу й він погодився на такі сходини – й дійсно прийшов. Я його привитав, а опісля, як по
мойому рефераті відходив – я йому подякував за прихильність і участь.
Українське шкільництво в Холмі добре поставлене.
І. Гімназія.
Учнів(ць) 750, місцевих 5 %, а решта замісцеві доїжджають, по бурсах 400, а решта по приватних укр. домах. – 30 професорів.
ІІ. 2-річна технічна і 3-річ[на] реміснича школа.
Учнів ходить 230, вписаних понад 300. Діти в бурсах разом з гімназійними, решта доїжджає, або приватно. – 14 професорів і вчителів.
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ІІІ. Школа жіночого домашнього господарства.
Має 3 етатові сили, решта проф. вчать годинами. Дітей 30. При школі
є бурса й там приміщена ½, а друга половина доходить.
ІV. Народні школи.
В цілому Холмському повіті є 139 шкіл з 158 учителями(ками). Необхідно зорганізувати кілька вищеступеневих нар[одних] шкіл.
С. У. взялась вже до опрацьовання проекту такої переорганізації. Я цю
справу порушував також у холмського «шульрата» й він поставився до
цього дуже прихильно.
V. Сільськогосподарські курси.
УДК разом з українськими агрономами запроєктували на терені Холмського повіту 40 півмісячних сільськогосподарських курсів. По 2 в кожній
волости. На це одержали вже дозвіл. Курси будуть відбуватися в народніх
школах по обіді. Перші 6 курсів пробних назначили на час від 26.ХІІ.1940 –
4.І.1941.
На організаційні сходини С. У. в Холмі прибуло поверх 60 учителів(льок) та проф[есійних] гімн[азій] і фахових шкіл. Я виголосив реферат, в часі якого надійшов і місцевий «шульрат» і був до кінця мойого реферату.
Після мойого реферату мав дуже цікавий відчит дир[ектор] Лобай
Іван, якого я спеціяльно попросив до Холма, про новітню школу й працю
учителів в школі в теперішніх повоєнних часах та необхідність серіозно
дошкілюватися.
Відтак Голова УДК проф. Леонтович іменував таку
Управу С. У. в Холмі
Голова: проф. Ґ[імназії] Ставницький Теодозій – Холм
Заст. голови: шк. інсп. Литвинець Михайло
– ”
Секретар: учит. Мацюк Осип
– Окша
Скарбник: Левіщак Іван дир. рем. школи
– Холм
1-тижневий курс для учителів
Одноголосно ухвалено доручити Управі С. У. влаштувати 1-тижневий учительський курс в Холмі.
В поворотній дорозі з Володави до Красноставу я вступав ще раз до
Холму й порушував цю справу та дістав запевнення, що такий курс відбудеться, а учителі(ки) з провінції будуть приміщені в бурсах.
Заввага: Курс не відбувся бо «реґірунґсрат» Кліндер заборонив.
Праця учителів поза школою. Половина народніх учителів працює
інтенсивно, та нема чим світити, також нема опалу й це важні перепони.
Друга половина учителів відноситься до поза-шкільної праці пасивно,
а навіть одна учителька заявила, що «німецька влада дала мені посаду
й вона може мною розпоряджати».
Я зробив візиту архиєпископові Іларіонові й докладно представив йому
справу білоруської церковної диверзії. На це архиеп. Іларіон сказав, що
білоруську диверзію на церковному полі вже зліквілував та що дотичні
священики покаялися, вицофалися і обіцяли повну льояльність. При
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цій нагоді архиеп[ископ] Іларіон висловив такі свої загальні побажання:
З огляду на мале число провославних священиків, не в кожній православній
громаді може православний священик викладати науку православної реліґії.
Тому в таких місцевостях просить настановляти православних учителів,
щоб вони могли викладати православну реліґію, в заступництві
православного священика, а греко-катоицьких учителів призначувати там,
де правослаавному священикові можливо викладати реліґію. Щоби управителі шкіл допильнували, щоби священики діставали нагороду за навчання
реліґії. (Уряд призначив 1 зол. за одну годину).
3. Звичай правосл. церкви вимагає, щоби учитель приводив дітей до
церкви на літургію. Є випадки, що гр[еко] кат[олицькі] учителі відмовляються це робити. Треба вплинути на них, щоб не відмовлялися. Виїмки
можуть бути, якщо панують тріскучі морози.
4. Деякі гр[еког] кат[олицькі] учителі замість до православної церкви
ходять в неділі й свята до римо-кат[олицького] костела. Це робить якнайгірше вражіння серед населення. Просить, щоби таку поведінку заперестали, бо це може довести до зовсім непотрібних непорозумінь.
5. Просить учителів-співаків, щоб в школі, або на вечірних курсах вчили
церковні хори.
6. Щоб учителі при викладанні своїх предметів оминали реліґійні
питання, (напр[иклад], св. Володимир був католиком – тощо…).
7. Обіцяв, що повищі справи порушу в рефератах в часі моїх дальших
поїздок і подам до відома УЦК.
ВОЛОДАВА
13.ХІІ.40

На зарядження «реґінрунґсрата» Кліндера заборонив був холмський
«шульрат» Месснер орган. сходини С. У. у Володаві. Відтак внаслідок
моїх інтервенцій дозволив і збори могли відбуватися щойно пополудні, о год.
3-тій.
Відносини в Володавщині. Володавщина, це можна сказати найчистіший український повіт на Холмщині, бо волости числять 50%–90% українського населення.
Під реліґійним оглядом населення переважно православне, (гр[еко]
кат[оликів] нема) та римо-кат[олицькі] «Калакути», яких треба українізувати.
Українські школи в Володавщині
На підставі числа зашколених дітей бракує ще 22 учителів, а на це
«шульрат» обіцяв усно признати 7 етапів. Якщо не дасться побільшити
державних етапів, то треба буде доповнити приватними учителями.
Приватних учителів потрібно: 1) для «скалакученого» села Огруська
волость Собібор, де є тільки 17 українських дітей, 2) Іркуцк – волость
Володава 30 укр. дітей, 3) Заглубоче волость Володава, 4) Волощинська
20 укр[аїнських] дітей. Крім того треба ще прив. учителів 6, щоби доповнити в одних школах по другій учит. силі й в самій Володаві створити повну
7-кл[асну] школу.
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Організація вищеступеневих нар. шкіл
Намічено створити 6 вище-ступеневих нар. шкіл через комасацію
сусідніх нижче-ступеневих шкіл, а саме: 1) Воля Верещинська, 2) Коденець, 3) Мацошин, 4) Вирики, 5) Каплиноси й 6) саме місто Володава.
Подрібний проєкт наміченої комасації шкіл маю в моїх записках і на бажання можу предложити.
Українська торговельна школа має: 2 кляси, 139 дітей, 7 учителів.
Діти приміщені в бурсах.
Господинські школи: 1) У Володаві, 2 учительки і 23 дівчат, 2) у Голі
(Голя) волость Волоськоволя, 2 учительки й 30 дівчат. Діти розміщені в бурсах і доходять. Школам не достає машин до шиття і кухонного начиння.
Громадська адміністрація, в українських руках. Д-р Ваньо бурмистр
Володави дуже цінна людина й веде корисну акцію особливо ж в напрямі
«українізації калакутів». Також всі війти й волосні писарі українці.
Організація сходини С. У. у Володаві
відбулися в год. 3 пополудні. Відчинив Делегат Залізняк Олег, я виголосив реферат, після чого п. Залізняк іменував таку
Управу С. У. у Володаві:
Голова: Ящук Евген управ[итель] школи – Сушно
Заст. голови: Гатало Галина управ[ителька] господинс[ької] шк[оли] –
Володава
Секретар: Федорович Лев упр[авитель] шк. – Сухава
Скарбник: Ралик Григорій учит[ель] торгов[ої] шк. – Володава
Після того культ[урно]-осв[ітній] реф[ерент] при Делегатурі Польовий Теодор виголосив реферат про працю в УОТ і дир[ектор] Повітового
Союзу Кооператив Щербій виголосив реферат про створення сітки кредитових кооператив у Володавщині, та про шкільні кооперативи.
Побажання
1) Для Володавщини забракло 20 «особових листків» треба їх негайно по змозі післати.
У володавськім суді можна уживати української мови. Судді українці
і адвокати українці, а сторона також українці – з призвичаєння говорять
вперто по-польськи і не дається навести, щоб говорив по-українськи. Д-р
Ваньо просить, щоб учителі освідомляли відповідно своїх громадян.
КРАСНОСТАВ
15.ХІІ.40

Загальні відносини в Красноставщині. Населення мішане полько-українське з великою перевагою польського (на 143 000 ледви поверх 5 000
українців). Удалося заснувати в 10 громадах 10 укр[аїнських] шкіл з 15
учителями. Є також уже 9 укр[аїнських] кооператив[ів].
Місцеві українці переважно православні, натомість напливова інтеліґенція гр[еко]-католицька. Одначе є зразкова співпраця між гр[еко]-кат[оликами], а правосл[авні] і гр[еко]-кат[олики] щиро помагали до відібрання
правосл[авних] церков від поляків, у Старому Селу, Стужиці, Ждайному.
140

Традиції, культура, освіта

В Крансоставщині є тепер всіх 5 правосл[авних] церков з 4 священиками,
а має прийти ще п’ятий.
В останньому часі удалося обсадити 3 війтів україн[ців], а також урядників україн[ців].
На орг. сходини С. У. прибули всі учителі Красноставщини зі своїм
шкільним референтом мґр. Сокульським.
Після мойого реферату проголосив Делегат Д-р. Скібінський таку
Управу С. У. в Красноставі
Голова: Турянський Володимир – Крупе п. Красностав
Заст. голови: о. Карвовський Віталій – Жданне пош. Сєнніца Ружанна
Секретар: Тимчишин Іван – Стужиця – п. Красн.
Скарбник: Михалічко Петро – Красничин п. в місці
З дискусій вийшло, що освідомлюючу працю ведуть виключно учителі.
Дуже прикре вражіння зробила злобна і тенденційна стаття в виді репортажу з Холмщини в «Краківських Вістях» з 7.ХІІ, звернена з наклепами проти учительства.
Також давніше була непотрібна стаття на релігійні теми, де автор доказував, що св. Володимир був католиком. Просять таких релігійних статтей дискусійних в «Краківських Вістях» не містити. На місцях зовсім непотрібно причиняються до роз’єднання.
Побажання
1) Історія України в 2 частинах невигідна, до того ж вона суцільно
зібрана, а повинна бути подавана образами. Читанки ІІІ–ІV, кращі; натомість V і VІ виказують значні браки, особливо ж брак історичних уступів. Помагають собі «Малими Друзями»*.
2) Недомагання в поділі годин, 1 і 2 кл. в 2 кл. школі доконче вчити
окремо, а не разом.
3) Потрібна мапа України для школи й мапки для дітей.
4) Потрібний підручник до природи й інші підручники.
ЗАМОСТЯ
16.ХІІ.40

В Замостю також заборонили орг. сходини С. У., але що заборона
наступила в день перед сходинами, не можна було сходин відкладати й вони відбулися в УДК в присутності 33 член.
Сходини С. У. в Замостю
відчинив Д-р. Перфецький, Голова УДК, після мого реферату проголошено таку
Повітову Управу У. С. в Замістю
Голова: Струць Володимир, учит[ель] в Селиських
Заст. голови: Кирилюк Ірина, учит[елька] в Чесниках
Секретар: Борисович Петро, учит[ель] в Замостю
Скарбник: Лапінський Леонтій – Волиця Снятицька
*

Дитячий журнал. Виходив у Кракові і Львові.
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В міжчасі прийшов на сходини С. У. шк[ільний] інсп[ектор] Кривоносюк. Тому, що на сходинках були приявні також учителі з Тишівської [Тишовецької] волости, іменовано заразом
Районову Управу С. У. для Тишівців
Голова: Шумейко Михайло учит. в Клятвах
Заст. голови: Дєдик Іван
” в Чермні
Секретар: Лапчак Осип
” в Тишківцях [Тишівцях]
Скарбник: Михаліка Іван
” в Проваллі
В Замостенськім повіті постало вже 28 етапних УОТ.
Більшеклясових шкіл нема, тільки в Люблинці є 7-кл. школа. Приватних шкіл також нема.
Поза народніми школами нема ніяких інших шкіл.
Господарські курси: в стадії організації 2 сільськогосп[одарські] курси, в Переспі для хлопців і в Лубчу для дівчат.
Побажання:
1) Досі не прийшли до Замістя «особові листки», а треба їх 250 штук
для цілої Замостенщини.
2) Необхідний шкільний і учительський журнал. Як довго його не буде,
буде недомагати шкільництво й організація С. У. не сповнить свого
завдання.
ТАРНОГОРОД
20.ХІІ.40

В Білгорайському районі не було для кого створити окрему секцію учителів,
тому на цілу Білгорайщину створено одну на разі С. У. в Тарногороді.
Народні школи. В цілій Білгорайщині є 50 укр[аїнських] шкіл з 92 учителями(ками) і 6 344 шкільними дітьми.
Торговельна школа. В Тарногороді існує 2-літня торговельна школа,
одначе нема фахового директора. Я запропонував У.Д.К.ові в Білгораї
дир[ектора] Паштетника з Жихліна п. Кутно. Тепер довідуюся, що дир[ектор] Паштетник намічений на дир[ектора] торговельної школи в Білій Підляшській. З огляду на те необхідно запроектувати сюди якогось нового
директора.
Господарсько-доповняюча школа пропонована в Замху (Замх) або
в Біщі.
Ще нема для цієї школи учителя – агронома.
Орган. сходини С. У.
відбулися в прияві 74 учителів. Сходини відчинив інсп[ектор] Ней. Після мого реферату іменував Делегат Д-р. Новосельський Павло лікар, таку
Управу С. У. в Тарногороді:
Голова: шк. інсп. Ней – Білгорай –
Заст. голови: проф. Чарнецький Володимир – Диків Старий
Секретар: учит. Тилявська Ярослава – Тарногород
Скарбник: Бендюк Данило – Тарногород
Член: Гуль Іван – Диків Новий
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Після мого реферату мав гарний виклад інсп[ектор] Ней про працю
учителів в школі і поза школою.
При цій нагоді дуже мило мені ствердити, що інсп[ектор] Ней не тільки
вимагає від учительства солідної праці, але також зі своєї сторони дбає
про матеріяльне забезпечення учительства свого повіту. Напр[иклад], коли
ми їхали з Білгораю до Тарногорода, то взяв на великий дрябинястий віз
кілька скринь з черевиками, светерами, теплим біллям, панчохами, скарпитками і т. п. для всіх учителів та їх родин, які роздобув для них на картки по максимальних цінах. Також привіз велику скриню рідної української
лектури, переважно книжок «Українського Видавництва» для УОТ. В цілій
Білгорайщині зорганізовано вже біля 30 УОТ і ще біля 30 ЦОТ* в стадії
організації.
Після рефератів розвинулася цікава дискусія, якої вислідом були сконкретизовані такі
Побажання:
1) Для українських шкіл треба книг шкільних метрик.
2) Треба поробити деякі зміни в тимчасовому пляні навчання, напр. для
ІV класу затрудні вимоги з ґеометрії, а саму науку рахунків зредуковано до 3
годин, замість поширити до 5 родин тижнево. Історію, як предмет починати
з IV річником науки.
3) В тій цілі треба створити Програмову Комісію, яка на підставі зібраного матеріялу з місць і присланого Секціями Учителів поробила б потрібні
поправки.
4) Поробити заходи, щоб тим учителям, які були в вищому ступні платні,
а тепер мають нижчий ступінь – підносити платню до вищого ступня.
5) Подбати, щоб звільненим зі служби учителькам мужаткам признано
емеритуру.
6) УЦК зволить поробити заходи в німецької влади, щоб вже на загальне
число 60 шк[ільних] дітей призначували 1 етап (досі признають 1 етап на 70
дітей) та, щоб мінімальне число, потрібне до заснування державної народної
школи, зменшили зі 40 на 30.
Заввага: В тій справі дотичні умотивовані прохання внесли українські
інспектори в Білгораї і в Замостю.
7) Досі тягар удержування українського шкільництва приватного спадав
переважно, а в деяких районах майже виключно на народнє учительство, що
й без того невистарчаючо матеріально забезпечене. Справа приватного
шкільництва – це загальнонаціональна справа. Тому УЦК підойме ініціятиву,
щоб всі українські, особливо ж економічні установи й підприємства й взагалі
всі українці давали постійні обовязкові датки на удержання приватних шкіл.
В тій ціли УЦК зволить створити окремий фонд на удержання українських приватних шкіл і фінансувати ці школи.
8) УЦК виєднає в компетентних чинників, щоб для шкільних інспекторів та їх секретарів признали «мешканеве», а зокрема для секретарів піднесли побори з 200 до 250 зл[отих] місячно.
*

очевидно УОТ.
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ЧЕСАНІВ
25.ХІІ.40

Чесанівщина – це окравок давньої Галичини. Українське населення
тут виключно гр. католицьке.
Огр. сходини С. У. відбулися в клясі місцевої української школи в прияві 22 осіб. Сходини відкрив Делегат УДК інж[енер] Чубатий Петро. Після
мого реферату назначив таку
Управу С. У. в Ч е с а н о в і
Голова: Кравчук Микола – Чесанів
Заст. голови: Мазурак Теодор – Гораєць
Секретар: Дачишин Олександер – Німстів
Скарбник: Дуда Іван – Жуків
Після живої дискусії, в якій брало участь багато учасників, сконкретизовано такі
побажання
1) Доповнити Правильник С. У. в тому напрямі, щоб учителі(ки) емерити й взагалі бувші учителі(ки) без спеціяльного заняття, або такі, що
з конечности мають зайняття в якомусь іншому фаху, та ті о. парохи, що
вчать реліґії в школі, могли бути членами С. У.
2) Щоб небажані елементи не діставалися на учительські посади, було
б вказаним, щоб шкільна влада приймала до учительської служби тільки
ті особи, що виповнили «особові листки» й ЦУС прийняла їх в члени.
3) Подбати, щоб внутрішньою мовою українських шкіл та і у зносинах управ шкіл і учителів з укр[аїнськими] шкільними інспекторами й укр[аїнських] шкільних інспекторів з управами шкіл й учителями – була українська мова.
4) Подбати про службові учительські виказки для укр. учителів(льок).
5) Причиною погіршення фреквенції в школах є брак обуви й одежі.
УЦК зволить виєднати в компетентних чинників необхідну допомогу для
шк. дітей, а всю укр. інтелігенцію й свідомих українців взагалі просять
допомагати, як-мога збільшити фреквенцію в усіх укр. школах.
6) «Українське Видавництво» зволить видати великі стінні мапи України для шкіл і УОТ-ів та малі мапки України для дітей. Також видати
підручники до науки географії для кожної класи, німецький підручник,
підручник до навчання природи, рахункові книжечки від ІІІ–VІІ класи,
співанники, укр. граматику, укр. правопис – і т. д.
7) Для опрацювання і оцінки підручників, що мають появитися (шкільних) друком необхідна – Видавнича Комісія шкільних підручників, книжок для дітей і молоді при «Українському Видавництві».
8) «Українське Видавництво» видасть як-найбільше книжок для діточих
бібліотек і зокрема добрі п’єси для дітей і молоді особливо ж для старших.
9) В «Малих Друзях» містити як-найбільше патріотичного матеріялу.
10) «Краківські Вісти» приходять дуже пізно й взагалі дуже непра144

Традиції, культура, освіта

вильно. Тому, що одночасно німецькі й польські часописи приходять своєчасно й дуже правильно, тому це викликує здивування й навіть неохоту
в українських читачів. Необхідно як-наскорше зарадити цьому лихові.
11) Навчання німецької мови по українських школах в Люблинському
дістрікті дозволене й тому німецьку мову вчать по всіх українських школах, а навіть поза школою на вечірних лекціях УОТ-ів. Натомість в Ярославщині заборонили вчити німецьку мову, зате вчать польську. Подбати,
щоб і в Ярославщині і взагалі всюди по українських школах вчили німецької
мови замість польської.
12) Поробити заходи в тому напрямі, щоби учителі дістали залізничі
знижки, як це було до війни.
13) Подбати, щоби на випадок смерти учителя дістала вдова по учителі «посмертний квартальник» (штербеквартель).
ТОМАШІВ
24.ХІІ.1940

Організаційні сходини С. У. в Томашеві відбулися пополудні при участи біля 30 осіб. Сходини отворив представник Делегатури УДК Туркул.
Після мого реферату п. Туркул іменував таку
Управу С. У. в Т о м а ш е в і:
Голова: Пенцак Василь – Томашів
Заст. голови: Хміль Тиміш – Томашів
Секретар: Тхір Андрій – Белзець
Член: Шепертицький Андрій – Верешиця
Після мого реферату розвинулася дискусія, у висліді якої сконкретизовано такі
побажання:
До «Українського Видавництва»:
1) Потрібно сценічних творів для села,
2) Добрих шкільних співанників з нотами,
3) Картів України й української карти Европи.
4) Історія України для народніх шкіл занадто суцільна й дуже скорочена. Для народніх шкіл треба видати історію в ширшому обсягу історичними образами.
5) Необхідна географія України.
Загально освітні справи терплять дуже на тому, що для шкіл і УОТ
нема нафти й опалу. УЦК зволить поробити заходи в тому напрямі щоб,
українські кооператви й волости подбали про доставу нафти для шкіл і УОТ,
та про приділ опалу.
ГРУБЕШІВ
26.ХІІ.1940

Загальні завваги:
Всіх народніх шкіл в Грубещівщині є 171, в тому ІІІ ступня (7-класових) 3, ІІ ступня 9 і І ступня 158. Приватних шкіл 4, з того 1 школа на
шляху удержавлення. В стадії організації: 5 державних 1 класових шкіл
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і 1 приватна 1-класова школа. Всіх українських учителів в Грубешівщині
243 державних і 11 приватних.
Торговельна школа – коедукаційна – в Грубешові існує від 10.Х.1940
та числить 142 записаних учнів, з чого ходить правильно 140. Існує тільки
1 класа о 4 відділах. Вчить 4 етатових і 4 доходячих учителів. Досі справа
етатів тієї школи ще не урегульована. УЦК в Кракові зволить доручити
своїй філії в Люблині, щоби інтервеніювала в Люблинському дістрікті, бо
заходи місцевих чинників в тій справі безуспішні.
Реміснича жіноча кравецька школа в Грубешові планується від другого півроча ц[ього] р[оку]. Підшукують домівку.
В повіті замітна російська агітація, яку попирають чи патронують російські, чи московські батюшки. М. і. поширюють російський націоналістичний часопис «За Росію» (з тризубом), що виходить в Білгороді. Цей
часопис поширюють якісь типи в Турковичах, де є москвофіл о. Мартос.
Він заборонив науку співу й танців (не забаву) в УОТ, а наслідок того такий, що молодь не приходить тепер ані до УОТ, ані до церкви. О. Мартос
ширить небилиці, що мовляв – «рускою мовою говорили всі святі й тому
треба привернути в православній церкві русский виговір».
Справа ревіндикації костела на церкву в Грубешові стає центром зацікавлення українського громадянства в цілому повіті. Перед війною поляки перемінили православну церкву на римо-кат. костел, спираючись на
тому, що це була колись гр. кат. церква. З огляду на це, що перед війною
це був православний собор, тому православні обстають непохитно, щоб
цей костел доконче ревіндикувати для православних, з тим, що з того собору можуть користати і гр. кат. біженці. (В Грубешові найшлися переходово 3 греко-католицькі священики й до 30 біженців греко-католиків). Як
мене інформують, гр. кат. священики не хочуть на те пристати, але вимагають ревіндикації в користь виключно користування для греко-католицьких богослужень. – Якщо буде змога вернути до Галичини, то й одна
нога тут не лишиться, й тоді забирайте собі церкву й користайтеся нею. –
Одні й другі внесли подання до «крайсгавптамана», але він відказався
ревіндикувати ту церкву доти, доки самі українці з собою не погодяться.
Очевидно на тому користають тільки поляки. Таке непримириме становище грозить розвалом між православними, а гр. католиками, а досі відносини були зовсім добрі, навіть дружні. Необхідно, щоб УЦК своїм авторитетом довів до порозуміння в найкоротшому часі.
Не дивлячись на тріскучі морози на організ. сходини С. У. явилося
біля 60 учителів(льок). В Грубешові існував Окружний Відділ «Взаємної
Помочі» українського вчительства, якого головою був теперішній директор місцевої української школи Самохваленко. Він відчинив сходини.
В часі мого реферату прибув представник УДК др. Гриневич, який
опісля іменував таку
Управу С. У. в Г р у б е ш о в і:
Голова: Самохваленко Микола – Грубешів
Заст. голови: Козлюк Петро, дирек. Торг. Школи в Грубешові.
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Секретар: Саварин Володимир – Грубешів
Скарбник: Гнатюкова Анна –
”
Після цього виголосили 2 реферати, а саме: організаційний реферат п.
Герасимюк і реферат про організацію молоді п. Ваврук.
Над усіми рефератами розвинулася жива дискусія, у висліді якої висунено такі
побажання:
1) Щоб «Українські* Вісті» не містили статтей звернених проти українських учителів, як це було в якомусь репортажу й до того в тижневику для народу (!), зверненому проти всіх учителів, що прийшли зі заходу.
Можливо, що один або другий з них не зовсім оправдалися, але – як стверджує шк[ільний] інспектор і учителі з місць – учителі ці вже стають до
громадської праці й час вже припинити нагінку, яку проти них завели в першу чергу некваліфіковані учителі, яких німецька влада звільнила з посад
без ніякої провини, а навіть відома зі сторони учителів-заточенців.
2) Подбати про автоматичні аванзи для учительства, як це було перед
війною, тільки на справедливих основах.
3) Учителі скаржаться, що в Грубешові не можна набути української
книжки, бо приватна книгарня здирає тут за книжки 3, а навіть 4 рази понад
їхню номінальну вартість. Просять, щоб «Українське Видавництво»
вглянуло в ту справу й не позволило самовільно підвищати цін. (Та ж книгарні дістають рабат)!
4) Пошти дуже неправильно доручують «Краківські Вісті», а також
у волостях ту справу легковажать собі, хоча там урядують свої люди.
5) Пропонують, щоб УЦК зволив вистарати прилюдну збірку на українські приватні школи, бо досі тягар удержання тих шкіл спочиває переважно на плечах українського учительства. Поки це зреалізується, просять щоб УЦК прийшов на ту ціль з підмогою.
6) Піддають УЦК-ові під розвагу. Чи не можна б виєднати в німецької влади, щоб при українських шкільних інспекторах були освітні референти (на державні кошти), як це було за Польщі, коли при всіх польських
інспекторах існували повітові освітні референти, а при кураторіях обласні
освітні референти. Такі освітні референти, маючи безпосередньо стичність
зі шк. інспекторами й старостами, могли б скорше й успішніше працювати в своїй ділянці та помагати УОТ-ам, як стоячи осторонь.
7) УЦК зволить вже тепер поробити перед шкільною німецькою владою заходи, щоби крім запроєктованих кількох районових курсів для українського учительства відбувся в Криниці одномісячний курс на 2 зміни (в
липні й серпні) для всього українського вчительства Генерал-Губернаторства. Якщо була б згода, то вже від тепер солідно підготовити ті курси.
8) Звертаються з пропозицією до С. У. при У.Д.К. в Кракові, щоб зволила оглянутися за домівкою для учительства з 10 ліжками для приїзжих
учителів до Кракова, за меншою оплатою, як у дорогих готелях, у яких
зрештою не завсіди можна дістати нічліг.
*

очевидно УОТ.
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БЕЛЗ
28.ХІІ.40

До УДК Белз належать волости: Белз, Кристинополь, Тарношин, а в пропозиції є й Телятин.
В Белзі є 7-клясова народня школа, дальше Приватні Гімназійні Курси (4
нижчі класи) зі 129 дітьми і Торговельна державна школа зі 102 дітьми під
одною управою директора] Димчука Антона. В обох школах є занятих 8 учительських сил. Ще нема номінаційних декретів, ані визначених платень.
В Белзі є 2 бурси: хлоп’яча для 38 учнів, управитель о. Липинський,
і дівоча для 11 учениць (СС Служебниці). Державна Господинька школа
в Кристонополі, яку ведуть кваліфіковані СС Служебниці. Досі ходить
до цеї школи 20 учениць. Роблять заходи, щоби фреквенцію збільшити
хоч до 30. Ця школа досі не дістає від держави нічого, тому Делегатура
УДК в Белзі ухвалила дати її позичку на 300 зол.
Підготовано господинську школу в Белзі й, як мене інформовано, на
управительку намічено світську учительку. Деякі чинники хотіли б в Управі
цієї школи мати СС Служебницю (сестру тамошнього культурно-освітнього
референта). За приміщенням такої школи в Белзі доволі тяжко. З тих причин
досі не можна було відкрити цієї школи, хоча охочих до школи учениць є
доволі.
Так само оголошена зимова господарська школа в Себечові й 2-річна
господарська школа в Річиці. Для них є фахові учителі-агрономи, є приміщення й діти, нема тільки дозволу від шкільної влади. В часу мого побуту
в Белзі відкрито тижневий курс для старших господарів з метою зробити
з них передовиків у господарській ділянці. Призначено на ті курси біля
120 господарів. Участь у викладах обов’язкова. На відкритті цього курсу я зложив привіт від УЦК і побажав прелегентам і курсантам як-найкращих успіхів.
Орг. сходини С. У. в Б е л з і
відбулися в великій салі засідань магістрату в прияві 50 учасників(ць).
Сходини відкрив Делегат УДК о. дек. Ґела. Після мого реферату о. Ґела
іменував таку
Управу С. У. в Б е л з і
Голова: Макітра Гриць – управит. нар. шк. в Белзі
Заст. голови: Демчук* Антін – дир. гімн. курсів в Белзі
Секретар: Войтович Олена – Жужіль – Белз
Скарбник: Литвин Степан – Белз
Член: Дяків Гриць – Річиця Тарношин
Над моїм рефератом розвинулася широка дискусія. Між іншим підносили, що деякі гарячі одиниці роблять квестію з того, що при розділі дарів
для дітей узгляднювали також діти з мішаних подруж. Такі виступи шкідливі для загальної української справи, бо для Українства цінна кожна одиниця без огляду на її релігійну приналежність.
*

Йдеться про ту саму особу – Димчук, Демчук. В одному з випадків – помилка.
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Тому пропонують:
1) Помістити в «Вістнику» вияснення, що УДК має служити для всього
українського населення без огляду на його релігійну приналежність (отже
для грек-католиків, православних, римо-католикв, або й евангеликів).
2) Звертається увагу «Українського Видавництва», що книжечки для
малих дітей друковані замалими черенками. Необхідно друкувати їх більшими черенками.
3) Для нижче зорганізованих шкіл порадно видати окрему об’ємисту
українську читанку для ІV відділу (для 5.6.7. річника) подібно, як це були
колись того роду українські читанки на Буковині.
4) Для шкіл необхідна мапа України й мапа Генерал-Губернаторства,
а також потрібні образи до науки історії й географії.
5) Досі українські народні школи не мають шк[ільних] катальогів, денників, шкільних метрик, клясифікаційних денників, книги інвентаря й подавчого денника, які було б вказаним видати, щоб таким чином по всіх
українських школах була одноцільна адміністрація.
6) Видати рахункові книжечки для вищих ступнів та підручники до
навчання географії й природи.
7) Несвідомих і впертих батьків можна присилувати, щоб посилали
свої діти до школи, якщо таким, що не посилатимуть не будуть видавати
карт до мелення (мелькартен)*.
8) Українські учителі не можуть дістати нафти, мила, скіри на черевики й тощо. Вийшов дивогляд, що служниця польського учителя в Забужу дістала з приділу черевики, а управитель української школи не може
добитися черевиків для себе (!).
9) З огляду на це, що тепер саме час для укладання буджетів, необхідно вплинути на волости, щоби в свої буджети вставили більші квоти на
культурно-освітні ціли, дитячі садки й українські приватні школи.
10) УЦК зволить вистаратися дозвіл на прилюдну збірку на приватні
народні школи, бо досі майже увесь тягар поносять українські учителі.
11) Для Белзщини треба ще 30 «особових листків».
12) Учительський і шкільний журнал С. У. є необхідний. Тому просять, щоб УЦК як-найскорше виєднав у компетентних чинників дозвіл на
видання такого журналу.
ВАРЯЖ
29.ХІІ.40

До Варяжської Делегатури УДК належать волости: Потуржин, Долобичів,
Варяж і Хоробрів.
У варяжській окрузі є 80 укр[аїнських] учителів, одначе з причини тяжких морозів і сніговій прибуло на орг. Сходини тільки біля 30 осіб.
Учительство Варяжчини мало свій Окружний Відділ «Взаїмної Помочі
Українських Учителів», до якого вплатило було:
з волости Варяж
277.50 зол.
”
Хоробрів
252.–
*

Йдеться про дозвіл молоти зерно в млинах.
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”
”

Кристинопіль 153. –
Белз
205.50
Разом
888.– зол.
Гроші ті розділено на позички для потребуючих б. членів «ВПУВ»
Організ. Сходини С. У.
відчинив Делегат УДК радник Книш Микола. По мойому рефераті
рад. Книш іменував таку
Управу С. У. у В а р я ж і:
Голова: Бурбела Юстин
– Опільсько
Заст. голови: Дацюк Теодозій – Угринів
Секретар: Футуйла Микола – Варяж
Скарбник: Манькова Марія –
”
Член: Кней Юрій
– Ульгівок
Дискусію ведено головно над поширенням позашкільної освітньої
й громадянської праці. Деякі учасники підмітили, що не конче вказаним,
щоб якраз учитель був головою УОТ. Навпаки, щоб головою був хтось
інший, напр. найсвідоміший селянин, а учитель був дорадником і фактичним керманичем. Освітньо-культурний референт обстає, щоби головами
УОТ були доконче учителі й священики (головою учитель а заступник
священик, або навпаки). Стверджує при тому, що більшість учителів працює
охоче й жертвенно.
В деяких районах є локальні труднощі в громадянській праці. Напр[иклад] в місцевостях Ощів і Долобичів будують шосу, до того заанґажували карні табори. Всі будинки зайняті, а вечорами там не можна виходити з хати. Тому з тої причини культурно-освітня праця на якийсь час
там припинена.
Висунено такі конкретні
побажання:
1) Щоби хворі учителі, члени С. У., могли користати з лікувальної
відпустки, необхідно щоб кожний шк. інспектор мав до розпорядимости
2–3 «літаючі учительські контрактові сили».
2) Для Варяжчини потрібно 160 «особових листків» для 80 членів С. У.
Мої пропозиції
на основі завваг пороблених у часі моїх поїздок по Лемківщині,
Надсянщині, Підляшші й Холмщині.
І. Поробити зміни в правильнику Секції Учителів
Провід Секцій:
1) Центральна Секція Учителів при УЦК
2) Повітова Секція Учителів при УДК
3) Районова Секція Учителів при Делегатруі УДК
4) Уповноважені повновласники С. У. для більше віддалених місцевих осередків С. У.
Членство:
Членами С. У. стають обов’язково й автоматично учителі й учительки – арийці всіх катеґорій шкіл, виховниці довкілля, шкільні катехити української народности, шкільні інспектори та інспекторський канцелярий150
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ний персонал української народности. Дальше членами С. У. мають право бути учителі(ки) емерити та бувші учителі(ки) не емерити без спеціяльного зайняття, або такі, що з конечности мають зайняття в іншому
фаху та ті оо. парохи, що вчать релігії в школах. Абсольвенти учительських заведень, які ще практично не працювали в школі, можуть також бути
членами-госпітантами Секції Учителів, щоб користаючи з усіх уладжень
Секцій, приготовлялися до практичної, учительської – шкільної й громадської праці. Кандидати(ки) учительського звання й бувші учителі(ки), що
стараються о учительську посаду, повинні наперед зареєструватися в С. У.,
виповнити «особовий листок» і щойно тоді на поручення С. У. можуть
одержати посаду.
У зв’язку з повищими змінами й доповненнями треба в кінцевих постановах виконного розпорядку в и ч е р к н у т и цей перший відступ:
«Учитель(ка), що самовільно покинув(ла)
учительську службу й перейшов(ла) до іншої
служби, яка не має ніякого відношення до
шкільництва, тратить всі права набуті тим правильником та не має права до звороту вплачених
членських вкладок, або яких небудь виплат».
Деякі менші поправки в правильнику виконному розпорядку
і програмі діяльности С. У.
Крім повищих змін більш загальної натури було б вказаним поробити
ще й деякі подрібніші поправки в правильнику, виконному розпорядку
й програмі діяльности. Тексти проєкту дотичних змін предложу, якщо
Провідник УЦК засадничо погодиться на зміни й поправки.
Правильник, виконний розпорядок і програму діяльности в новій редакції видати друком для всіх членів С. У.
ІІ. Необхідний орґан С. У. «Рі д н а Ш к о л а»
Учительство всіх категорій шкіл настирливо домагається шкільного
й учительського орґану С. У., мотивуючи слушно своє домагання, що як
довго не буде цього журналу, так довго українське шкільництво буде недомагати й так довго й організація учительства С. У. не буде могти сповнити свого високого завдання.
Тому прохаю доконче подбати про дозвіл видавати такий журнал.
ІІІ. Наладнання Канцелярії Центральної С. У.
Провід Центральної С. У.
Пропоную так підібрати канцелярійний склад Центральної С. У., щоб
з тих осіб можна заразом скласти Провід Центральної С. У., який практично
охопив би всі ділянки широко закроєної діяльности. С. У.
Тут входять:
а) організаційні справи:
Отже наладнання й ведення в евіденції всіх організаційних клітин С. У.
Евіденція осіб, що стоять у Проводі С. У.
Ініціятива і доручування актуальних справ, які повинні перевести
клітини С. У.
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б) особові справи:
Евіденція членів згуртованих в С. У. по категорії шкіл, емеритів і таких учительських сил, що тепер активно не працюють в школі та кандидатів
на учительські посади на підставі виповнених ними «особових листків» та
засягнених опіній.
Картотеки членів С. У.
Евіденція праці членів С. У. 1) фахової і 2) освітньої, економічної і громадянської суспільної.
в) Реферати й Комісії для плянів навчання:
Для випрацювання проєктів, плянів навчання в народніх школах та
в інших школах всіх категорій необхідно потрібно досвідних референтів
і крім того повторити Комісії для всіх категорій шкіл в порозумінні й стислій співпраці з «Українським Видавництвом».
г) Комісія для видавання шкільних підручників і научних помочей. При
«Українському Видавництві» необхідно створити Комісію для шкільних
підручників і нучних помочей. До неї повинні увійти м. ін. також компетентні
сили з поміж практикуючого учительства дотичних категорій шкіл
і делеговані члени Проводу С. У.
д) Комісія для підготовки й влаштування учительських курсів. В Проводі Центральної С. У. повинен бути референт, що його обов’язком було
б давати ініціятиву до творення таких курсів в порозумінні й за апробатою шкільної влади та творити Комісії, потрібні для зорганізування таких
курсів для перевишколу, чи дальшої фахової освіти учителів.
ж) Референт для станових справ учительства.
В Проводі Центральної С. У. повинен бути референт, що добре визнається у станових учительських справах. Він повинен бути душею Комісії,
що має на меті поправити станові відносини учительства.
з) Комісія правної поради.
Чимраз більше намножується випадків, де учитель(ка) чується покривджени(на) й звертається до УЦК за порадою. Для цього треба створити окрему Комісію Правної Поради, до якої референт для станових справ
учительства належав би обов’язково.
е) Комісія для матеріяльної допомоги членам С. У.
Необхідна при Проводі Центральної С. У. Одначе в самому Проводі
мусить бути для цієї справи й відповідний референт.
є) Комісія для допомоги дітям членів С. У.
Для допомоги дітям членів С. У. в студіях на високих, чи фахових
школах та приміщення дітей членів С. У. даром, або за знижкою по бурсах при середніх і фахових школах необхідно створити Комісію, а крім
того для цієї справи повинен бути референт.
к) Комісія з референтом учительських осель.
л) Комісія з референтом самаританської допомоги.
Канцелярійна адміністрація
Евіденція і евентуально полагоджування звичайної переписки, дальше евіденція обіжників, звідомлень, оголошень і взагалі всіх письм і друків,
що дотичать С. У.
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Касові справи
а) Вплати вписового, місячних членських вкладок по Секціям.
б) Приходи з інших джерел.
в) Видатки.
г) Зіставлення рахункових звітів по поодиноким Секціям і загальних.
IV. Редакція й адміністрація журналу С. У.
З огляду на те, що я маю многолітній досвід у редаґуванні шкільних
і учительських журналів, я попри загальну організаційну працю перебрав
би й редакцію того журналу. Очевидно, крім того треба буде покликати
до життя редакційну колеґію, щоб з поміж її членів вишколити когось
дальше працювати.
Адміністрацію за моїми вказівками й наглядом вела б канцелярія С. У.
Маю вражіння, що можна буде на орган вставити відповідну квоту,
яка учительства занадто не обтяжить, а дасть змогу покрити кошти друку
й порта.
Заувага: Пропонують, щоб з того 1 зол[отого], що остає по С. У. призначити 50 грошів на журнал.
Іван Герасимович
Бібліотека і архів Канади, MG-31, D 203. Volume 24. File 6.
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ІСТОРІЯ УСТАНОВ,
ТОВАРИСТВ
ТА ОБ’ЄДНАНЬ

Юрій Черченко
ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ В АРХІВІ ОУН У КИЄВІ
Відновлена 1991 р. державна незалежність України відкрила можливість Організації українських націоналістів (далі – ОУН) вперше легально
діяти в своїй Батьківщині. У 1993 р. вона була зареєстрована Міністерством
юстиції України як громадська організація. Відтак розпочався процес поступового повернення із-за кордону організаційних документів ОУН з попередніх років із закордону.
Архів ОУН у Києві – одна з найбільших в Україні недержавних установ, де зберігаються документи з історії українського націоналізму та українського національно-визвольного руху в ХХ ст. Серед них декілька десятків тисяч документів ОУН та інших українських політичних партій
і організацій за період від початку 1920-х рр. і до нинішнього часу. Документи ОУН, сконцентровані в архіві, складаються із двох великих груп: 1)
документи єдиної організації (до початку Другої світової війни); 2) документи ОУН під проводом Андрія Мельника (після її розколу в 1940 р.) та
ідейно близьких їй організацій. Переважну більшість складають документи про діяльність ОУН в еміграції. Документи українського походження
створені переважно до 1941–1942 рр., а також упродовж останніх 15 років,
коли ОУН діяла легально.
Більшість документів архіву датовано повоєнними роками. Відносно
невелика кількість документів, утворених періоду до 1945 р., пояснюється тим, що до закінчення Другої світової війни ОУН у Європі діяла нелегально. Проте, в Архіві ОУН у Києві є чимало важливих документів довоєнного і воєнного періодів. Вони потрапили сюди здебільшого з приватних
архівів провідних діячів організації. Велику роботу по збиранню таких матеріалів провели, насамперед, колишні секретарі Євгена Коновальця
(Олекса Бойків та Михайло Селешко) та Андрія Мельника (Михайло
Мушинський). Їм, зокрема, вдалося зібрати значну частину листування
полковників Є. Коновальця і А. Мельника. Так наприклад, в особистому
архіві члена ПУН Дмитра Андрієвського зберігалися понад 270 листів
Є. Коновальця до нього та копій його листів до Коновальця1. Тепер вони
зберігаються в Архіві ОУН у Києві. Тут зберігаються і листи інших видатних діячів українського націоналістичного руху (Дмитра Донцова,
Володимира Мартинця, Миколи Сціборського, Омеляна Сеника, генерала
Миколи Капустянського, Михайла Колодзінського, Романа Сушка, Богда154
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на Кентржинського, Олега Штуля, Ореста Чемеринського, Степана Бандери, його брата Олександра Бандери, Ярослава Стецька та ін.), а також
багато листів (переважно повоєнного періоду) відомих українських військових діячів, генералів (Андрія Вовка, Михайла Крата, Михайла
Омеляновича-Павленка, Бориса Палія, Всеволода Петріва, Михайла Садовського, Костянтина Смовського, Павла Шандрука, Олександра Удовиченка та ін.).
На початку 2000-х рр. Провід ОУН започаткував у видавництві ім. Олени Теліги документальну серію «Документи і матеріали з історії ОУН»,
в якій публікуються документи Архіву ОУН у Києві. Вже побачили світ
три томи цієї серії2.
Намагаючись завоювати прихильність до ідеології українського націоналізму якнайбільшої кількості українців, ОУН підтримувала тісні зв’язки
з багатьма українськими організаціями в еміграції, а надто з тими, які вважалися ідейно спорідненими. До останніх належало й Українське національне об’єднання (УНО) Канади. Тому не дивно, що в Архіві ОУН у Києві
є чимало документів УНО.
Українське національне об’єднання Канади (англ. – Ukrainian National
Federation) створено в Едмонтоні (провінція Альберта) 17 липня 1932 р.
Незабаром воно поширилося на інші провінції Канади3. До його системи
з часом увійшли українські націоналістичні організації, так звані братні
організації (БО): Українська стрілецька громада (УСГ), Організація українок Канади (ОУК) ім. Ольги Басараб, Українська студентська націоналістична організація (УСНО), Молоді українські націоналісти (МУН),
а після Другої світової війни –Український визвольний фонд (УВФ). Українське національне об’єднання Канади активно підтримувало ОУН. У грудні 1935 р. в Едмонтоні відбувся провінційний з’їзд УНО Альберти. В його
роботі взяв участь представник Проводу українських націоналістів (ПУН)
генерал Микола Капустянський. У 1930-х рр. крайові з’їзди і конференції
УНО відбувалися найчастіше в м. Саскатуні в Українському національному домі, який носив ім’я двох найвідоміших бойовиків ОУН Василя
Біласа і Дмитра Данилишина. Перед Другою світовою війною певна частина членів УНО стала членами ОУН.
Після Другої світової війни багато членів ОУН переїхали за океан
і першим завданням, яке їм поставив ПУН, було – включитися в організаційну систему УНО і БО та своєю працею посилити розвиток цих організацій. Так воно і сталось. Члени ОУН в усій мережі системи УНО і БО,
на всіх щаблях організаційної ієрархії, сумлінно виконували свої обов’язки.
Упродовж 10 років (від 12 листопада 1956 р. до 8 жовтня 1966 р.) Головою Президії УНО був Голова ОУН Микола Плав’юк, а в 1968–1969 рр. –
член ПУН Юрій Карманін. Протягом 17 років (1937–1954 рр.) Головою
Крайової екзекутиви УНО був член Сенату ОУН Володимир Коссар.
У Крайовій екзекутиві УНО в різний час також працювали чільні члени
ОУН: член ПУН Зиновій Книш, член Сенату ОУН Михайло Селешко,
член ПУН Євген Мастикаш, Василь Верига. Головою Провінційної екзекутиви УНО на Альберту і Британську Колумбію (в 1950 р.) і на Західну
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Канаду (1955–1957 рр.) був член ПУН і генеральний суддя ОУН Микола
Суховерський. Головою Провінційної екзекутиви УНО Сходу Канади
в 1950–1953 рр. був один з провідних діячів українського державотворення на Закарпатті в 1938–1939 рр. член ОУН Степан Росоха.
В Архіві ОУН у Києві зберігається частина документів Крайової екзекутиви УНО. Серед них – обіжники за 1950–1970 рр., які надсилалися
до філій УНО в провінціях Канади. Вони є цінним інформаційним джерелом з історії УНО, оскільки висвітлюють принципи побудови і функціонування об’єднання та різноманітні форми і методи діяльності української
громади, зокрема вони відбивають зміни до Статуту-Правильника УНО,
які приймалися на крайових конференціях УНО і братніх організацій, містять
відомості про Правильник референтур Крайової екзекутиви УНО Канади
і т. і., вказівки провінційним філіям УНО. В окремих випадках Крайова
екзекутива випускала спеціальні бюлетені. Так, у жовтні 1956 р. вийшов
Бюлетень УНО Канади (ч. І), в якому вміщено «Звернення Крайової екзекутиви з нагоди 25-ліття існування і праці УНО в Канаді». Збереглося
багато документів, присвячених святкуванню цього ювілею, що відбувалося по всій Канаді під патронатом Прем’єр-Міністра Канади Луї Ст.
Лорана за участі, зокрема в Торонто міністра Федерального Уряду Канади Пола Мартіна і Голови ПУН полковника Андрія Мельника. В обіжниках Крайової екзекутиви УНО Канади також розповідалося про заснування нових його філій.
Важливою ділянкою праці філій УНО Канади було виховання української молоді, зокрема розбудова системи виховання і навчання в «рідних
школах». Згідно з переписом 1961 р., українці в Канаді за кількістю займали четверте місце серед усіх мовних груп (після англійської, французької і німецької). Вони були першими серед слов’ян, а українська мова була
найуживанішою серед слов’янських мов у Канаді. Тому, коли в липні 1963 р.
на вимогу франкомовного населення Квебеку було створено Королівську
комісію у справах двомовності й двокультурності, УНО прийняло
спеціальний меморіал про захист української мови й культури і передало
його комісії. Засідання її з приводу цього меморіалу відбулося 29 березня
1965 р., в ньому взяли участь 10 членів від неї і делагація УНО у складі 7
осіб. Звіти про розгляд комісією меморіалу УНО, як і текст самого меморіалу, зберігаються серед обіжників КЕ УНО в Архіві ОУН у Києві.
У Крайовій екзекутиві існувала спеціальна шкільна референтура, яка
піклувалася станом «рідних шкіл» по всіх філіях УНО. Для цих шкіл Об’єднання українських педагогів Канади в Торонто підготувало «Програму навчання і виховання». Всі філії повинні були мати свої «рідні школи», з тим щоб
охопити українським навчанням усіх дітей шкільного віку, а також вихованням
у дошкіллі. До кожного навчального року вибиралося окреме гасло.
Навчальний рік 1960/61 р., наприклад, планувалося розпочати 6 вересня
і провести його під кличем: «Плекаймо рідну мову». Виховне гасло на 1961–
1962 шкільний рік було: «Свою Україну любіть!».
Задля забезпечення «рідних шкіл» кваліфікованими вчителями в серпні
1961 р. у Торонто було створено Педагогічні курси УНО ім. Тараса Шев156
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ченка. Навчання в них розраховувалося на три роки. До справи виховання
української молоді долучилася також створена в 1961 р. при Крайовій екзекутиві нова референтура – референтура доросту молоді і вишколу виховників літніх осель УНО.
Ще одним видом обіжників Крайової екзекутиви УНО Канади були
спеціальні випуски, присвячені різним важливим подіям з української історії.
Так, у 1964 р. було видано й розіслано по філіях статтю професора
Альбертського університету Б. Боцюрківа «Значення великих актів
самостійности і соборности 22 січня 1918 і 1919 років».
В Архіві ОУН у Києві зберігаються матеріали різних референтур Крайової екзекутиви УНО. Зокрема, є звіти про діяльність культурно-освітньої референтури за окремі роки і місяці (1940-і рр.), її обіжні листи (1938–
1943 рр.). Про напрямки діяльності останньої свідчить також листування
за 1942–1945 рр. керівника цієї референтури П. Маценка з Крайовою екзекутивою. Серед документів культурно-освітньої референтури КЕ УНО
є багато звітів про діяльність «рідної школи» по різних філіях у 1940–
1950 рр.4, вищих освітніх курсів і диригентсько-учительських курсів. Серед документів, утворених у діяльності вищих освітніх курсів та диригентсько-учительських курсів цього періоду, збереглися заяви про вступ, списки і адреси курсантів, списки педагогів. А серед матеріалів вищих освітніх
курсів Осередку української культури й освіти (1960–1970-ті рр.) збереглися
також свідоцтва курсантів про закінчення курсів і отримані ними на іспитах
оцінки.
Документи господарської секції КЕ УНО 1930-х рр. містять важливу
інформацію про діяльність Українського національного об’єднання Канади. Наприклад, восени 1935 р. українським фермерам Канади передано
зразки нового сорту пшениці «Течер». Наступного року їм було запропоновано заповнити звіт із 18 пунктів про особливості росту і достигання
цього сорту (збереглося декілька десятків таких анкет-звітів за 1936 р.).
Найбільший масив серед документів УНО Канади в Архіві ОУН
у Києві складають документи УВФ. Приблизно від 1925 р. до Канади
стали приїздити колишні вояки українських збройних сил. Відтоді між ними
обговорювалося питання допомоги українському визвольному рухові.
У 1928 р. вони заклали в Канаді свою вояцьку організацію – Українську
стрілецьку громаду (УСГ), яка виявила ініціативу в організації допомоги
визвольному рухові, зокрема Начальній команді Української військової
організації (УВО), а також українським політичним в’язням. У 1929 р.
створено Комітет допомоги українським політичним в’язням у Вінніпеґу.
Крім того, Начальна команда УВО через своїх представників у Канаді5
наполягала на створенні постійно діючого бойового фонду УВО, а згодом
ОУН. Такий фонд було створено 1932 р. А в 1935 р. проф. Тиміш Павличенко розробив проект його статуту, що передбачав діяльність бойового
фонду УВО як окремої організації з постійним членством та суворим організаційно-громадським контролем6. Організацію вирішили назвати
Одноцентовий фонд (англ. – Penny Fund). Згодом її переіменували на Український визвольний фонд. Одноцентовим фонд було названо тому, що члени
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УСГ і прихильники добровільно оподаткували себе одним центом денно
(загалом – близько 4 доларів на рік). Слід зважити на те, що робітник на
початку 1930-х рр. отримував приблизно 4–5 дол. на тиждень, а також на
те, що тоді в Канаді було велике безробіття. Цей фонд поширив свою діяльність також і на США.
УВФ підтримував і надалі разові акції української громади щодо збирання коштів. Так, на політичний процес над членами ОУН у справі вбивства польського міністра внутрішніх справ Броніслава Пєрацького у США
і Канаді зібрали та передали ПУН майже 5 000 дол. За 1935–1959 рр. Одноцентовий фонд зібрав приблизно 90 тис. дол., а з урахуванням грошей,
зібраних на різні окремі акції ПУН в ці роки, – майже 250 тис. дол. Через
реєстр УВФ у ці роки пройшло 3 641 чол. А за 1935–1980 рр. на допомогову
акцію в Європу вислано понад 300 тис. дол. В Архіві ОУН зберігаються
річні звіти місцевих комітетів УВФ Канади, протоколи його крайових з’їздів
(вони відбувалися раз на три роки) і звіти про діяльність Крайового Комітету (з 1981 р. Крайової управи) за три роки, листування останнього з місцевими комітетами та іншими організаціями, його обіжники, списки членів
УВФ, збіркові листи. Листування Крайового комітету (Крайової управи)
УВФ охоплює період з 1936 р. до середини 1980-х рр. У цих документах
міститься важлива інформація про етапи розвитку українського національно-визвольного руху та про підтримку його діячами УНО Канади та УВФ.
Серед довоєнних матеріалів, наприклад, зберігається копія листа голови
КЕ УНО В. Коссара до Референтури пропаганди ПУН від 24 квітня
1939 р. (референтом проганди ПУН тоді був В. Мартинець), в якому він
повідомив про надіслання на рахунок ПУН у Швейцарії 1100 дол. «на поміч раненим січовикам і збігцям з Карп[атської] України».
Завдання підтримки повстанського руху в Україні чітко окреслене і в зверненні Крайового комітету з нагоди Різдва Христового у грудні 1947 р.:
«Родина одноцентовців змагає до того, щоби окупант забрався з українських земель. А до цього можна ворога примусити тільки силою, тільки
під натиском української протисили. Членство Одноцентового Фонду творить бойову армію, яка тут у Канаді не воює зі зброєю у руках, але своєю
добровільною жертвеністю помагає тим, що кривавляться там у Рідному
Краю за державність і вільність українського народу»7.
Ще одним напрямком діяльності УВФ була допомога українським
біженцям, розкиданим по Європі Другою світовою війною. Обіжник Крайового комітету УВФ від 20 квітня 1949 р. повідомляв про те, що виконуючий обов’язки голови КК УВФ Е. Василишин призначений головою
Канадської місії у Європі, мета якої полягала в допомозі українцям у переселенні в Канаду.
Серед документів УВФ є й оригінали індивідуальних книжок платників добровільних внесків до фонду, зокрема, книжка одного з керівників
УВФ і чільного члена ОУН Михайла Селешка за 1959 р. – розміром
8х12 см у цупкій картонній обкладинці, виготовлена друкарським способом. На обкладинці зображено чоловіка у вишиванці з прапором, а навколо малюнка напис: «Сім днів – сім центів. УВФ.» На внутрішніх сто158
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рінках обкладинки надруковано два вірші одного з фундаторів УВФ Тимоша Павличенка – «Заповіт Батька» і «Уступ з «Наказу Духа Нації».
На першій сторінці гасла: «Нація понад усе! Наша сила в нас самих!».
Під ними малюнок у вигляді українського тризуба, накладеного на канадський кленовий лист, а під малюнком написи: «Український Визвольний Фонд»,
«Книжечка добровільних жертв на рік 19….», «Ім’я – прізвище:»,
«Адреса:». На наступних сторінках друкувалися: звернення КК УВФ «Українці і українки!», в якому сформульвано завдання УВФ, «Статут УВФ»,
«Реґулямін пропам’ятного перстеня УВФ». За цими текстами – сторінки
з назвами місяців для вклеювання марок (у документах УВФ вони називалися «значками»). Наприкінці 1950-х рр. внески становили 1 дол. на місяць
і відповідно наклеювалася 1 марка вартістю в 1 дол. На останній сторінці
подавалася інформація про те, з якого часу вказана особа є членом УВФ
і яким є її загальний внесок (наприклад М. Селешко був членом УВФ
з 1949 р., до кінця 1958 р. він вніс у фонд 58,92 дол.). В наступні роки розміри
і оформлення книжок змінювалось, в архіві є різні варіанти їх за 1970–
1980 рр.
Слід зазначити, що діяльність УВФ Канади відбувалась в умовах постійних нападок лівої української (особливо прорадянської) комуністичної
преси. З документів Крайового комітету УВФ довідуємося, що, наприклад, у квітні 1950 р. часопис «Канадійський фармер» і комуністичне
«Українське слово» закликали канадських українців не платити ні цента
на визвольну справу. Навіть поза межами Канади націонал-комуністична
українські газети «Наше слово» в Лондоні і «Українські вісті» (голов. редактор І. Багряний) в Німеччині в 1952 р. виступили з заявами, що буцімто «УВФ – це обман легковірних людей». Проте, незважаючи на ці нападки, кількість членів УВФ і його прихильників стабільно зростало, і в подальшому він відіграв важливу роль у підтримці українських дисидентів
і правозахисників та в інших корисних справах.
Наприкінці подаємо текст одного із найпоширеніших документів УВФ,
а саме бланк заяви про вступ, який підписували всі, хто вступав в організації
у 1930–1940 рр. (після закінчення Другої світової війни текст було дещо
змінено), тому що його зміст дуже точно визначав завдання фонду. Це
був стандартний бланк, виготовлений друкарським способом.

№1
БЛАНК ЗАЯВИ ПРО ВСТУП ДО УВФ
[1930–1940 рр.]

Як свідомий член Українського Народу, хоч віддалений далекими
просторами від своєї Батьківщини, почуваю себе і на дальше тісно звязаним з Нею і хотів би по можності моїх сил причинитися до визволення
мойого народу з-під чужого ярма і неволі.
Віруючи в це:
1) що тільки активна і безкомпромісова боротьба з цими займанцями, які розсілись тепер на українських землях, може принести оконечне
визволення Українському Народові,
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2) як теж, що успіх цієї активної боротьби залежить від підпертя її
збірними силами Українського Народу,
3) та що під сучасну пору одинокою українською організацією, яка
непохитно протиставиться всім ворожим затіям і веде підготовку майбутньої збройної розправи Українського Народу з його ворогами, являється Організація Українських націоналістів (ОУН).
ЗАЯВЛЯЮ:
що уважаю собі за честь помагати ОУН в її боротьбі з ворогами Українського Народу і для того перебираю на себе зобовязання складати
кожного місяця пожертву в висоті 30 центів на Визвольний Фонд ОУН.
дня
193_
Підпис:

Адреса:
Архів ОУН у Києві, фонд УВФ (документи ще неописано).
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Ірена Єндрієвська
ПРОВІНЦІЙНИЙ АРХІВ АЛЬБЕРТИ –
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ СУСПІЛЬСТВА
Ми мусимо думати про архіви як
активні, не пасивні... Архіви не
тільки записують твори культури
вони виконують працю культури.
Стівен Лубар

Архіви часто називають колективною пам’яттю суспільства, оскільки вони збирають, зберігають та удоступнюють архівні документи. Завдання архівів – забезпечити збереженість архівних документів і фондів та
доступ до них дослідників. Очевидним є те, що архіви можуть зберегти
колективну пам’ять тільки тоді, коли державні установи, громадські
організації й приватні особи бажають зберегти свої документи – свої
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Провінційна леґіслатура, побудована 1912 р.,
де знаходиться Провінційна бібліотека.
Провінційний архів знаходився в леґіслатурі до 1968 р.
Фотограф: Ернест Бравн, Провінційний Архів Альберти B3401

історії – та передають їх до архіву. На відміну від музеїв архіви беруть під
увагу фонд, тобто документи як вони творилися, приймалися чи збиралися під час життя й праці творця фонду. Це включає не тільки особисті
документи, а й професійні, культурні, родинні, громадські, також документи, створені під час дозвілля чи волонтерських занять.
Провінційний архів Альберти (далі – ПАА) створено в 1906 р. – через
рік після заснування Альберти як провінції Канади. ПАА засновано одночасно із Провінційною бібліотекою, де до 1962 р. зберігалися й архівні
документи. У 1962 р. Провінційний уряд Альберти заснував відділ музеїв,
підпорядкований Міністерству провінційного секретаря, де було вироблено концепції Провінційного архіву та Провінційного музею. ПАА як окремий
відділ у складі Провінційної Бібліотеки почав збирати та зберігати
документи й фонди різних міністерств і відділів уряду, виконуючи свою
працю як офіційний архів уряду. Одночасно розпочалося приймання
документів від приватних джерел з метою збереження ширшого обсягу
колективної пам’яти Альберти.
Існують різні архіви, створені, щоб зберегти документи своєї корпорації: архіви громадські й урядові. У 1970-х рр. у Канаді запроваджувалося поняття цілковитого або повного архіву (total archives), що передбачало
зберігання архівів різних медій та різних верств спільноти – від уряду,
установ, приватних осіб, громадських організацій тощо. Це поняття не
обмежувало архів збиранням та збереженням тільки документів однієї
медії або тільки однієї організції чи установи. Для ПАА це здавалося природнім тому, що його завдання – це зберігання історії всієї Альберти.
Від 1970-х рр. ПАА набуває ролі цілковитого архіву та включає до
своєї концепції збирання, зберігання та удоступнення не тільки архівів уряду
Альберти, а й фондів особового походження, фондів установ Альберти.
ПАА як офіційний архів Альбертського уряду зберігає фонди різних
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Провінційний архів Альберти в Едмонтоні

міністерств уряду, а також приймає архівні фонди та документи від приватних, неурядових установ, та фізичних осіб, запроваджуючи до суспільного обігу поняття цілковитого архіву. Від 2003 р. ПАА функціонує в окремому приміщенні, яке має наймодерніше обладнання для зберігання
архівних фондів. Цей будинок не збудовано, а відремонтовано спеціально
для нього. Будинок відкрився восени 2003 р. і був дарунком місцевого уряду
населенню Альберти в ході підготовки до відзначення сторіччя провінції.
У цьому будинку є 20 окремих сховищ, у кожному з яких окремо контролюється температура, вологість та світло, щоб зберігати документи відповідно до національного стандарту.
Сховища обладнані охоронною та пожежною сигналізаціями, системою вогнегасіння. Їх збудовано у такий спосіб, що жодна стіна сховища
не торкалася зовнішньої стіни будинку. Із 20 сховищ ПАА чотири сховища
працюють при нижчій температурі для забезпечення збереженості аудіовізуальнихдокументів. У цих сховищах є 85 кілометрів мобільних стелажів,
на яких зберігаються:
1) понад 45 км документів з паперовими носіями;
2) понад 10 000 томів книжок у бібліотеці;
3) 2,5 млн фотографій;
4) 35 000 годин фільмів;
5) понад 31 000 годин відео;
6) приблизно 47 000 годин аудіодокументів;
7) 90 000 картин, архітектурних планів та рисунків.
У цьому будинку також наявні спеціалізовані лабораторії, де можна
реставрувати документи з плівковими та паперовим носіями.
Збирання та збереження фондів – тільки один, важливий аспект завдань архіву. Архівіст є головним чинником у процесі зберігання колективної пам’яті, а також у організації використання архівної інформації.
Дослідивши усі відомості про певний фонд, він готує описову статтю. У Канаді існує стандартна описова система під назвою Rules for Archival
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Сховище та мобільні стелажі
в Провінційному архіві Альберти

Description – RAD, розроблена на початку 1990-х рр. До того часу архів
використовував стандарт опису, який включав назву і номер фонду, які
надавалися при надходженні архівних документів. У 1997 р. було вирішено
переписувати всі описи відповідно до канадського стандарту. (Більше інформації про цей стандарт можна віднайти на вебсторінці: http://
www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html).
Система Rules for Archival Description – RAD становить собою адміністративну (біографічну) історію творця фонду, репрезентуючи склад і зміст
архівних документів фонду. Цей опис разом із списком папок містить необхідну інформацію для дослідників. Його складає архівіст у культурному
і історичному контексті для істориків, генеалогів, студентів та інших, щоб
вони могли використати потрібну інформацію із документів повною мірою.
Бротман1 твердить, що такі описи фондів є однією з ключових частин для
функції колективної пам’яті, якій архіви служать, надаючи інформацію
історикам, які тоді інтерпретують її для читачів.
Дванадцять років тому ПАА свідомо розпочав активно й систематично, крім англо- і франкомовних фондів, збирати документи й фонди
інших етнічних громад провінції. Це рішення прийнято тоді, коли урядові
архіви звертали більше уваги на збереження архівних фондів своєї корпорації/установи. Тодішній директор архіву вважав, що етнічним громадам
теж належав голос в історії та в колективній пам’яті. У зв’язку з цим було
виявлено окрему ініціативу та розроблено програму, щоб активно рекламувати збереження архівів та архівних документів різними етнічними групами. Вихідним пунктом цієї ініціативи був Едмонтон та його околиці. Прийняття такого рішення спонукало до наступних кроків з оприлюднення відомостей про працю архівістів і можливостей зберегти історію громади. Цей
процес постійно розвивається і потребує створення співпраці з етнічними
громадами на тривалий термін. Щоправда, ПАА зібрав кілька фондів осіб
і організацій ще раніше, але це діялося спорадично.
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Реставрація документів. Провінційний архів Альберти

Звісно, щоб бути успішним у такому проекті, треба мати добрі стосунки між громадами та архівом. Ясно й те, що, якщо ці громади не зберігатимуть своїх документів, то в майбутньому, можливо, не залишиться
й сліду від їхньої праці та історії. Перепона, яку необхідно подолати, – це
й переконання людей, що їхні особисті архівні документи не є важливими.
Людям треба доводити, що їхня історія та їхні архівні документи віддзеркалюють суспільство в конкретному часі, на конкретному географічному,
демографічному, соціальному й політичному відтинку. Архівісти, в першу
чергу, мали розповсюджувати відомості про зберігання архівних
документів і фондів як джерело інформації для майбутніх дослідників.
Етнічним громадам необхідно було розповісти про те, якою збідненою буде
майбутня історія Альберти, якщо не збережуться архіви.
Якщо взяти українську громаду як приклад зусиль архівістів, то праця збереження фондів просувається поступово вперед. Документ № 4, що
подається нижче, містить список українських фондів, які зберігаються в

Реставрація фільмів. Провінційний архів Альберти
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У Провінційному архіві Альберти можна реставрувати
чи робити копії архівних фотографій

ПАА. До цього списку постійно додаються фонди, які надходять до архіву. Описи їх можна віднайти в нашому електронному каталозі на вебсторінці
http://hermis.cd.gov.ab.ca/paa/. Хоча цей список існує поки що тільки в англійській мові, маємо на меті в майбутньому видати анотований список українських фондів українською мовою. Архів прагне, щоб ці фонди були якнайбільше
доступними дослідникам. Протягом останніх п’яти років стараємося перевести
наші рукописні каталоги в електронний каталог та включити його в Інтернет.
Долучені описи фондів Петра Саварина (док. № 2) та Николи Ґавінчука (док.
№ 1) є прикладом описів фондів особового походження, а опис фонду Союзу
української молоді в Канаді (док. № 3) – прикладом опису фонду організації.
Так послідовно збираємо українські фонди, що є частиною програми
збереження етнічних фондів. Зберігаємо їх на майбутнє, щоб задокументувати внесок громади та поодиноких осіб в історію Альберти. Документи цих
фондів висвітлюють не тільки діяльність особи чи організації, але і їхню працю,
успіхи та вплив на суспільство, та нарешті – їхню роль у формуванні пам’яті
та історії Альберти. Завдяки поодиноким фондам можна бачити ці окремі
елементи, але якщо переглянути різні фонди, то образ громади та її діяльності
стає яснішим і повнішим.
«Архіви створені для того, щоб допомогти суспільству пам’ятати минуле, його історію»2 – справедливо вважає Террі Кук. Історична пам’ять буде
повною настільки, наскільки зможемо сьогодні зберегти те, що нині твориться
для майбутнього вжитку майбутніх дослідників. Тільки на підставі документів
формуватиметься уявлення про Альберту та її суспільство.
ПАА вважає, що треба підкреслювати потребу й важливість вивчення
історії та рекламувати її в суспільстві, зокрема, серед учнів і студентів.
Необхідно розбуджуватити любов до минулого та розуміння процесу досліджень в архівах. Архів видає різні інформаційні брошурки та програми для
дослідників і студентів. Якраз тепер готуються програми, якими вчителі
можуть послуговуватися в класі, щоб представити архівні документи та історію
провінції з погляду поодиноких осіб чи установ.
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У ПАА систематично реалізуються різні програми та організовуються виставки, якими він намагається зацікавити публіку, допомагаючи краще зрозуміти
завдання архівістів, зробити свою установу доступною і потрібною. Готуються також
видання та програми для студентів. У 2005 р. Альберта відзначила своє сторіччя
як провінція Канади. Тоді в архіві широко досліджувалися різні аспекти поступу й
розвитку Альберти, життя і діяльності її представників. Взагалі усі були захоплені її
історією. Постає питання – якщо б не збереглися архівні документи, якщо б не
архів і не ті люди, які докладають зусилля, щоб їх зберегти, яку б історію змогли
написати з нагоди сторіччя нашої провінції?3
1

Brothman B. The Past that Archives Keep: Memory, History, and the Preservation of Archival
Records // Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists. – 2001. – Vol. 51
(Spring). – P. 48–80.
2
Cook, Terry. The Records Continuum and Archival Cultural Heritage // Delivered at the
Australian Society of Archivists Conference. Melbourne, Australia. August 18, 2000.
3
Див. ще: Hobbs, Catherine. The Character of Personal Archives: Reflections on the Value
of Records of Individuals // Archivaria: The Journal of the Association of Canadian Archivists. –
2001. – Vol. 52 (Fall). – P. 126–135; Millar, Laura. Discharging Our Debt: The Evolution of the
Total Archives Concept in English Canada // Archivaria: The Journal of the Association of
Canadian Archivists. – 1998. – Vol. 46 (Fall). – P. 103–146.

№1
ОПИС ФОНДУ НИКОЛИ В. ҐАВІНЧУКА
В ПРОВІНЦІЙНОМУ АРХІВІ АЛЬБЕРТИ

НОМЕР:
ЗАГОЛОВОК:
УТВОРЮВАЧ:
ДАТИ:
ВМІСТ:

PR0621
Фонд Николи В. Ґавінчука
Ґавінчук, Никола В.
1917–1994, переважно 1940–1967
близько 10,059 негативів та інші матеріали

ІСТОРІЯ / БІОГРАФІЯ УТВОРЮВАЧА:
Никола В. (Вільям) Ґавінчук народився 23 листопада
1889 р., в с. Русів Снятинського повіту у Західній Україні.
1899 р. у віці десяти років емігрував зі своєю родиною до
Канади та оселився на фермі у Хілліард, Альберта. Ґавінчук
працюва в на різних роботах, зок рема деякий час на
Канадській тихоокеанській залізниці в районі Медісін Гат. З
1909 по 1911 роки навчався у Коледжі Альберта в Едмонтоні.
Впродовж двох років він викладав, під час Першої світової
війни працював секретарем в Українському кооперативному
магазині у Чіпман. 1915 р. одружився з Анною Горбач, разом
вони мали шістьох дітей: Михайла, Петра, Марію, Ольгу,
Вікторію та Івана. 1919 р. Ґавінчук переїхав до Смокі Лейк,
щоб управляти новим магазином. На цій посаді він працював
деякий час перед відкриттям власної фотостудії «Студія Ґавінчука» приблизно у 1920 р. Від цього часу і до середини
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1960-х років Ґавінчук документував усі аспекти життя
місцевих українських громад через комерційну фотографію,
персональну фотографію, виробництво фільмів. Крім роботи у
своїй студії, Ґавінчук обіймав різні посади у громаді Смокі Лейк,
зокрема нотаріуса, поштмейстера, мирового судді, присяжного
повіреного, реєстратора актів громадянського стану, секретаря
муніципального округу Смокі Лейк, секретаря-скарбника багатьох шкільних округів в області Смокі Лейк. Ґавінчук був також
активним діячем української громади, членом Української православної церкви, Українського народного дому, Союзу українцівсамостійників, Українського інституту Святого Івана, Українського товариства «Взаємна Поміч», Товариства українських піонерів Альберти. Помер Ґавінчук 8 липня 1968 р., його дружина
Ганна померла 7 січня 1964 р.
АРХІВНА ІСТОРІЯ:
1988 р. пан Дейв Леонард, архівіст Провінційного архіву Альберти, передав на зберігання до Провінційного архіву Альберти
документи Николи Ґавінчука (номер надходження PR1988.356).
Стосунки пана Леонарда з Николою В. Ґавінчуком невідомі.
1989 р. пан Майкл Скуба, зять Николи Ґавінчука, передав на зберігання до Провінційного архіву Альберти його документи (номер
надходження PR1989.355). Пан Скуба також додав деякі документи до цього ж надходження у 1990, 1991, 1992, 1995 роках.
МЕЖІ ТА ЗМІСТ:
Фонд містить документи з паперовими носіями, фотографії,
негативи, негативи на склі, діапозитиви та кіноплівки, створені Николою Ґавінчуком впродовж свого особистого життя та професійної діяльності. У фонді зберігаються портрети та фотографії
різних осіб, будівель, видів Смокі Лейк, області Альберти та різних українських громад, а також деякі фотографії, на яких представлено зображення різних осіб, будівель і видів Вінніпега, Манітоби та Ванкувера, Британська Колумбія. На кіноплівках зображено різні особи, види, будівлі та урочистості у районі Смокі Лейк,
Калгарі та Едмонтону, зокрема школи, паради, українські свята,
спорт, залізницю, фермерство, промисловість та релігійні церемонії.
Документи з паперовими носіями включають листування, нотатки,
записи, фірмові бланки, листівки, квитанції, списки студентів вищих
шкіл, проектні ліцензії, книгу квитанцій, біографічні нариси, призначення, рекламний матеріал, повернені чеки, угоди, страхові
поліси, свідоцтва, юридичні документи, випуски «Українського
Голосу», щорічники Інституту святого Івана та Українського
товариства «Взаємна Поміч», різні фотографії та кіноплівки, на
яких зображена родина Ґавінчуків.
Фонд складається з серій: (G) Генеральне зібрання; (G–P)
Портрети; (G–W) Весілля та ювілеї; (G–F) Похорони.
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ДЖЕРЕЛО ЗАГОЛОВКУ:
Заголовок складений за змістом фонду.
ПРИМІТКИ ЩОДО ДАТУВАННЯ:
До фонду включено деякі документи, датовані після смерті
Николи Ґавінчука.
ФІЗИЧНИЙ ОПИС:
Фонд також включає близько 3000 фотографій, 16 кіноплівок,
близько 118 діапозитивів та 0,12 м документів з паперовими носіями.
ЗБЕРЕЖЕННЯ:
Незначна кількість фотографій герметизована.
ПРИМІТКИ ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ:
Фонд, переданий на зберігання у 1989 р., поділявся на чотири
серії, документи у складі яких були систематизовані за хронологічною або алфавітною ознакою. Документи у складі серії (G)
«Генеральне зібрання» систематизовані за хронологічною ознакою, у серії (G–P) «Портрети» за алфавітом прізвищ, у серії (G–
W) «Весілля та ювілеї» за алфавітом прізвищ (як правило за прізвищем нареченого), у серії (G–F) «Похорони» за алфавітом
прізвищ.
Фотоапаратура, що надійшла на зберігання у складі надходження PR1989.355 була передана до відділу людської історії Провінційного музею Альберти.
ПРИМІТКИ ЩОДО МОВИ:
Частина матеріалів українською мовою.
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДОСТУП:
Відсутні особливі умови доступу.
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КОРИСТУВАННЯ:
Потрібен дозвіл для користування та дозвіл від дарувальника для користування будь-якими фотографіями, негативами, або
кіноплівками, на яких зображена родина Ґавінчуків. Предмет Закону про авторське право.
ПОШУКОВІ ЗАСОБИ:
Доступний інвентар для фотографій у файлі G.
ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ НАДХОДЖЕННЯ:
PR1988.356, PR1989.355
Подальші надходження не очікуються.
ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ:
Інформація для біографічного нарису взята з документів.
Фотографії з цього фонду можна знайти у файлі G під номерами розташування G.001–G.4429.
Цей фонд надійшов на зберігання одночасно з фондами:
PR0615 Фонд Шкільного округу Смокі Лейк № 3880 та PR0616
Фонд Соціальної кредитної групи Смокі Лейк. Також в цей же час
передано до надходження PR1988.356 одну фотографію з фонду
Студії Федорука.
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ПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ:
Фотографії
Фотографія – Студії та фотолабораторії – Смокі Лейк
Канадські українці
Фільми
Смокі Лейк – Опис – Види

№2
ОПИС ФОНДУ ПЕТРА САВАРИНА
В ПРОВІНЦІЙНОМУ АРХІВІ АЛЬБЕРТИ

НОМЕР: PR0671
ЗАГОЛОВОК: Фонд Петра Саварина
УТВОРЮВАЧ: Саварин, Петро
ДАТИ: 1921–2001
ВМІСТ: 23,80 м документів з паперовими носіями та інші матеріали
ІСТОРІЯ / БІОГРАФІЯ УТВОРЮВАЧА:
Петро Саварин народився в родині Михайла та Ганни (Атаманюк) Саварин в с. Зубрець, Україна 17 вересня 1926 р. Після еміграції до Канади 1949 р., і здобуття ступеня бакалавра мистецтв
у 1955 р. та бакалавра права у 1956 р. (обидва в Альбертському
університеті), розпочав власну юридичну практику в Едмонтоні у
1959 р. 1951 р. Саварин одружився з Ольгою Пристаєцькою, разом
вони мали троє дітей: Віру, Михайла та Галину.
Петро Саварин працював у Сенаті та Раді Губернаторів Альбертського університету, Офісі канцлера Альбертського університету, Прогресивній партії Альберти, Канадському інституті українських студій Альбертського університету, також у Комітеті українців Канади, Селі української культурної спадщини, Комісії з багатокультурності та у численних організаціях української громади в Альберті та Канаді.
1987 р. Саварин отримав ступінь почесного доктора права
від Альбертського університету та був представлений до Ордену
Канади за винятковий суспільний внесок.
МЕЖІ ТА ЗМІСТ:
Фонд містить документи про участь Саварина в різних суспільних організаціях: повідомлення, адміністративні документи,
фотографії, нагороди, дослідження, доповіді, контракти та інформаційні бюлетені. У фонді зберігаються документи, що мають відношення до родини Саварина: матеріали про навчання
Саварина в університеті, фінансові документи, газетні вирізки, особисте листування та карти. Фонд також містить матеріали про
участь Саварина у політичному житті та виборчих кампаніях.
У фонді зберігаються документи, що стосуються перебування
Саварина в Альбертському університеті на посаді канцлера, члена Ради Губернаторів і Сенату, а також адміністративні матеріали,
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інформація про зібрання та програми. Фонд також містить документи про юридичну практику Саварина, наприклад бухгалтерські книги.
Крім документів професійної діяльності, у фонді Петра Саварина зберігається особистий архів, зокрема фотографії, негативи,
різдвяні листівки, листи від членів родини та до України, датовані
1940–2000 рр.
Документи організовано за хронологічною ознакою, вони
містять відомості про діяльність доктора Саварина – як на професійному, так і на особистому рівнях – приблизно впродовж
останніх 50 років в Едмонтоні.
Фонд складається з п’яти серій: документи суспільної діяльності (1921–2001), документи, що стосуються професійної діяльності та кар’єри (1951–2001), документи про академічну діяльність
(1968–2000), документи про політичну діяльність (1958–2001),
родинні документи (близько 1940–2001).
ДЖЕРЕЛО ЗАГОЛОВКУ:
Заголовок складений за змістом фонду.
ФІЗИЧНИЙ ОПИС:
Містить: близько 239 фотографій, близько 16 000 негативів
та 5 аудіодисків.
ПРИМІТКА ЩОДО МОВИ:
Більшість документів українською та англійською мовами.
Деякі документи польською мовою.
ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ:
Передано на зберігання до Провінційного архіву Альберти
Петром Саварином.
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДОСТУП:
Відсутні особливі умови доступу.
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КОРИСТУВАННЯ:
Потрібен дозвіл для користування. Предмет Закону про авторське право.
ПОШУКОВІ ЗАСОБИ:
Доступний перелік справ англійською мовою.
ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ НАДХОДЖЕННЯ:
PR2000.1309
Очікуються подальші надходження.
ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ:
Пов’язані документи зберігаються у фонді Марії Лобай, фонді Меморіального товариства Альберти та у фонді Асоціації
мовної спадщини Північної Альберти у Провінційному архіві
Альберти.
ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ:
Джерелами інформації для біографічного нарису є документи
фонду.
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ПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ:
Мова та мови – дослідження та навчання
Канадські українці
Канадські українці – добродійність
Канадські українці – мова та мови
Альбертський університет – ступені (нагороди)

№3
ОПИС ФОНДУ СОЮЗУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ КАНАДИ, ВІДДІЛ 90
В ПРОВІНЦІЙНОМУ АРХІВІ АЛЬБЕРТИ

НОМЕР: PR 1975.0039
ЗАГОЛОВОК: Фонд Союзу української молоді Канади, Відділ 90
УТВОРЮВАЧ: Союз української молоді Канади, Відділ 90
ДАТИ: 1935–1955
ВМІСТ: 0,05 м документів з паперовими носіями
ІСТОРІЯ / БІОГРАФІЯ УТВОРЮВАЧА:
Союз української молоді Канади (СУМК), Відділ 90 був сформований в 1935 р. у Вегревіллі, Альберта. До складу Союзу входять президент, віце-президент, секретар і скарбник, мета його
діяльності – забезпечити українській молоді можливість дізнатися про свою спадщину та українську православну віру.
АРХІВНА ІСТОРІЯ:
Пан Вільям T. Підручний передав на зберігання ці документи до Провінційного архіву Альберти у 1975 р. Відносини пана
Підручного з Союзом української молоді Канади, Відділ 90 невідомі.
МЕЖІ ТА ЗМІСТ:
Фонд складається з адміністративних документів Союзу української молоді Канади, Відділ 90 та включає протоколи, списки
членів, фінансові документи та листування.
ДЖЕРЕЛО ЗАГОЛОВКУ:
Заголовок складений за змістом фонду.
ФІЗИЧНИЙ ОПИС:
ПРИМІТКА ЩОДО МОВИ:
Матеріал англійською мовою.
ДЖЕРЕЛО НАДХОДЖЕННЯ:
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ДОСТУП:
Відсутні особливі умови доступу.
УМОВИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ КОРИСТУВАННЯ:
Доступ до фонду можливий лише за умови дозволу щодо користування. Предмет Закону про авторське право.
ПОШУКОВІ ЗАСОБИ:
Відсутній інвентар/перелік справ.
ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ НАДХОДЖЕННЯ:
Фонд містить наступні надходження: PR1975.0039
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ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ:
ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ:
Подальші надходження не очікуються.
ПРЕДМЕТНІ РУБРИКИ:
Культурний плюралізм

№4
УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ ТА ДОКУМЕНТИ
У ПРОВІНЦІЙНОМУ АРХІВІ АЛЬБЕРТИ

Опис

Дата

GR1966.035/GSE

Фотографії виставки українських
тканих виробів ручної роботи
GR1974.457/GSE Фотографії українського фестивалю
у Вегревіллі
GR1975.126/4612 Матеріали провінційної поліції
Альберти: Особи, що займаються
підривною діяльністю/
революціонери – українці
GR1983.361
Оригінальні ілюстрації для
навчання українській мові
PR1965.047
Фотографії українців
у традиційному костюмі
PR1965.055
Альбоми газетних вирізок
Маріам Елстон
PR1965.125/SE Програма концерту на честь
Тараса Шевченка
PR1966.096/SE Фотографії з музею Шандро
PR1966.128/SE Фотографії з музею Шандро
PR1967.046
Фонд Джона Солянича
PR1967.134
Фонд Джона Солянича
PR1969.172/MI Фонд Благодійної організації
українських жінок
PR1970.422/SE Фотографії весілля ПідручноїФодчук
PR1971.133
Записи української музики,
різні текстові документи
та фотографії
PR1971.163/SE Фонд Братства українських
католиків
PR1971.174/SE Листи A. O. Фімрайта
до українських виборців
PR1971.214
Комітет українців Канади,
відділ у Едмонтоні
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1963
1974

1923
1975
1959
1910–1920
1945
1966
1966
1934–1965
1930–1950
1940–1966
1970

1960–1970
б. д.
1958
1954–1970
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PR1971.281/SE
PR1972.400
PR1973.492/SE
PR1973.560/SE
PR1973.611
PR1974.428/SE
PR1974.440

PR1974.465/SE
PR1974.491/SE
PR1975.039/SE
PR1975.074
PR1975.198/SE

PR1975.218/SE
PR1975.437/SE
PR1975.439/SE
PR1975.442/SE
PR1976.058/SE
PR1976.109
PR1976.129/OC
PR1978.042/SE
PR1978.193/SE
PR1979.321/SE
PR1981.145
PR1982.129/SE
PR1982.225/SE

Фотографії українців
у традиційних костюмах
Комітет українців Канади,
відділ у Едмонтоні
Комітет українців Канади,
відділ у Едмонтоні
Про еміграцію (переклад) /
Журнал Теодора Немирського
Записи служби у Соборі
Св. Івана, Едмонтон
«Національна економіка»
(Українсько-канадське видання)
Висвячення Дмитра М. Грищука
в сан українського католицького
єпископа
Дослідження старої церкви
у Вегревіллі
Фонд українсько-канадського
архіву та музею
Фонд Союзу української
молоді Канади
Фонд Петра Зварича
Ревю Федерації українських
канадських професіоналіcтів
та підприємців
Буклет методистської місії
в українських поселеннях
Доповідь про українські поселення
в районі Глендона
Історія парафії Св. Миколая
(Сент Майкел, Альберта)
Фотографії відриття пам’ятника
Писанці у Вегревіллі
Катехізис незалежної грецької
церкви Канади
Фонд Романа Р. Гонсетта
Канадські українці
Газетні статті о. Е. Оленди
Програма українсько-канадського
фестивалю
Генеалогія родини Стецько
Біографічна інформація
про українські родини в Альберті
Мемуари Гарольда Сімпсона
та Кассіяна Скакуна
Фонд Петра Зварича
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1961–1971
1936
1895–1937
1971
1935

1974
1974
1972–1974
1935–1954
1891–1964

1974
1974
1908–1940
1975
1975
1904
1910–1970-ті
1976
1930-ті
1946
1979
1976
1973
1934

Історія установ, товариств та об’єднань

PR1982.336
PR1985.189/SE
PR1985.191
PR1985.222/SE
PR1985.223/SE
PR1985.224/SE
PR1985.225/SE
PR1985.226/SE
PR1985.227/SE
PR1985.228/SE
PR1985.229/SE
PR1985.230/SE
PR1985.231/SE
PR1985.234
PR1986.019/SE
PR1986.020/SE
PR1986.021/SE
PR1986.025/SE
PR1986.026/SE
PR1986.027/SE
PR1986.028/SE
PR1986.029/SE
PR1986.031/SE
PR1986.032/SE
PR1986.252
PR1986.404/SE
PR1986.471/SE
PR1986.473/SE
PR1986.475/SE
PR1986.477/SE
PR1986.478/SE
PR1986.479/SE
PR1986.481/SE
PR1986.482/SE
PR1986.483/SE
PR1986.484/SE
PR1986.485/SE
PR1986.486/SE
PR1986.487/SE

Фонд Деметріуса Метро Поніча
1896–1980
Фонд Деметріуса Метро Поніча
1972
Фонд Михайла Хом’яка
1919–1983
Фотографії родини Слемко
1920–1950
Фотографії родини Лакуста
1917–1955
Колекція фотографій UCHV
1930–1952
Фотографії родини Лакуста
1927
Фотографії родини Лакуста
1904–1925
Фотографії родини Лакуста
1910
Фотографії родини Лакуста
1917–1946
Фотографії родини Сулим
1946
Фотографії родини Лакуста
1917–1926
Фотографії родини Лакуста
1930-ті
Збори родини Панчукі в
1974–1985
Фотографії родини Демчуків
1917–1950-ті
Фотографії родини Гавреляків 1933–1957
Фотографії родини Чернівчан
1920–1930
Фотографії родини Гавреляків 1926–1931
Фотографії родини Репки та
газетні вирізки Гавреляка
1929, 1978
Фотографії канадських українців
у Ламонті
1927–1930
Фотографії родини Юзвишин
1925–1938
Фотографії родин Гуцуляків,
Гавреляків, Шевчуків та Зуквіських 1916–1942
Фотографії родини Гавреляків 1929–1935
Фотографії родини Гавреляків 1917–1957
Фонд Романа Осташевського
1966–1983
Фонд Єви Новаковської
1924–1980
Фотографії родин Лисаковських
та Томиних
1927–1938
Фотографії родини Колісняків 1925
Фотографії Мирнама
1928–1938
Фотографії вчителів школи Франко 1940–1943
Фотографії родини Пірнаків
1925–1980
Фотографії родини Салагубів
1915–1938
Фотографії родини Черночан
1910–1940
Фотографія родини Ілащуків
1933
Фотографії Ніка Оденського
1925
Фотографії родин Пилипівих
та Печанець
1949–1961
Фотографія родини Романчуків
1934
Фотографії населення
у Новому Києві
1927–1938
Фотографії населення
у Новому Києві
1938
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PR1986.489/SE
PR1986.491/SE
PR1986.492/SE
PR1986.493/SE
PR1986.494/SE
PR1986.495/SE
PR1986.496/SE
PR1986.497/SE
PR1986.498/SE
PR1986.499/SE
PR1986.502/SE
PR1986.503/SE
PR1986.504/SE
PR1986.505/SE
PR1986.506/SE
PR1986.507/SE
PR1987.107/SE
PR1987.109/SE
PR1987.110/SE
PR1987.113/SE
PR1987.114/SE
PR1987.116/SE
PR1987.237/SE
PR1987.238/SE
PR1987.239/SE
PR1987.240/SE
PR1987.347
PR1988.017/OC

PR1988.264/SE

Фотографії українського весілля
Фотографії населення
у Новому Києві
Фотографії студентів та шкіл
у Новому Києві
Фотографії родини Салагубів
Фотографії родин Бойчуків
та Франчуків
Фотографії Востока, Чіпмена
та Лас Ла Біч
Фотографії родини Гейл
Фотографії родини Прощинських
Фотографія родини Павленчуків
Фотографії родини Цебуляків
Фотографії родини Мор
Фотографії родин Пилипівих
та Печанець
Фотографії родин Благунів
та Костюків
Фотографії родин Пилипівих
та Печанець
Фотографії демонстрацій фермерів
у Ту Хіллс
Фотографії родини Росичуків
Фотографії поховання
у родині Гуцуляків
Фотографія родини Романюків
Фотографії родини Мор
та Глоуб Ламбер (Мондер)
Фотографії родини Книш
Фотографії родин Книш
та Семанюків
Фотографії родини Книш
Фотографії української школи
та церкви
Фотографія поховання
Джона Степанюка
Фотографії канадських українців
Фотографії українських ферм
та фермерських родин
Записи українського хору
Фотографія конгрегації Св. Йосафата, сертифікат до 60-річного ювілею українських поселень в Канаді
Фотографії Бучача
175

1915–1926
1916–1944
1919–1940
1929–1939
1926–1939
1918–1941
1946–1953
1942
1932
1925–1943
1911–1936
1936–1950
1920–1939
1916
1924–1954
1930
1930
1944
б. д.
1922–1952
1900–1960
1956–1958
1962
1963
б. д.
1930
б. д.

1946–1951
1936–1970
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PR1988.269/SE
PR1989.362
PR1991.048/OC
PR1991.249
PR1991.374
PR1991.388
PR1992.023/V2
PR1992.100
PR1993.267
PR1993.381/SE

PR1995.199
PR1996.650/SE
PR1998.898
PR2001.1127
PR1997.732
PR2000.1309
PR1997.0731

PR2003.0544

Фотографії поховання
Анни Мазурек
Запис інтерв’ю з резидентом
Ту Хіллс
Портрет Пітера Фастрі
Записи української музики
Фонд Трифона Федорука
Фотографія Білла Вінника
Відео: «Інтернування українців»
Фонд Деметріуса Метро Поніча
Фонд Михайла Говди
Фотографія австрійських
(українських) військовополонених
[інтернованих] в Касл Маунтін
Фонд Галини Фріланд
Фотографія Ніка Бака
Записи української музики
Фонд Українського меморіального
товариства Альберти
Союз української молоді Канади.
Відділ у Едмонтоні
Фонд Петра Саварина
Фонд Школи
українських студій
ім. Івана Франка
Фонд родини Немирських

1953
1970-ті ?
близько
1900
1986–1989
191-?–198-?
б. д.
1991
1900–1930-ті
1901–1946

1915
1970–1990
б. д.
1957–1973
1980–1995
1949–1991
1921–2001

1737–2001,
переважно
1896–2001

Фонд української книгарні
Переклад з англійської мови
Анжели Майстренко та Ростислава Романовського

Cофія Качор
АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО
ІНСТИТУТУ
Архів Українського воєнно-історичного інституту, складовою якого є збірка
його багатолітнього директора – генерала-хорунжого Армії УНР Михайла
Садовського, зберігається у Вінніпезі в Архіві УВАН і Військово-історичному
музеї-архіві. Архівно-музейне зібрання надійшло до Вінніпега з Торонто відповідно до угоди між Інститутом у особі Миколи Битинського та Українською вільною
академією наук у Канаді від 2 жовтня 1969 р. Його створення має тривалу історію.
Після хуртовини Другої світової війни сім старшин Армії УНР усвідомили потребу в збереженні пам’яток визвольної боротьби України. Вони
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Екзекутивний директор Осередку української культури і освіти (Вінніпег, Манітоба)
Софія Качор біля документів архіву УВАН

вирішили продовжити традицію і працю Українського воєнно-історичного
товариства (УВІТ), заснованого ще в 1925 р. у Каліші в Польщі (воно діяло
у Варшаві до часу війни). У день св. Юрія Переможця, тобто 6 травня
1948 р., в таборі Ді-Пі1 Майнц-Кастель у Німеччині вони підписали «Заповіт» про створення Українського воєнно-історичного інституту (УВІІ)
«для увіковічнення пам’яти про збройну визвольну боротьбу за Державність України, шляхом збирання і збереження на чужині військових пам’яток, для передачі їх звільненій від чужинецької влади Батьківщини – Самостійної Суверенної Української Держави». Цими основоположниками
були генерал-хорунжий Михайло Садовський, майор Микола Битинський,
майор Захар Івасишин, майор Григорій Маслівець, майор Василь Филонович, підполковник Яків Дзябенко й полковник Микола Стечишин. Вони обрали довічним керівником Інституту Михайла Садовського – відомого і заслуженого військовика та громадського діяча, який після визвольних змагань початку XX ст. віддав багато часу й праці для збереження джерел з
історії про визвольну боротьбу, підтримки та допомоги її учасникам, для
розвитку й діяльності ветеранських організацій, функціонування Державного Центру й Української Національної Ради та для зміцнення УПЦ.
Згідно з документами, наявними в його архіві, М. Садовський народився 29 липня 1886 р. в Умані (або Білій Церкві) на Київщині. Середню
освіту здобув у Київській реальній школі, а старшинську – в Чугуївській
юнкерській школі на Харківщині. Старшинську службу відбув у російській
армії в 167 піхотному Острозькому полку, з яким брав участь у Першій
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світовій війні. Під час війни був тричі поранений та отруєний газами. Одержав низку бойових відзначень та підвищення в ранзі до капітана. У 1917
р. брав участь в українізації військових частин і був першим головою української полкової Ради вказаного полку. Службу в російській армії закінчив 19 лютого 1918 р., коли перевів зукраїнізованих вояків з цінностями
полку в підпорядкування Української Центральної Ради.
В Армії УНР у ранзі полковника М. Садовський займав переважно
штабні посади в Головній шкільній управі Військового міністерства,
в Культурно-освітній управі Генерального штабу та в Похідній канцелярії
Військового міністра при Ставці Головного Отамана. В еміграції, продовжував службу в Армії УНР на посадах начальника Загальної управи
Військового міністерства (при Головному Отаманові С. Петлюрі), начальника Похідної канцелярії Головного Отамана (при Президентові А. Лівицькому в Польщі й Німеччині аж до часу виїзду до Канади), члена
Вищої військової Ради та начальника Персональної управи Військового
міністерства.
Після визвольних змагань М. Садовського інтерновано до Каліша
і Тарнова в Польщі. Згодом він переселився до Варшави. Крім виконання
своїх військових обов’язків, М. Садовський активно включився в громадське життя емігрантських та військових організацій: був одним із засновників і заступником голови Центрального правління Української спілки
воєнних інвалідів у Польщі, членом правління Української станиці в Каліші, головою Головної Ради Хреста Симона Петлюри, членом Товариства вояків Армії УНР у Польщі та одним із засновників і заступником
голови УВІТ в Польщі. Працював в Українському Центральному Комітеті у Варшаві.
Під кінець Другої світової війни М. Садовський намагався вивезти
майно УВІТ із Варшави на захід, та організував виїзд президента А. Лівицького з Польщі до Ласку (Літцманнштадт) поблизу Лодзі, пізніше до
Бад Кіссінген у Німеччині. Біля Лодзі пропало 30 скринь з історичним
майном УВІТ. М. Садовський опинився в таборах Ді-Пі в Майнц Кастелі
та Пфорцгаймі, де був головою таборових рад. У таборах почав заново
збирати пам’ятки з історії визвольних змагань, влаштовувати виставки та
виголошувати доповіді про боротьбу українського війська та Державний
Центр, закладав відділи Українського Національно-Державного Союзу
(УНДС), відшукував українських старшин тощо.
Нав’язування до праці УВІТ можна вважати природнім процесом, тому що основоположники Інституту були близько пов’язані з діяльністю
Товариства. Михайло Садовський редагував збірник товариства «За Державність» і був останнім головою Товариства; Микола Битинський запроектував фірмовий значок Товариства та обкладинки різних його видань. Основоположники навіть використали фірмовий значок Товариства,
замінивши в ньому слово «Товариство» на «Інститут».
Цілі й завдання УВІІ були подібні до завдань УВІТ в Польщі. В брошурі Товариства читаємо, що воно «збирає, вивчає, опрацьовує та видає
друком матеріяли, дотичні до історії Війська Українського, з часів виз178
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вольних змагань останньої доби та з часів минулих», а також «дбає про
впорядкування та охорону пам’ятників лицарям Війська Українського,
що життя своє положили за Волю та Державність України».
УВІТ займалося видавничою діяльністю, видавши 9 збірників воєнно-історичних матеріалів «За Державність» (10-й том захопили більшовики в друкарні у Львові й знищили), серію листівок про українських старшин, пропам’ятні відзнаки й марки та різні книжки про боєві акції визвольної боротьби. УВІТ також зібрало від 1925 р. до Другої світової війни 30
великих скринь матеріалів з визвольних змагань. Михайло Садовський
намагався всі ці матеріали вивезти з Варшави на захід, але все, за винятком двох стягів – дорошенківського пішого полку та полку кінних запорожців – пропало біля Лодзі.
Отож, основоположники УВІІ були надто свідомі важливості зібрання
й збереження матеріалів з визвольних змагань поза межами батьківщини. Мета Інституту була засадничо та сама, що й Товариства. Діяльність
Інституту між 1948 р. і 1950 р. була дуже плідною. В першу чергу, засновники шукали по таборах біженців старшин і вояків українських армій та
переконували їх передавати Інститутові прапори, знамена, відзнаки, документи, схеми, різні воєнні предмети, архівні документи з часів визвольної
боротьби. Михайло Садовський відвідував різні табори біженців з доповідями та виставками цих матеріалів. Таких виставок в таборах Ді-Пі в Німеччині було влаштовано двадцять2. В архіві можна знайти репортажі
про ці виставки. Цікаво, що в багатьох пресових звідомленнях про виставки говориться про Українське Воєнно-Історичне Товариство, а не про
Український Воєнно-Історичний Інститут.
Діяльність УВІІ в Німеччині припинилася з виїздом М. Садовського
до Канади 1950 р. Сам М. Садовський пише, що діяльність Інституту
відновлено в Канаді з днем 23 липня 1950 р. у Торонто. До Канади також
виїхав М. Битинський і поселився в Торонто. Інші засновники Інституту
виїхали до Америки (Івасишин, Маслівець, Филонович), деякі залишилися
в Німеччині (Дзябенко, Стечишин). Садовський, як досмертний керівник
Інституту, зайнявся організаційною діяльністю Інституту.
Праця УВІІ проводилася в кількох галузях – музей, бібліотека, архів,
та «образарня». З кореспонденції відомо, що робилися зусилля віднайти
експонати й архівні матеріали серед ветеранів, які опинилися на північноамериканському континенті. Акція збирання особистих документів українських старшин і вояків різних українських військових формацій мала
деякий успіх, і тому в архіві УВІІ можна знайти військові документи окремих осіб. Крім цього, Інститут збирав від старшин і вояків спогади про
свою участь у визвольних змаганнях, а також клепсидри й дописи про
учасників визвольної боротьби, які появлялися в українській діаспорній
пресі. Проте, найбільшого розголосу Інститут здобув собі виставками
музейних експонатів по Канаді й Америці. Таких виставок влаштовано
233.
УВІІ також відновив свою видавничу діяльність. Інститут випустив
серію військових листівок переважно за проектом М. Битинського, юві179
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лейні поштові марки, кілька невеликих книжок4 та збірник «За Державність» (тт. X і XI). На жаль, в архіві УВІІ немає повної збірки видань
Інституту.
Майно УВІІ зберігалося в приватному будинку М. Садовського. З цього приводу на початку 1960-х рр. виник конфлікт між Інститутом і його
керівником та Союзом Бувших Українських Вояків (СБУВ). Приїхавши
до Канади, М. Садовський відразу включився в працю ветеранських організацій і якийсь час був головою СБУВ. Ця організація особливо цікавилася долею музею Інституту та підтримувала його. Проте, серед деяких її
членів виникло запитання щодо власності музею та відповідно – його приміщення. Було висловлено думку, що музейна збірка не може бути приватною власністю однієї особи, тобто М. Садовського, та що треба юридично оформити й зареєструвати музей. Попри пояснення різних осіб із
УВІІ, що власником збірок музею є Інститут, а не його керівник, 4-ий З’їзд
СБУВ доручив своїй генеральній управі створити комісію для полагодження цієї справи. З’явилися навіть домагання, щоб Садовський передав
музейну збірку відповідній комісії СБУВ. У дискусії також було висловлено
припущення, що майно музею в дійсності є майном УНР. У з’язку з цим
у конфлікт було втягнуто керманича Військового ресорту Виконавчого органу
УНР генерала-полковника Андрія Вовка. Комісія СБУВ вимагала, щоб М. Садовський погодився передати музей відповідно оформленій Воєнноісторичній комісії СБУВ. Він відмовився підписувати такий документ.
Ця доволі неприємна подія примусила директорів (і основоположників)
УВІІ замислитися над питанням щодо відшукання відповіднішого приміщення для фондів Інституту. Йшлося про розташування музею у державному музеї в Торонто, в Українській вільній академії наук у Нью-Йорку, в Народному домі або в Інституті Св. Володимира в Торонто. Навіть
була пропозиція від екзекутивного директора Комітету українців Канади
(КУК) розмістити Інститут у новому будинку КУК у Вінніпегу. Справу
розташування Інституту було остаточно полагоджено вже після смерті
М. Садовського. Однак, конфлікт між Садовським і СБУВ до деякої міри
вплинув на те, що основоположники Інституту, які ще залишалися живими, за допомогою адвоката оформили й підписали в липні 1962 р. юридичний документ, в якому англійською мовою підтверджувалася домовленість, викладена в «Заповіті» 1948 р., з тією лише різницею, що вони передали майно Інституту М. Садовському для зберігання з правом передачі
його відповідним визначеним у заповіті особам. Вимога передачі всього
майна в слушний час в Україну залишилася.
Хвороба М. Садовського в 1966–1967 рр. хвилювала М. Битинського, якому було відомо, що той не мав тестаменту. Він здійснив заходи,
щоб відвідати Садовського в лікарні для полагодження передачі керівництва УВІІ довіреній особі. М. Садовський підписав заяву з датою 28 жовтня 1967 р., якою передав обов’язки директора військового музею підполковникові Армії УНР і основоположникові Інституту Миколі Битинському. Невдовзі після цього, 29 грудня 1967 р., генерал Михайло Садовський відійшов у вічність.
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М. Битинському довелося зібрати майно УВІІ з приватного помешкання М. Садовського й перемістити його до будинку Української
православної громади при Катедрі св. Володимира в Торонто. З
листування й нотаток Битинського видно, що збірка УВІІ була
в жалюгідному стані. Він старався поволі упорядкувати її. Однак,
уп ев нив шись, що на п ерешкоді ць ого стоїть вік ( його
й основоположників), М. Битинський потурбувався про майбутню
долю збірки. У листуванні з іншими основоположниками він радився,
кому передати її на зберігання до часу відновлення незалежності України, вважаючи найкращою розв’язкою справи передачу якійсь громадській установі з перспективами існування в майбутньому.
Обдумувалося питання передавання збірки до УВАН у США, Музею
у Бавнд Бруку біля Нью-Йорку т а Державного Цент ру УНР.
Остаточно, після листування з Осипом Навроцьким, М. Битинський
вирішив передати збірку УВІІ до УВАН у Канаді. Договір між УВІІ,
Миколою Битинським і УВАН у Канаді підписано 2 жовтня 1969 р.
Цей документ зобов’язав УВАН зберегти майно УВІІ до часу
відновлення незалежності України та в слушний момент передати його
в Київ. Сам акт передачі здійснено 1 листопада 1969 р. у Торонто. В
цьому документі Битинський стверджував, що він припиняє діяльність
УВІІ і все його майно передає УВАН на тих самих домовленостях,
що було визначено в заповіті (тестаменті) основоположників 1948 р.
Усе майно Інституту було перевезено до Вінніпегу, де 22 січня
1970 р. влаштовано відкриття першої виставки в Домі науки,
приміщенні УВАН у Канаді. Спочатку, уся збірка дістала нову назву –
Український Воєнно-Історичний Музей ім. генерала М. Садовського,
але згодом назву було змінено на Військово-історичний музей і архів
УВАН у Канаді. УВАН створив Музейну комісію під керуванням Осипа Навроцького. Вона звернулася з закликами в пресі про грошові
пожертви на потреби музею, а також до учасників визвольних змагань
з проханням передавати музеєві пам’ятки й архівні документи тих
часів. У результаті цієї акції до музею переслали свої архіви Дмитро
Герчанівський (сотник Корпусу Січових Стрільців), Товариство
бувших вояків Армії УНР в Бельгії та інші ветеранські організації.
Пізніше музей одержав від Антона Кущинського архів Українського
Вільного Козацтва, архіви Дмитра Микитюка та інших. Доповнюються
також біографічні матеріялів старшин і вояків різних військових
формувань. Використовуючи доступ до державних грантів на початку 1970-х рр., УВАН закаталогізувала музейні експонати згідно з тодішньою практикою канадських музеїв. Цю працю виконав Всеволод
Левицький, військовий старшина. Упорядкування архівних документів
УВІІ та доповнень, що надійшли після передачі до УВАН, здійснено
впродовж 2001–2002 рр.
Далі подано фрагменти довідника до архіву УВІІ, що розкривають
склад його зібрання.
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№1
СКЛАД АРХІВНОЇ ЗБІРКИ
УКРАЇНСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ІНСТИТУТУ

Оригінали, н. д., 1920–1983; 7.41 м. 57 томів (1–57)
Збірка УВІІ складається з документів, які віддзеркалюють діяльність
Інституту від його заснування в 1948 р. в Німеччині до його передачі УВАН
у Канаді в 1969 р., включно з документацією архівів інших осіб чи організацій після передачі УВІІ до Вінніпегу. Збірка охоплює різні списки фондів
(інвентарю) музею, архіву, бібліотеки та картин Інституту, протоколи, інформації про музейні виставки, матеріали стосовно видань Інституту, різні
матеріали про Симона Петлюру, рукописи спогадів і статей про визвольні
змагання, різні вирізки з преси, біографічні дані про учасників визвольних
змагань та список видань у бібліотеці УВІІ. Тому що часто важко
розмежувати діяльність УВІІ та діяльність його керівника й директора
ген. М. Садовського, слід також переглянути збірку ген. М. Садовського,
щоб мати повнішу картину діяльності Інституту.
УВАН упорядкував ці документи й надав їм загальний тематичний,
хронологічний і/або поазбучний порядок за винятком листування УВІІ за
1967–1968 рр. та частини вирізок із преси, які залишено в первісному порядку.
Документи УВІІ поділено на такі головні частини:
I. Різні матеріали
Оригінали, копії, н. д., 1944–1951, 2 см. (том 1)
Ця частина збірки охоплює різні нотатки, машинописи, копії статей, листи
тощо, що не вкладаються в інші частини цієї збірки.
II. Управління
Оригінали, н. д., 1952–1971, 4 см. (том 1)
У цій частині знаходяться матеріали до історії УВІІ, статут (заповіт)
основоположників, документи передачі УВІІ Українській вільній академії наук
у Вінніпезі, протоколи президії/дирекції та дещо про УВІІ в США.
ІІІ. Інвентар
Оригінали, н. д., 1952–1969, 8.5 см. (томи 1–2)
У цій частині можна знайти інвентарні книги й списки, каталоги з 1960-их
рр., звіти, хроніку та інформації про окремі музейні експонати.
IV. Донори
Оригінали, н. д., 1950–1983, 6.5 см. (том 2)
Ця частина включає листування з дійсними й потенційними донорами
експонатів і документів до музею або архіву УВІІ та списки переданих донорами
матеріалів. Документація охоплює донорів, що передали свої архіви після передачі
УВІІ до УВАН і опис їх збірок знаходиться в цьому архівному довіднику.
V. Виставки
Оригінали, н. д., 1949–1973, 5 см. (том 2)
Ця частина охоплює листування, оголошення і репортажі про музейні
виставки УВІІ, як теж пропам’ятні книги відвідувачів виставок в Німеччині
й в Канаді.
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VI. Листування
Оригінали, н. д., 1949–1973, 20 см. (томи 2–4)
У цій частині знаходиться загальна кореспонденція УВІІ з окремими
особами й установами, що переважно стосується адміністрації Інституту
та його діяльності. Це може включати замовлення й передплати видань
УВІІ, надсилання пожертв і подяка за них, привіти, звернення, організаційні
справи влаштування виставок, співпрацю з іншими установами, збирання
життєписів/спогадів учасників визвольних змагань тощо. Тут також є листи,
в яких порушено різні справи УНРади, різні ветеранські справи, включно
з анкетами на підвищення в рангах, набуття Хреста Симона Петлюри
та інших військових відзначень. У деяких листах можна прочитати
коментарі М. Садовського й інших про визвольні змагання, державність,
діяльність УНРади тощо. Щоб мати повнішу картину діяльності
й листування УВІІ слід також переглянути архів М. Садовського.
Листи, впорядковані й понумеровані М. Битинським [?], залишено
в первісному порядку. Всі інші листи в цій частині впорядковано за хронологічним порядком.
VII. Видання УВІІ
Оригінали, н. д., 1950–19[68], 9.5 см. (томи 4–5)
У цій частині можна знайти листування з окремими особами в справі
підготовки та видання праць УВІІ. Тут також знаходяться відгуки й рецензії на окремі видання і деякі рукописи видань. На жаль, матеріали в цій
частині дуже слабо віддзеркалюють видавничу діяльність УВІІ. Листування зорганізовано за назвами осіб. Решту матеріалів упорядковано за
заголовками окремих видань.
VIII. Фінанси
Оригінали, н. д., 1948–61, 3 см. (том 5)
У цій частині є касові книги, пожертви на видання та інші фінансові
списки й рахунки.
IX. Матеріали про Симона Петлюру
Оригінали, копії, вирізки з преси, н .д., 1918–[19]69, 6.75 см. (том 5)
Ця секція охоплює різні матеріали про Симона Петлюру, як наприклад, вирізки статей, оголошення про вшанування пам’яті Петлюри, фотографії, листівки та листування з Ольгою Петлюрою.
X. Спогади/Статті
Оригінали, вирізки з преси, н. д., 1919–[19]69, 41.5 см. (томи 6–9)
УВІІ активно збирав від учасників визвольних змагань спогади й статті
про пережитий досвід. Ця частина включає рукописи, машинописи спогадів учасників визвольної боротьби – старшин і рядових вояків, як також
вирізки спогадів, що появилися в пресі. Тут теж можна знайти звідомлення й репортажі про окремі події пов’язані з визвольною боротьбою. Спогади
й статті упорядковано за авторами.
XI. Вирізки з преси
Оригінали, н. д., 1945–1976, 39.5 см. (томи 9–12)
У цій частині знаходиться велика збірка вирізок із преси на різні теми,
переважно пов’язаних із державністю, визвольними змаганнями, націо183
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нальними святами або еміграційною політикою. Частина цієї збірки впорядкована М. Битинським у кількох окремих альбомах (томах). Цю частину залишено в первісному порядку. Решта окремих вирізок укладено за
авторами в алфавітному порядку. Невідомо чи ціла збірка вирізок належить
Інститутові чи М. Битинському. З огляду на те, що УВАН доповнював
цю збірку новими вирізками після передачі УВІІ до Вінніпегу, вирішено
залишити цю збірку в архіві УВІІ. Багато вирізок не мають поданих джерел, звідки вони вирізані. Де й наскільки можливо, відтворено такі дані.
XII. Біографії
Оригінали, вирізки з преси, н. д., 65 см. (томи 12–17)
М. Садовський і М. Битинський збирали для УВІІ життєписи й біографічні дані про учасників визвольної боротьби, переважно, але не виключно, старшин Армії УНР. Д. Микитюк збирав подібні матеріали (головним чином клепсидри) до історії Української Галицької Армії, а О. Навроцький доповнював їх після передачі УВІІ до УВАН. Хоч матеріали, зібрані Д. Микитюком, справді належать до його архіву, вирішено інтегрувати його збірку зі збіркою архіву УВІІ, таким чином оминаючи багато
публікації. Ця частина архіву УВІІ віддзеркалює інтегровані збірки біографічних даних про учасників визвольних змагань. Дати в дужках після ім’я
і прізвища особи – це дати їх народження і смерті.
XIII. Бібліотека УВІІ
Оригінали, н. д., 1919–1990. 5.3 м. (том 17–57)
У цій частині є список видань у бібліотеці УВІІ, які знаходилися в УВАН у часі упорядкування архіву. З поверхового перегляду старих інвентарних книг видно, що це не є повний склад бібліотеки УВІІ. Невідомо,
коли і куди попали загублені видання. Мала кількість книжок могла бути
помилково передана в Україну з бібліотекою УВАН. Періодика доповнювалася до 1990 р.
Список видань у бібліотеці УВІІ зорганізовано в окремі секції: періодика, бібліографія, військові підручники/статути, історія, література, календарі й альманахи, спогади, статути/програми, й різне, в тому числі
серійні видання.

№2
СКЛАД ЗБІРКИ МИХАЙЛА САДОВСЬКОГО (1886–1967)

Оригінали, н. д., 1915–67, 144.5 см., 11.1 томів (томи 58–69)
Збірка Михайла Садовського віддзеркалює його діяльність переважно від часу перебування в повоєнних таборах Ді-Пі до його смерті в Канаді. Вона включає особисті й військові документи, рукописи й машинописи доповідей і статей Садовського, листування з різними особами й установами, матеріали з таборів в Майнц Кастель і Пфорцгаймі, матеріали
стосовно його діяльності в Українській Національній Раді та в Українській
Православній Церкві. УВАН упорядкував ці документи й надав їм тематичний й хронологічний порядок. Тому що часто трудно розмежувати
діяльність Садовського від діяльності Українського воєнно-історичного
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інституту, слід також переглянути збірку УВІІ, щоб мати повнішу картину
багатогранної діяльності Садовського.
Документи М. Садовського поділено на такі головні частини:
I. Різне
Оригінали, н. д., 1920–1960. 2.75 см. (том 58)
У цій частині можна знайти вирізки про М. Садовського, а також нотатки й різні матеріали, що не вкладаються в інші частини цієї збірки.
II. Особисте
Оригінали, н. д., 1919–1974. 6 см. (том 58)
У цій частині знаходяться біографічні матеріяли про М. Садовського,
його особисті й військові документи, кореспонденція з канадським Міністерством ветеранських справ, членські виказки тощо.
III. Видання
Оригінали, 1954. 25 см. (том 58)
У цій частині знаходиться видана праця М. Садовського про Миколу
Ковальського.
IV. Статті/Доповіді
Оригінали, н. д., 1949–1966. 6 см. (томи 58–59)
Ця частина включає машинописи, рукописи та вирізки статей і доповідей
М. Садовського та їх варіанти, переважно на теми пов’язані з визвольними
змаганнями. Тут також знаходяться летючки, програмки тощо з імпрез, на
яких М. Садовський виступав з доповідями тощо та тексти таких виступів.
V. Листування
Оригінали, н. д., 1936–1967. 91 см. (томи 59–66)
Ця частина охоплює кореспонденцію Садовського з старшинами Армії
УНР і УГА, провідними громадськими діячами та з діаспорними установами. В листах можна знайти коментарі про громадське й політичне життя
діаспори, обмін думками про повоєнні міжнародні обставини і місце української справи в них, про статті й видання стосовно визвольних змагань, про
рішення й політику УНРади, про ветеранські справи й підвищення в рангах
і т. п. Тут також, між іншим, можна знайти в листах інформації про різні
справи УВІІ, а то й кореспонденцію УВІІ. Листування упорядковано
в абетковому порядку в першу чергу за прізвищами осіб, в другу – за назвами організацій. Між листуванням є папка листів з нечіткими підписами.
VI. Табори Ді-Пі (Табори біженців)
Оригінали, н. д., 1944–1950, 5.5 м. (том 66)
Ця частина збірки охоплює діяльність М. Садовського в таборах в Майнц
Кастель і Пфорцгайм та взагалі матеріали з різних таборів. Матеріали
включають меморандуми/звернення, таборові циклостильні видання, обіжники, повідомлення, статути, виставки Садовського тощо.
VII. Допомога воякам і старшинам
Оригінали, н. д., 1948–1967, 2.5 см. (том 66)
У цій частині знаходиться листування М. Садовського з особами, котрим він допомагав матеріально або з процесом еміграції до Канади.
VIII. Українська Національна Рада
Оригінали, н. д., 1944–1967, 16 см. (том 67–68)
185

Історія установ, товариств та об’єднань

Ця частина збірки охоплює діяльність М. Садовського в Державному Центрі – Українській Національній Раді. Тут знаходиться кореспонденція
з А. Лівицьким, М. Лівицьким та С. Витвицьким. Між іншими матеріялами в цій частині можна знайти інформації про представництва УНРади
в різних країнах світу, про Товариство сприяння і прихильників УНРади
в різних містах Канади та справи [Виконавчого] органу УНРади та Міністерства військових справ.
IX. Військові відзначення
Оригінали, н. д., 1941–1967. 1см. (том 68)
У цій частині можна знайти грамоти й статути та листування про військові відзначення, наприклад, Орден Залізного Хреста, Ювілейно-Пропам’ятна Відзнака Формації Січових Стрільців, Хрест Симона Петлюри тощо.
Однак, особисті прохання, анкети й замовлення відзначень слід шукати серед особистої кореспонденції М. Садовського, в папках ресорту військових
справ Виконавчого органу УНРади, а також серед кореспонденції УВІІ.
Х. Проблеми народів СРСР
Оригінали, н. д., 1959–1967, 3 см. (том 68)
У цій частині знаходяться матеріали про кольпортаж і співпрацю
М. Садовського з редакцією журналу «Проблеми Народів СССР».
XI. Українська Православна Церква
Оригінали, відписи, копії, н. д., 1938–1967, 10 см. (том 68–69)
Ця частина віддзеркалює зацікавлення й діяльність М. Садовського
церковими справами Української Православної Церкви. Тут можна побачити комунікати й заяви вірних, комунікати, заяви й протоколи ієрархії (особливо стосовно синодів 1946–1949), як також особисте листування Садовського з священиками та ієрархами. Тут теж знаходяться різні вирізки
з преси про церковні справи.
Довідник по архіву Військово-історичного музею і архіву УВАН у Канаді / Уклад.
Софія Качор. – Вінніпег, 2002. – 234 с. Машинопис.
1

Йдеться про табори для переміщених осіб – «deputy person» (англ.).
Майнц-Кастель (30.05.1948), Пфорцгайм (10.10.1948), Еттінген (4–5.12.1948),
Шлясгайм (8.01.1949), Фрайман-Мюнхен (12–13.01.1949), Ульм (21–22.02.1949),
Діллінген (23–24.02.1949), Регенсбург (12–13.03.1949), Байройт (15–16.03.1949), Штутґарт-Циффенгаузен (15.05.1949), Ельванген (28–29.05.1949), Ляйпгайм (2.06.1949), Новий
Ульм (7.06.1949), Варнер Касерне, невідомо де (10.06.1949), Міттенвальд (25–26.06.1949),
Пфорцгайм (8–10.06.1949), Люітпольд (22–24.09.1949), Берхтесгаден (22–26.01.1950),
Буцбах (12–14.02.1950), Штутгарт-Цуффенгаузен (1950). Див. Пропам’ятні книги музею УВІІ.
3
Український Народний Дім, Торонто (26–29.10.1950), Українське Національне
Об’єднання, Монтреал (29–31.01.1951), Українська Православна Церква св. Софії, Монтреал (30.03–1.04.1951), Українська Православна Церква, Гамільтон (20–22.09.1951),
Читальня «Просвіта», Вінніпег (14–16.03.1952), Греко-Католицька Церква, Торонто (15–
17.08.1952), Українська Православна Громада, Торонто Вест [?] (26–28.09.1952), Комітет Українців Канади, Форт Вілліям (24–25.01.1953). Читальня «Просвіта», Кенора,
Онтаріо (2–3.02.1953). Народний Дім, Брендон, Манітоба (6–8.02.1953), Народний Дім,
Давфин, Манітоба (13–15.02.1953), Українська Католицька Парафіяльна Заля; Йорктон,
Саскатун (2.02–4.02.1953), Український Народний Дім, Еджайла (26–27.02.1953), Сас2
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катун (6–8.03.1953), Едмонтон (13–15.03.1953), Ніягара Фаллс (17–18.12.1955), Торонто
(6–7.06.1959), Содбурі, Онтаріо (9–12.10.1959), Український Клюб ім. Івана Франка,
Лондон, Онтаріо (14–15.05.1960), Гамільтон (8–10.03.1963), Український Дім, Торонто
(29–31.05.1964), Ст. Кетеринс, Онтаріо (26–27.12.1964), Чікаго (19.03.1965). Див.:
Пропам’ятні книги музею УВІІ.
4
Садовський Микола, Ковальський Микола, Артюшенко Юрій, Генерал Поджіо;
Збірник «Оборона Замостя: Листопадовий рейд»; Сукур Є. Від Москви до Дніпра; Сенотаф; Героїчний бій під Чорним Островом.

Олександр Кучерук
ПРОЕКТ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД УКРАЇНИ
ПОЛКОВНИКА В. ЗАДОЯНОГО
Українська політична еміграція як носій державницьких ідей, продовжувач традицій УНР, підпорядковувала свою діяльність одній меті – сприянню відновлення самостійної, незалежної держави Україна. На еміграції
Державним Центром УНР в екзилі запроваджувалися окремі відзнаки і нагороди у формі хрестів, орденів тощо, але цілісної системи державних
нагород не було вироблено і прийнято на законодавчому рівні. Чинні
нагороди виникали з ініціативи окремих осіб або громадськості частіше
до річниці певної події в державному житі України, переважно пов’язаної
з УНР. Утім, лише Залізний Хрест (1920) можна вважати чинною нагородою УНР, її запроваджено для відзначення учасників Зимового походу одразу після його завершення. Усі наступні нагороди були «ювілейними», починаючи з Медалі на честь 10-ліття відбудови Української
держави (1927), пропам’ятної відзнаки Української Галицької Армії (1928)
Хреста Директорії на честь 10-літя з’єднання Українських земель (1929)
та Хреста Симона Петлюри (1932). Виявлений нами у фонді Державного
Центру УНР в екзилі, який зберігався в Канаді, а нині – в ЦДАВО України, проект «Системи державних нагород», створений полковником В. Задояним на початку 1970-х рр., засвідчує, що подібні спроби все-таки були.
Підготувавши проект разом з супровідним листом, він надіслав його
голові Союзу українських ветеранів в США полковнику В. Филоновичу,
котрий відповів листом (від 20 листопада 1972 р.), в якому, зокрема, писав:
«Щодо Вашого проекту то є дуже відрадною та справа, що знаходяться
ще серед нас військовиків люди, якім та справа «болить» і які сідають за
тяжку справу і її розроблюють. Я маю в своєму архіві подібні до Вашого два
проекти досить вдало і по фаховому розроблені. Однак я не маю матеріялів які
б свідчили про дальшу долю тих проектів. Чи їх хтось розбірав чи ні і які саме
висновки були пороблені. Порушена Вами справа є особливої ваги і до неї треба
поважно ставитися і саме тому я не відповідаю зараз Вам нічого по суті
Вашого проекту. Той проект треба не прочитати, а простудіювати, а це
зразу не робиться. На жаль, до закінчення Сесії УНРади1 я не можу сісти за розбор Вашого проекту бо маю ще термінові справи до полагодження саме на ту Сесію. Загально ж у зв’язку з Вашим проектом,
щ о д о й о г о п е р ев е д е н н я м в ж и т т я м у ш у в к а з а т и н а т е ,
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щ о ч ек а т и н а позитивне розв’язання-установлення таких орденів під
сучасну пору є не до переведення їх в життя і то саме тому, що то пов’язане
з дуже великими видатками, а їх ДЦ УНР не має. Друге й то може найважливіше є те, що кожен орден мав би надаватися у нас військовиків за
прояв якогось героїчного чину а ми є в стадії коли нам «бракує» проявлення саме такого героїзму. Отже, логічно говорючі про установлення тих
чи інших орденів, мусімо думати не про сьогодні, а про грядуче завтра,
тобто проектувати на майбутнє аби прийдешні покоління, якщо захочуть
мали б готові розроблені проекти чи навіть установлені законом ордени.
Цього вимагав у нас наше сумне минуле, коли наша армія не мала жадного не лише ордену а навіть відзнаки. Все, що ми маємо, прийшло пізніше
і вилилося в нагороди масові, а не поодиничні за проявлений героїзм. Саме
призначення ордену, як стімулу до прояви героїзму у нас відпало і наші
ордени і відзнаки є лише по суті пропамятні»2.
Як бачимо полковник В. Задояний був далеко не першим, хто спробував розробити проект системи державних нагород УНР. Його проект вартий уваги як своєрідний документ доби. Цікавим на наш погляд є те, що
В.Филонович тверезо дивився на стан справ і наголошував, що «прийдешні
покоління, якщо захочуть, мали б готові розроблені проекти чи навіть установлені законом ордени»3. Цікаво, що коли на початку 1990-х рр. розроблялася система державних нагород України4, від окремих громадян, організацій і установ на адресу групи, яка працювала над створенням системи
нагород України, надходило багато пропозицій, зокрема щодо назв орденів,
які співпадали з пропозиціями В. Задояного. Це стосувалося ордена на честь
князя Володимира, короля Данила Галицького, Золотий Тризуб та ін.
Кілька слів про полковника В. Задояного. Він брав участь у Першій
світовій війні у складі російської армії, службу в якій закінчив начальником зв’язку Особливої армії. Учасник українізації російських частин 1917 р.
В українській армії служив у різних частинах, командував куренем. Брав
участь у антибільшовицькому повстанні на Таращанщині (весна – літо
1920 р.), закінчив службу в Окремій кінній дивізії армії УНР. Подальше
життя його пройшло на еміграції, зокрема в Канаді і США, де він залишався активним у громадському житті, свідченням чого є і його проект
нагород.
Опублікований нижче текст проекту В. Задояного виконаний на друкарській машинці на папері формату А4 без будь-яких виправлень від руки
чи дописок.
Василь Задояний
ПРОЕКТ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД

У нас давно відчувається потреба у встановленні орденів Української
Народньої Республіки. Свого часу, коли наш уряд перебував ще на своїй
території, цій справі не приділялося належної уваги, і тепер часто відчувається брак засобів в руках уряду для відзначення тих, особливо чужинців, що прислужились, іноді дуже значно, ідеї відновлення української
державності. Кілька разів, уже в чужині, підіймалося питання про встанов188
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лення орденів УНР. Якщо подібної справи не підіймалося після 1945 року,
то останній раз її дискутувалось в Німеччині після війни, коли того часу
Президент УНР А. Лівицький не мав жадного іншого способу відзначити
чужинців, крім надання їм Хреста Симона Петлюри, що не згоджується із
статутом того Хреста. І тепер нашому урядові іноді потрібно було б відзначити чужинців, як також і українців, за їх працю для України:
1) Осіб, що допомогли у проведенні в чужих державах законів, корисних для України (пам’ятники Тарасові Шевченкові в Канаді і США,
введення української мови в школах певних областей Канади, і т. д.).
2) Авторів книг, що додатньо інформують чужину про Україну, як
наприклад, останньо видана книга у Франції французькою мовою про
Симона Петлюру.
3) Осіб, що написали в чужинецьких університетах маґістерські праці
або докторські дисертації на українські теми.
4) Журналістів, що безперебійно протягом довшого часу пишуть в чужинецькій пресі прихильні статті до України й популяризують думку про
незалежність України.
5) Та інших.
Всіх таких осіб треба було б відзначити українськими орденами. Крім
нагородження даних осіб, це б ще:
а) здобувало інших прихильників України,
б) ще раз маніфестувало наявність в чужині уряду України з Українською Національною Радою,
в) придавало урядові й Українській Національній Раді більше авторитету,
г) українському громадянству в чужині – в більшості не належному
до українських партій допомагало краще сконсолідуватись навколо Української Національної Ради, а українські організації спонукало спільніше
підтримувати Українську Національну Раду.
Тут предкладається проект системи орденів Української Народньої
Республіки, як попередню основу такої системи, яку необхідно було б переглянути спеціяльною комісією, – складеної з українських істориків, геральдистів і мистців для її вдосконалення та розроблення питань остаточної форми, розмірів, кольорів орденів та їх статутів і встановлення
Орденської Капітули (Управи) при уряді. Таку комісію мав би призначити
уряд а вислід її праць предложити Українській Національній Раді для
проведення відповідного закону.
СИСТЕМА ОРДЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ

Нагороди і ордени, їх цілість, мали б давати владі широку можливість
для відзначення громадян УНР і чужинців, як під час миру, так і під час
війни, за різного роду заслуги перед Україною. Щоб дати більшу вагу
нагородам за оборону краю й народу зі зброєю в руках у воєнний час, мало
б бути встановлено спеціяльні нагороди, що їх вояки України могли б одержувати тільки під час війни. Але за боєві заслуги могли б даватись й інші
нагороди, що даються в мирний час.
189

Історія установ, товариств та об’єднань

Система орденів мала б заховувати в собі певну ідею, в ній мав би
віддзеркалюватись до певної міри український національний і культурний
пашпорт. В зв’язку з такими міркуваннями пропонується наступна система українських орденів:
1. Хрест Хоробрих
2. Орден Св. Юрія
3. Орден Червоної Калини
4. Орден Тараса Шевченка
5. Орден Відродження України
6. Орден Головного Отамана Симона Петлюри
7. Орден Гетьмана Івана Мазепи
8. Орден Князя Лева
9. Орден Святого, Рівноапостольного й Великого Київського Князя
Володимира
10. Орден Миру
11. Орден Святої Софії
12. Орден Святого Апостола Андрія Первозванного
13. Орден Золотого Тризуба
Хрест Хоробрих – це нагорода. Решта всі являються орденами. Хрест
Хоробрих призначається для нагородження звичайних вояків і старшин за
хоробрість на війні.
Орден Св. Юрія – тільки для старшин, який може бути одержаним
тільки під час війни за старшинські (командні) відзначення. Це є найстарший орден системи, крім Орден Золотого Тризуба, Третя боєва нагорода
для старшин тільки під час війни, але за менші відзначення – це орден
Гетьмана Івана Мазепи 4 ст. Орден Червоної Калини подумано головно
для нагород на війні для нагород звичайних вояків за командні відзначення і для старшин за відзначення менші, ніж для ордену Святого Юрія. Але
цей орден міг бути наданим і в мирний час (без шаблі).
Ця система представляє собою в ряді перших дев’яти точок українську національну історію і боротьбу за неї та її охорону. Орден Миру
належався б за відзначення в міжнародніх відносинах в праці для заховання миру, що був би в інтересах українського народу й його держави.
Орден Св. Софії – це орден української культури. Орден Св. Апостола
Андрія Первозванного – це орден української лєґендарної давнини, зв’язаної з початками християнства і перенесеної в сучасність, що їй, як і християнству, не буде кінця. Нарешті Орден Золотого Тризуба – це вічна
суверенна Україна.
Система ця представляє собою й соборну Україну – історично й теріторіяльно.
Ордена Тараса Шевченка й Св. Софії надавались би більше для відзначення заслуг на полі науки, культури й мистецтва, з тою різницею, що Орден
Тараса Шевченка був би скоріше орденом популярним, тоді як Орден Св.
Софії – це високий орден, що надавався б для відзначення осіб, які
займають в державах і суспільствах високе становище або дуже визначно
прислужились на відповідному полі.
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Орден Св. Юрія (2), Орден Святого Рівноапостольного й Великого
Київського Князя Володимира (9), та Орден Св. Апостола Андрія Первозванного (12) – своїми назвами ніби пригадують ордена бувшої царської
Російської імперії. Але в тій імперії вони були українськими, а в цій системі не є московськими. Св. Юрій вшановується українським народом,
українська Церква почитає святого воїна Юрія, в нашій армії, в 3-ій її дивізії,
дивізійна пісня – «Нам поможе святий Юрій».
Прийнявши цю систему під час перебування в чужині, наш уряд для
практичного вжитку тепер міг би вибрати тільки кілька орденів для скорочення видатків, наприклад:
Орден Тараса Шевченка (4)
Орден Відродження України (5)
Орден Гетьмана Івана Мазепи (7)
Орден Святої Софії (11)
Орден Золотого Тризуба (13)
В цій системі мали б мати:
1) Хрест Хоробрих,
2) Орден Св. Юрія,
3) Орден Червоної Калини,
4) Орден Тараса Шевченка,
5) Орден Відродження України,
6) Орден Головного Отамана Симона Петлюри,
7) Орден Гетьмана Івана Мазепи,
8) Орден Князя Лева,
9) Орден Св. Рівноапостольного й Великого Князя Володимира,
10) Орден Миру,
11) Орден Св. Софії,
12) Орден Св. Апостола Андрія Первозванного,
13) Орден Золотого Тризуба.
Далі подаються рисунки й характеристики окремих орденів цієї системи.
ХРЕСТ ХОРОБРИХ
Чотири ступеня
Для нагородження на війні шеренгових вояків і підстаршин за хоробрість.
Хрести – штамповані, з тризубом в кружку посередині, і з написом
на зворотній стороні: «За хоробрість».
Стьожка – 5 пасків – посередині малиновий, і по боках синій і жовтий.
Хрест Хоробрих:
4 ст. – сталевий (напр. темно-синій)
3 ст. – бронзовий,
2 ст. – срібний,
1 ст. – золотий.
Могла б бути ще і МЕДАЛЯ ХОРОБРИХ як відзначення менше за
хрест, також і ступенів: стальна, бронзова, срібна і золота. На випадок
довгої війни було б таким чином для звичайних вояків і підстаршин 8 на191
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город за хоробрість. Та ще за надзвичайні командирські відзначення можливим для них міг би бути Орден Червоної Калини.
Медаля Хоробрих могла б мати таку ж стрічку, як і Хрест Хоробрих.
На медалі зверху – вибитий тризуб у вінку, а на зворотній стороні напис:
«За хоробрість».
ОРДЕН СВЯТОГО ЮРІЯ
Чотири ступеня
Тільки для старшин і для нагородження тільки під час війни за командирські відзначення. Це найвищий орден української Народньої Республіки. Вищим за нього є тільки орден Золотого Тризуба, що його надається
кожному президентові Республіки при вступленні в обов’язки.
Жовтий емальовий хрест «козацького» взірця, як і Хрест Хоробрих.
Хрест має золотий обвід, посередені кружок в якому Св. Юрій на коні –
малюнок. Стьожка в сім пасків: чотири темно-синіх, три темно-жовтих. Таку
стьожку не може бути вжито для інших орденів, вона лише «юр’ївська».
4 ст. – на груди. Для всіх старшин,
3 ст. – на шию. Для старшин від майора і вище,
2 ст. – на шию з перенесенням 3 ст. до петлички.
1 ст. – на широкій юр’ївській стьожці через плече. До Ордена Святого
Юрія 1 ст. належиться теж орденська звізда. 2 і 1 ст. – тільки для ґенералів.
Для кожного ступеня Ордену будуть спеціяльні привілеї.
Для нагородження полків могло б бути встановлено ЮР’ЇВСЬКІ СУРМИ з юр’ївськими стьожками, а за дуже визначні боєві виконання – ЮР’ЇВСЬКИЙ ПРАПОР, спеціяльного взірця, з юр’ївськими стьожками,
з вишитим написом полку та бою, за який надано прапор.
ОРДЕН ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ
Чотири ступеня
«А ми тую червону калину підіймемо,
а ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!»

Орден Червоної Калини призначається головно для нагороджень за
бойові відзначення під час війни підстаршинам та звичайним воякам, за
надзвичайні командирські осяги (звичайні вояки під час бою можуть займати місця підстаршин в разі потреби). Але й старшини можуть мати цей
орден за менші, ніж для Ордену Св. Юрія викони. 4-ий і 3-ій ступінь цього
ордену могли б даватись всім воякам армії, 2 ст. тільки старшинам, від
майора і вище. Але разом з тим цей орден міг би бути добрим і під час
миру для відзначень за надзвичайну службу.
Орден уявляє собою пучок калини – гілочки бронзові, листя зеленої
емалі, ягідки червоні. На пучку золотий тризуб, червоного золота. Коли
орден дано за бойові відзначання на війні, то на пучку, під тризубом срібні
або золоті мечі; в 2 і 1ступені мечі тільки золоті. На зворотній стороні
ордена напис: «Ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!». (Стьожка для цього ордена темно-зелена, по краям синьо-жовті паски).
Можливі такі види цього ордена:
4 ступінь (мирний час)
з срібними мечами або з золотими мечами на війні,
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3 ступінь (мирний час)
з срібними мечами або з золотими мечами на війні,
2 ступінь (мирний час)
з золотими мечами на війні,
1 ступень (мирний час)
з золотими мечами на війні
До Ордену Червоної Калини з мирного часу за відзначення на війні
додаються до нього тільки мечі.
4 ст. – носиться на грудях,
3 ст. – на шиї,
2 ст. – на шиї, з перенесенням 3 ст. до петлички,
1 ст. – на широкій орденській стьожці через плече. 1-ий ступінь цього
ордену не має звізди.
ОРДЕН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Три ступені
Орден Тараса Шевченка призначається для нагороджень головно за
заслуги перед Україною на полі науки, культури, мистецтва і громадського життя.
Орден представляє собою круглу медалю блакитної емалі, на якій
зазначено білі мередіани й широти земного ґлобу. У верхній частині цього
ґлобу – у золотому вінку слави автопортрет молодого Шевченка; внизу
медалі золотий напис: «Тарас Шевченко». Навколо медалі золотий обвід.
Медаля сполучується із стьожкою золотим тризубом. На зворотній стороні
медалі напис: «Борітеся – поборете».
Стьожка синя, що має посередині чорно-червоний пасок а по боках
узенькі синє-жовті паски.
3 ст. ордена носиться на грудях.
2 ст. – на шиї,
1 ст. на шиї з перенесенням 2 ст. до петлиці.
1 ст. ордена має звізду.
ОРДЕН ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
Чотири ступеня
Орден Відродження України призначається для нагород за заслуги
перед Україною в боротьбі її за власну державність – на кожному полі,
головно за заслуги характеру політичного.
Орден представляє собою державну печатку Української Народньої
Республіки (із закону УНР) – у зеленому емалевому війку з червоними ягідками червоного золота тризуб, навколо якого жовтого золота літери УНР.
Стьожка синє-жовта (темніших кольорів).
4 ст. – на грудях,
3 ст. – на шиї,
2 ст. – на шиї, з перенесенням 3 ст. до петлички.
1 ст. – на широкій стьожці через плече.
До першого ступеня належить орденська звізда.
Далі йдуть чотири середніх чотири-ступневих ордена, що представляють собою: Київську імперію Русь, Галицько-Волинське Князів193
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ство, Козацьку Українську Державу, Українську Народню Республіку,
Найстаріший з цих чотирох орденів – Орден Святого Рівноапостольного
й Великого Київського Князя Володимира. Для характеристики важливости цих орденів: коли це в війську, то Орден Св. Володимира може бути
наданим у мирний час за 20 літ бездоганної служби старшинам в ранзі не менше
майора, і то лише 4 ступеня. Під час війни Орден Св. Володимира з шаблею для
всіх старшин за відзначення менші, ніж для Ордену Св. Юрія.
Наймолодший в цій серії орденів є Орден Головного Отамана Симона
Петлюри.
ОРДЕН ГОЛОВНОГО ОТАМАНА СИМОНА ПЕТЛЮРИ
Цей орден представляє собою копію Хреста Симона Петлюри, на
стьожці цього ж Хреста, лише темно-синього кольору замість чорного,
з золотим тризубом і мечем на ньому замість срібних. (Питання: може
залишити цей орден кольорів Хреста Симона Петлюри традиційно? Але
треба думати, що відхилення від цих кольорів можливе).
Цей орден, як і всі цієї серії чотирьох-ступневі ордени, носяться як
попередній Орден Відродження України. Всі ордени цієї серії мають також
орденську звізду до своїх перших ступенів. Надаються ці ордени за кожного
роду заслуги, теж воєнні, як і за бездоганну службу протягом встановленого
їхніми статутами часу.
ОРДЕН ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ
Цей орден добре надавався б за відзначення в боротьбі за незалежність
України. В війську це була б улюблена нагорода. На звізді до 1-го ступеня
ордена було б вміщено напис: «Хай навіки буде слава, же през шаблі маєм
права».
4-ий ст. цього ордену представляє собою лише темляк на шаблю на
вузенькій стьожці ордену, із написом на самій шаблі: «Хай навіки буде слава,
же през шаблі маєм права».
Тут на малюнку представлено 3 ст. ордену, яка носиться на грудях.
Стьожка малинова, краї синьо-жовті. Хрест світло-синій, по середині
герб Івана Мазепи.
ОРДЕН КНЯЗЯ ЛЕВА
Це найстарший в ряді попередніх орденів, крім Ордена Св. Юрія. Могла б бути йому й інша назва – Орен Галицько-Волинського Лева, але поскільки в цій серії імена осіб, то й тут краще було б говорити про Князя
Лева.
Орден представляє собою золотого Галицько-Волинського Лева на
синій стьожці з чорно-червоними краями. На малюнку тут 4 ст. ордену,
що носиться на грудях.
ОРДЕН СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО
Й ВЕЛИКОГО КИЇВСЬКОГО КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА
Це найстарший в серії середніх. Він являється визначним відзначенням. Разом з Орденом Князя Лева, це два вищих ордена для українців за
працю над зміцненням соборності українських земель в єдиній незалежній
українській державі.
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Орден представляє собою малиновий хрест па синьо-жовтій стьожці:
два паска синіх, один жовтий. Всередині хреста – пам’ятник Князю Володимиру в Києві. Тут представлено 4 ст. ордену, що носиться на грудях.
ОРДЕН МИРУ
Окремо стоїть між групою середніх орденів і наступною групою вищих – Орден Миру, що скоріше призначався би для нагородження вище
поставлених чужинців, що своїми актами спричинились би до вдержання в світі повної рівноваги або ситуації, яка вела б за собою потрібний
для України мир хоча б в певній тільки частині світу або між певними
державами.
Це дуже високе відзначення, за цим орденом іде вже Орден Святої
Софії, і 3 ст. Ордену Миру є доброю нагородою для дипломатів, учених
і т. п. Крім того, такий орден міг би бути і інструментом мирної української пропаганди.
Орден представляє собою білої емалі голуба в леті, з золотим тризубом на грудях і липовою гілкою із золота у дзьобі, на якій виразно видно
липові листочки, як то можна було бачити на чеських грошах або поштових
марках. Само існування української незалежної держави це передусім повне замирення між певними слов’янськими народами, і тому липа, липові
листочки – символи слов’янства – добре надаються до гілки миру цьому
ордені, до того й українська політика мала б бути скерованою в бік замирення з сусідами слов’янами, і український мир це передусім мир слов’янський.
Цей орден має три ступеня:
3 ст. носиться на грудях,
2 ст. носиться на шиї,
1 ст. носиться на широкій стьожці через плече.
До ордену І ст. належиться також орденська звізда.
Стьожка Ордену миру – біла, з синьо-жовтими пасками посередині і
з вузькими синьо-жовтими пасками по краях.
Вищі ордени Української Народньої Республіки призначаються для
нагородження за надзвичайні заслуги перед Україною голів Держав,
міністрів, голів церков, вищої церковної ієрархії, учених. До вищих орденів
належать – Орден Святої Софії і Орден Святого Апостола Андрія
Первозванного.
ОРДЕН СВЯТОЇ СОФІЇ
Орден Святої Софії, представляє українську старовину, християнську
культуру, мистецтво. Це дуже висока нагорода за заслуги в царині вищої
політики, церковної, гуманітарної, наукової, культурної, мистецької, громадянської діяльности.
Орден представляє собою мистецьки виконане зображення Київської
катедри Святої Софії в золотому колі вічности, з темно-червоного золота
тризубом згори і світлого золота мистецьки виконаним сяйвом спеціяльної
форми якоїсь української виключности.
Орден Святої Софії мас два ступеня:
2 ст. носиться на шиї
1 ст. носиться на широкій стьожці через плече і має орденську звізду.
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Стьожка Ордену Святої Софії біла, по краях вузькі синьо-жовті
паски.
ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Цей орден представляє собою легендарну українську старовину. Він,
як і Орден Св. Володимира, був в системі орденів Російської імперії, тому
він мусить належати до української системи орденів для маніфестації української стародавності Києва. Служить для найвищих нагород. Вищим за нього є тільки Орден Св. Юрія, якого можна здобути лише на полі бою в обороні України, де приноситься найвища жертва для України – жертва крови.
Орден Св. Апостола Андрія Первозванного має також два ступені,
носиться як Орден Св. Софії і має орденську звізду в 1-шім ступені. Стьожка світло-жовта з вузькими синьо-жовтими пасками по краях; орден представляє Андріївський світло-блакитний хрест на тлі легкого мистецького
золотого в’язева з тризубом.
До Ордену Святого Апостола Андрія Первозванного.
Золоте в’язиво, в яке встановлено Андріївський хрест, представляє
собою листочки липи з чотирма тризубами, але темнішого золота, ніж
решта в’язива, – вміщеними в кутах хреста. Ці чотири тризуба добре заповнюють в’язиво, але в ордені Святого Апостола Андрія Первозванного
вони ще говорять підкреслено про Київ, що він український.
Липове листя у в’язиві – підкреслює слов’янськість міста, що мало
постати «на горах цих» і цілого краю, якого столицею тепер те місто
є і який є осередком слов’янського світу.
В трьох випадках в нашій системі орденів з’явиться слов’янське липове листя: в Ордені Святого Апостола Андрія Первозванного, в Ордені
Миру та в Орденській звізді до 1-го ступеня Ордену Святого Юрія, в цьому останньому ордені вінок золотого липового листя творить оточення
середини звізди і означає, що ця найвища боєва українська нагорода українською державою надається не лише за оборону України, але й за збройне утримання їй того місця, що його визначило Провидіння – Миротвориці
слов’янського світу, і далі миротворного чинника світу взагалі (Орден
Тараса Шевченка портрет поета на тлі земної кулі).
ОРДЕН ЗОЛОТОГО ТРИЗУБА
Це скоріше символ верховної влади української держави. Але це також орден. З українських громадян його має лише кожночасний президент Республіки. Та він може надати Орден Золотого Тризуба (лише)
голові якоїсь іншої держави, що спричинився до добра України приймаючи
своє рішення героїчно або жертвенно при створенні державного акту великого історичного для України значення.
Орден Золотого Тризуба має лише 1-й ступінь і представляє собою
золотий тризуб, оздоблений діамантами на синій, без іншого кольору країв,
стьожці через плече, та орденську звізду. Кожен президент Української
Народньої Республіки одержує цей орден з рук голови українського парламенту при вступленні до виконання своїх обов’язків. При надаванні президентом УНР цього ордену голові якоїсь чужоземної держави потрібне
для цієї нагороди схвалення українського парляменту.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ОРДЕНІВ
Лише за заслуги на війні

1

ХРЕСТ ХОРОБРИХ
І МЕДАЛЯ ХОРОБРИХ

2

ОРДЕН
СВЯТОГО ЮРІЯ

Сталеві,
бронзові,
срібні,
золоті
Жовтий хрест

Стьожка.
П’ять пасків – середина малинова,
края – сині і жовті
Сім синьо-жовтих пасків

За заслуги на війні і в мирний час.

3

ОРДЕН ЧЕРВОНОЇ
КАЛИНИ (частково Пучок калини Зелена – по краях синьо-жовті паски
належить до попередньої групи)

4

ОРДЕН ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

Пласка
блакитна
земна куля

5

ОРДЕН ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

6

ОРДЕН
ГОЛОВНОГО
ОТАМАНА
СИМОНА
ПЕТЛЮРИ

Вигляд державної
печатки УНР
Синій хрест
вигляду
Хреста
Симона
Петлюри
і стьожка того
ж хреста

7

ОРДЕН ГЕТЬМАНА
ІВАНА МАЗЕПИ

Легкої форми
світло-синій
хрест

8

ОРДЕН КНЯЗЯ ЛЕВА

Золотий лев

9

ОРДЕН СВ. РІВНОАПОСТОЛЬНОГО Важчої форми
малиновий
Й ВЕЛИКОГО КИЇВхрест
СЬКОГО КН. ВОЛОДИМИРА

10

ОРДЕН МИРУ

Білий голуб

11 ОРДЕН СВЯТОЇ СОФІЇ Образ Катедри
Св. Софії
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Загально – синя, посередині
чорно-червоний пасок, по краях
синьо-жовті паски
Половина синя, половина жовта

Малинова – по краях синьожовтий пасок
Синя – по краях чорно-червоний
пасок

Два синіх, один жовтий пасок

Біла, синьо-жовтий пасок посередині і вузькі синє-жовті паски по
краях
Біла, синє-жовті краї
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Світло-блакитОРДЕН СВ. АПОСТО- ний Андрієвсь12 ЛА АНДРІЯ ПЕРВОкий хрест
ЗВАННОГО
тризубом
у золотому
сяєві.
13

ОРДЕН ЗОЛОТОГО
ТРИЗУБА

Світло-жовта, синє-жовті паски
по краях.

Золотий тризуб
з діамантами

Стьожка – синя.

Думки про звізди до орденів 1-го ступеня

ОРДЕН СВ. ЮРІЯ

У восьмикутному синьому емальовому щиті з золотим обводом – збільшений жовтий ексклюзивний
Юр’ївський хрест. Увесь щит в пишному золотому
вінку з липових гілок, виразно липове листя. Над
щитом тризуб червоного золота.

ОРДЕН ЧЕРВОНОЇ
КАЛИНИ

Звізди не має.

ОРДЕН ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА

Круг з могилою Т. Шевченка, навколо вінок барвінку з зеленими листками й блакитними квітами. Над
кругом на вінку золотий тризуб, або цей тризуб
замикає вінок внизу.

На круглому або злегка овальному плетиві з державної печатки УНР золотий тризуб. Все разом в пишному срібно-золотому вінку з квітів і пшениці. Або
ОРДЕН ВІДРОДЖЕННЯ
в овальному щиті малинового кольору срібні
УКРАЇНИ
емблеми важкого українського промислу, над
якими зверху досить великий золотий тризуб
з державної печатки УНР, а вінок навколо той
самий – квіти і пшениця.
ОРДЕН ГОЛОВНОГО
ОТАМАНА СИМОНА
ПЕТЛЮРИ

ОРДЕН ГЕТЬМАНА
ІВАНА МАЗЕПИ

ОРДЕН КНЯЗЯ ЛЕВА

Восьмикутний чорний емальовий щит, на ньому
срібні букви СП. Срібний терновий вінок навколо.
Зверху щита на вінку золотий тризуб, внизу –
зменшена модель ордену. Або тільки знак ордену
замикає вінок внизу, бо на ньому є тризуб.
Малиновий емалевий щит барокової форми, на
ньому збільшений хрест ордену, навколо срібне
сяйво (вигляду, що характеризувало б добу Мазепи),
а в нижній частині якого, під щитом, на стьожці напис
козацьким письмом: «Хай навіки буде слава, же през
шаблі маєм права». Над щитом – золотий тризуб.
Синій щит, який був у Галицькій Дивізії під час
останньої війни, на якому золотий лев з іншими
емблемами. Навколо срібно-золоте сяйво, на якому
над щитом золотий тризуб.

198

Історія установ, товариств та об’єднань

ОРДЕН СВ. РІВНОАПОСТОЛЬНОГО
Й ВЕЛИКОГО
КИЇВСЬКОГО
КН. ВОЛОДИМИРА

Синій емальовий щит восьмикутної форми золотий
обвід. На щиті збільшений знак ордену (малиновий
хрест). Навколо щита золоте сяйво, на якому зверху
щита золотий хрест, під щитом золотий тризуб

ОРДЕН МИРУ

Восьмикутне біле емалеве коло в золотому обводі,
а на ньому золотий плуг і золотий мотив фабрики
з комином (і димом), з золотими липовими
листочками, як мотивом прикраси. Навколо золоте
сяйво, на ньому над щитом золотий тризуб

ОРДЕН
СВЯТОЇ СОФІЇ

Кругле коло білої емалі, на якому мистецький
малюнок деталі образу з первісної стіни Собору
Святої Софії в Києві. Золоте сяйво навколо щита,
подібне до сяйва ордену, на сяйві під щитом золотий
тризуб

ОРДЕН
СВ. АПОСТОЛА
АНДРІЯ
ПЕРВОЗВАННОГО

Жовтий емалевий овальний щит в золотому обводі,
на ньому збільшений світло-блакитний Андріївський хрест. Навколо щита золотий липовий вінок
з виразним липовим листям. На нижній частині
вінка золотий тризуб темнішого ніж вінок золота.

ОРДЕН
ЗОЛОТОГО ТРИЗУБА

Золотий круглий соняшник з пелюстками доброї
мистецької праці. Середина соняшника – синє
емальове поле, на якому золотий тризуб, оздоблений діамантами.

У випадку прийняття Українською Національною Радою закону про
ордени Української Народньої Республіки, одразу треба було б прийняти
також постанови урядом УНР про нагородження деяких хоч би визначніших осіб за дотеперішні заслуги перед Україною.
Передусім Орден Золотого Тризуба треба було б надати посмертно
Симонові Петлюрі, М. Грушевському, А. Лівицькому, др. С. Витвицькому
і теперішньому президентові Української Народньої Республики Миколі
Лівицькому.
За сприяння в поставленні в Канаді гідного Тараса Шевченка пам’ятника йому на почесному місці,чим було Канадою вшановано український
народ, надати:
Орден Тараса Шевченка 1-го ступеня прем’єр-міністрові Дж. Діфенбейкерові;
Орден Тараса Шевченка 2-го ступеня канадійським міністрам і членам канадійського парламенту або провінційних парляментів;
Орден Тараса Шевченка 3-го ступеня – іншим особам в Канаді, що
до поставлення пам’ятника Т. Шевченкові спричинилися.
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За встановлення в США Тижня Поневолених Націй і встановлення Днів
Незалежности України 22-го січня – ученим, членам Конґесу, мейорам міст
і т. д. надати відповідних ступенів ОРДЕН ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ.
Подібних випадків, коли треба б було надати різним особам українські
ордена, можна знайти більше. І завжди це було б не лише подякою з боку
України заслуженим перед нею людям, а й заохоченням для інших для
України працювати. Для уряду УНР і Української-Національної Ради це
створило б авторитет у чужинців і у своїх.
ЦДАВО України, ф. 5235, оп. 1, спр. 1902, арк. 30–47.
1

Йдеться про 7 сесію Укради, що відбулася 1972 р. в Англії.
ЦДАВО України, ф. 5235, оп. 1, спр. 1815, арк. 1–2.
3
Там само, арк. 2.
4
Автор підготував і опублікував проект системи державних нагород України в часопису «Старожитності» (ч. 4, 1992), а згодом працював у робочій групі у тісній співпраці
з В. Бузалом та М. Дмитрієнко, по створенню державних нагород, які на першому етапі
були реалізовані як почесні відзнаки президента України, а після прийняття закону про
Державні нагороди України перетворені у державні нагороди.
2

Руслан Пиріг
ПСЕВДОГРАМОТА ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО
(до історії однієї політичної підробки)
29 квітня 1918 р. генерал П. Скоропадський при підтримці німецьких
окупаційних військ в Україні здійснив державний переворот. Глибинні
політичні і економічні причини силового усунення від влади Української
Центральної Ради (УЦР) коренилися в збігу невдоволення її правлінням
як з боку німецько-австрійського командування, так й правоконсервативних власницьких кіл України. Політика УЦР породжувала сумнів щодо
реалізації головного завдання окупаційних військ – отримання вкрай необхідних для продовження війни продовольчих і сировинних ресурсів. Перед
поміщицтвом постала реальна загроза остаточної втрати своїх маєтностей, що радикалізувало їх спротив політиці уряду УНР. Визначальна роль
у проведенні державного перевороту належала вищим німецьким військовим та дипломатам в Україні. Саме вони визначали форму майбутнього
державного утворення, кандидатуру глави і коло основних його зобов’язань перед союзниками.
29 квітня датовані й два основоположних документи нової влади: «Грамота до всього українського народу» і «Закони про тимчасовий устрій України»1. Грамотою П. Скоропадський проголосив себе гетьманом всієї України і взяв на себе «тимчасово всю повноту влади». У ній пояснював, що
до такого кроку його примусили загроза нової катастрофи Україні і категоричні домагання трудових мас населення «негайно збудувати таку Державну Владу, яка здібна була б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці». Центральна і Мала Рада, всі земельні комітети
оголошувалися розпущеними. Міністри УНР та їх заступники звільняли200
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Аркуш документа

ся з посад. Управління Україною гетьман мав здійснювати через призначений ним Кабінет Міністрів на основі законів про тимчасовий державний
устрій України. Сповіщалося також про видання найближчим часом закону про новий порядок виборів до Українського Сойму.
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Грамотою у повній мірі відновлювалися «права приватної власності –
як фундаменту культури і цивілізації», оголошувалася повна свобода купівліпродажу землі. Особливий акцент робився на заходах «по відчуженню
земель по дійсній їх вартості від великих власників для наділення земельними участками малоземельних хліборобів». Тут містилася й декларація
щодо забезпечення прав робітничого класу, особливо залізничників. Завершався документ запевненням гетьмана, що головною його метою
є «користь і благо народу і всім нам дорогої України». П. Скоропадський
закликав громадян і козаків України незалежно від національності і віросповідання «помогти мені і моїм працьовникам і співробітникам в нашому
загальному велико відповідальному ділі»2. Головним завданням гетьманської грамоти було інформування населення про підстави зміни державного
ладу та декларування програмних засад нової влади.
Природно, що українські соціалістичні партії, особливо донедавна правлячі у Центральній Раді – соціалісти-революціонери та соціал-демократи,
новий режим зустріли неприязно. Оговтавшись після брутального відсторонення від влади, ці партії у середині травня 1918 р. провели з’їзди, на
яких задекларували опозиційність до гетьманату. Особливо непримиренну позицію зайняло ліве крило УПСР, яке оформилося в партію боротьбистів.
На початку 1990-х рр. серед документів ЦК КП(б)У щойно створеного Центрального державного архіву громадських об’єднань України (колишній Архів ЦК КП України) мою увагу привернув друкарський відбиток грамоти гетьмана Павла Скоропадського до всього українського народу3. Ознайомлення з російськомовним текстом уже тоді породило певні
сумніви в її автентичності. Пізніше, предметно займаючись дослідженням історії Української Держави, вдалося провести його порівняльний аналіз.
Ось що він показав.
ТЕКСТ ГРАМОТИ
ЗА «ДЕРЖАВНИМ ВІСТНИКОМ»

ТЕКСТ ГРАМОТИ
ЗА ДРУКАРСЬКИМ ВІДБИТКОМ

Грамота до всього Українського
народу

Грамота ко всему Украинскому
народу

Громадяне України!

Граждане Украины!

Всім Вам, козаки та громадяне
України, відомі події посліднього
часу, коли джерелом лилася кров
кращих синів України і знову відродившася Українська Держава стояла коло краю загибелі.

Вcем памятные событія последняго времени, когда реками лилась кровь лучших сыновъ Украины и когда все помещицкія земли
перешли безъ всякого выкупа въ
руки безземельныхъ и некультурныхъ крестьян, а бедные помещики таким образомъ очутились на
краю гибели.
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Спаслась Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні свому слову, продовжують і по цей час боротись за
цілісність і спокій України.
При такій піддержці у всіх зародилась надія, що пічнеться відбудовання порядку в Державі й економічне життя України війде,
врешті, в нормальне русло.
Але ці надії не справдились.
Бувше Українське Правительство не здійснило державного будування України, позаяк було зовсім
не здатне до цього.
Бешкети й анархія продовжуються на Україні, економічна розруха
і безроботиця збільшуються і розповсюджуються з кожним днем
і врешті для багатющої колись-то
України встає грізна мара голоду.
При такому становищі, яке загрожує новою катастрофою Україні,
глибоко сколихнуло всі трудові маси
населення, які виступили з категоричним домаганням негайно збудувати таку Державну Владу, яка
здібна була-б забезпечити населенню спокій, закон і можливість творчої праці.

Но они не погибли. Спасеніемъ
своимъ они обязаны мощной поддеръжке дружественнымъ намъ
немецкимъ генераламъ, которые
пришли сюда главнымъ образомъ
для того, чтобы не дать погибнуть
помещикамъ на Украине. Видя такую поддержку, мы помещики,
и должны принять все меры к тому,
чтобы все то, что у насъ разграблено было возвращено намъ с избыткомъ. Бояться теперь Центральной Рады […] ибо немецкіе
генералы хорошо узнали къ чему
стремится она. Рада поставила
себе целью наградить нашей землей мужиковъ, которые уже и поделили ее, а нас помещиковъ, хотела
пустить нищими. Но ми постарались немецким генералам разъяснить это. И они поняли насъ.
Поняли и обещают намъ свою
мощную поддержку. Они зовут насъ
на борьбу съ врагами.

Як вірний син України, я рішив відкликнутись на цей поклик і взяти на
себе тимчасово всю повноту влади.
Цією грамотою я оголошую себе
Гетьманом всієї України.
Управління Україною буде провадитися через посередництво призначеного мною Кабінету Міністрів
і на остаточнім обгрунтованні нижче долучених до цього законів про
тимчасовий державний устрій України.
Центральна і Мала Рада, а также
всі земельні комітети з нинішньо

И я какъ потомственный дворянинъ, имеющий немалыя площади
земли и даже потомокъ гетьманскаго рода, решилъ откликнуться на
этотъ зовъ.
Настоящимъ актимъ объявляю
себя Гетьманом усея Украины.
Центральной и Малой Раде,
а также земельнымъ комитетамъ
приказываю разойтись. Министрамъ и ихъ товарищамъ уволиться, а если это не будет сделано по
доброй воле, то немецкіе штыки заставять ихъ повиноваться мне.
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го дня розпускаються. Всі Міністри і товариші звільняються.
Всі инші урядовці, працюючі в державних Інституціях, зістаються на
своїх посадах і повинні продовжувати виконання своїх обов’язків.
В найближчий час буде виданий
закон, установляючий новий порядок виборів до Українського Сойму.

Въ ближайшемъ времени я издамъ законъ про выборы въ Украинскую Государственную Думу,
куда трудно будет попасть Грушевскимъ, Винниченкамъ, Поршамъ
и всяким там такъ званымъ «социалистамъ» и безземельнымъ крестьянамъ.

До цього я буду стояти на сторожі
порядку й законности в Українській
Державі, буду домагатись негайного виконання всіх державних розпоряджень і буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими самими крайніми мірами.

Впредь до сего я буду твердо стоять на стражъ интересовъ обиженныхъ помещиковъ и не останавливаясь ни передъ какими резкими
мерами заставлю возвратить имъ
все, что у нихъ разграблено.

Права приватної власности – як
фундамент культури і цивілізації,
відбудовуються в повній мірі, і всі
розпорядження бувшого Українського Уряду, а рівно тимчасового
уряду російського, відміняються
і касуються. Відбувається повна
свобода по зробленню купчих по
куплі-продажі землі.

Право частной собственности
возстановляю в полномъ объемъ
и все распоряжения б[ывших] Украинскаго Правительства, а равно
и Россійскаго Временнаго Правительства, отменявшія или ограничивавшія эти права, а также всякую социализацію земли – отменяю
и разрешаю полную продажу и покупку земли.

Поруч з цим будуть прийняті міри
по відчуженню земель по дійсній їх
вартости від великих власників, для
наділення земельними участками
малоземельних хліборобів.
Рівночасно будуть твердо забезпечені права робітничого класу.
Особлива увага буде звернена на
поліпшення правового становища
і умов праці залізничників, котрі при
виключно тяжких умовах ні на
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один час не кидали своєї відповідальної праці.
В області економічній і фінансовій
відбувається повна свобода торгу
й відчиняється широкий простір
приватного підприємства й інціятиви.
Передбачаю всю трудність стоючої переді мною праці і молю Бога
дати мені силу, аби гідно виконати
те, що я вважаю своїм обов’язком
перед рідною Україною в сучасний
виключний і критичний для неї час.

Предвижу всю тяжесть предстоящихъ мне трудовъ и твердо верю,
что немецкіе генералы, пока они на
Украине, не оставят насъ однихъ
въ этой тяжелой борьбе, ибо для
нихъ есть желательнымъ иметь на
Украине хорошія земли, а для
насъ, помещиковъ, лучше продать
немцам по дешевымъ ценамъ,
чемъ даромъ отдать безземельнымъ крестьянамъ.

Мені далекі і чужі які-б-то не
було власні побудження, і головною
своєю метою я ставлю користь
і благо народу і всім дорогої нам України.

Мне далеки и чужды какіе-либо
личныя побужденія и единственной
своей целью я ставлю интересы
обиженныхъ [помещиков] (дописано від руки – Р. П.).

В цій свідомости кличу всіх Вас,
громадян і козаків України – без
ріжниці національности й віросповідання – помогти мені і моїм працьовникам і співробітникам в нашому загальному велико відповідальному ділі.

Съ такими мыслями призываю
всехъ гражданъ Украины, безъ различія национальностей и вероисповеданія, кому нежелательно разстаться съ землей и вообще кому
Центральная Рада своими универсалами сделала что-нибудь вредное – помочь мне в этой важной работе.

Гетьман Всієї України

Гетьман Всея Украины

Павло Скоропадський

Отаман Ради Міністрів

Павло Скоропадскій
29 Апреля 1918 года, г. Кіевъ

М. Устимович
29 квітня 1918 р. м. Київ

Як бачимо, тексти суттєво відрізняються. Зрозуміло, що препарування
проводилося з політичною метою. По-перше, гетьман мав постати в уяві
читача грамоти, як рішучий адепт поміщицького землеволодіння. З цією
метою у текст вставлено фразу: «единственной своей целью я ставлю
интересы обиженных помещиков». Автори підробки свідомо випустили
положення грамоти про намір гетьмана провести «відчуження земель по
дійсний їх вартости від великих власників, для наділення земельними участками малоземельних хліборобів». Більше того, в уста гетьмана вкладено
провокативне твердження: «для нас, помещиков, лучше продать нем205
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цам (земли – Р. П.) по дешевым ценам, чем даром отдать безземельным крестьянам». Наголос робився на тому, що все відібране у поміщиків
має бути їм «возвращено с избытком». Текст документа спрямований на
створення враження повної тотожності інтересів гетьмана-поміщика з великими землевласниками. По-друге, текст підробки складений таким чином, щоб продемонструвати класову зневагу спадкового дворянина, «имеющего немалые площади земли», до безземельних, некультурних селян.
Не випадково у розділі присвяченому виборам до Української державної
думи (у гетьманський грамоті Сойму – Р. П.) йдеться про те, що у думі
не знайдеться місця «всяким там так званым социалистам
и безземельным крестьянам». По-третє, видозміни тексту спрямовані й на
ініціацію ненависті до німецьких окупантів, які дружні гетьманові та землевласникам і «пришли сюда главным образом для того, чтобы не дать
погибнуть бедным помещикам».
Отже, політичні цілі творців «паралельної» грамоти цілком прозорі
і сумнівів не залишають. Розрахована вона, насамперед, на масову селянську аудиторію, якій новий режим ніс кінець соціалізації землі, жорстку
практику повернення експропрійованих у поміщиків землі, худоби, реманенту. У цьому сенсі розрахунок був абсолютно точним, оскільки порушував найбільш болючі і вразливі проблеми українського селянства.
Очевидно, дослідникам вже не вдасться персоніфікувати авторів, які
складали лжеграмоту. Однак, спробувати ідентифікувати політичну силу,
яка інспірувала цю підробку, все ж можливо. На перший погляд, ймовірно
припустити, що це справа рук більшовиків. Тим більше, що у фонді ЦК
КП(б)У й відклалася ця листівка, складена російською мовою. Більшовики гетьмана ненавиділи і в серпні 1918 р. зробили спробу підняти проти
нього повстання після утворення КП(б)У на І з’їзді у Москві. Проте навесні
цього ж року картина була зовсім іншою. Цитуємо за «Нарисами історії
Комуністичної партії України»: «Багато партійних організацій у перші дні
окупації були розгромлені. Кількість членів партії різко скоротилась. Більша
частина комуністів влилася в ряди Червоної Армії і з зброєю в руках билася проти інтервентів та внутрішньої контрреволюції. Комуністи, які
залишились у тилу ворога, пішли у глибоке підпілля»4. Провідні діячі
більшовицьких організацій України у травні-червні перебували у Москві,
готуючись до з’їзду.
Цілком ймовірно, що загнані у глибоке підпілля більшовицькі осередки не мали технічної можливості виготовляти друковану продукцію.
Лише наприкінці липня у розпорядження ЦК КП(б)У в м. Орлі було виділено друкарню, де видавалася газета «Коммунист»5. Але підробляти
грамоту П. Скоропадського в той час уже не було особливого сенсу. Тоді
партизансько-повстанська боротьба проти гетьманського режиму розгорнулася досить широко. Щодо видання псевдограмоти російською мовою, то слід мати на увазі, що справжня грамота поширювалася й російською6. Можна припустити, що підробка існувала й в українськомовному варіанті, але в архівах не відклалася або ж не виявлена досі. Щодо
місця перебування «грамоти» – у Архіві ЦК КПУ, то слід відзначити,
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що там же зберігалися й фонди так званих «українських дрібнобуржуазних націоналістичних партій», включаючи й документи партії боротьбистів 7 .
На нашу думку, більш аргументованим є припущення, що «грамота»
була створена українськими есерами, ймовірно, боротьбистами. Саме вони
були найрадикальніше налаштовані проти гетьманського режиму, у той час
як праве крило УПСР у складі коаліції соцпартій намагалося вплинути на
гетьмана у напрямі українізації гетьманського уряду. Партія боротьбистів
головну свою соціальну опору вбачала у безземельному селянстві. Аналіз
тексту підробки підтверджує, що вона повністю звернена до цієї верстви,
розрахована на її рефлексії, класові інстинкти. Коли б «грамоту» монтували більшовики, то обов’язково було б звернення до робітників. Зазначимо,
що у фонді ЦК УПСР зберігаються боротьбистські відозви до селянства
переважно українською мовою. А от звернення до робітників складалися
двома мовами – українською і російською. Важливо, що останній друкований з уживанням характерної й для підробленої грамоти букви «Ъ»8. Але
ж у випадку з «грамотою» її компілятори повинні були виходити з того, що
оригінал мав й російськомовний варіант. Цього вимагали правила жанру
підробки.
Прискіпливий текстологічний аналіз показав, що архівний відбиток
«грамоти» виявився не просто одним з багатьох видрукуваних екземплярів, а коректорським примірником. Тут є виправлені від руки чорним
чорнилом друкарські огріхи. Зокрема, у набраному з помилкою слові
«свомъ», вставлена потрібна буква «и» – «своимъ». До фрази «интересы
обиженныхъ» дописано слово «помещиковъ».
Очевидно, згорнута вчетверо листівка тривалий час носилася в кишені, бо аркуш має на краях згинів потертості аж до наскрізного пошкодження паперу і часткової втрати тексту.
Оскільки це єдиний виявлений нині примірник цієї «грамоти», то можна висунути кілька версій. Перша – все ж її надрукували масовим накладом, вона дійшла до селянської аудиторії і відіграла призначену їй роль
посилювача ненависті до гетьманського режиму, реставрації поміщицького землеволодіння, німецьких окупантів. Друга версія – спроба виявилася
невдалою, вона не була видрукувана чи широко оприлюднена, а відтак й не
виконала свою місію.
Підробка згаданого документа, на щастя, не витіснила справжнє історичне джерело. Багато поколінь українських і зарубіжних істориків послуговуються автентичним текстом грамоти П. Скоропадського.
І все ж навіть сама спроба здійснити таку підробку цікава з точки
зору історичного джерелознавства. Адже ми маємо справу з мімікруючою підробкою. Це не була гола вигадка, абсолютна фальсифікація. За
основу було взято справжній документ і препарований з певними політичними цілями.
1

Державний вістник. – 1918. – 16 травня; Дорошенко Д. Історія України 1917–
1923 рр. – К., 2002. – Т. ІІ. Українська гетьманська держава 1918 року. – С. 35–36; Чика-
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ленко Є. Щоденник. – К., 2004. – Т. 2. – С. 21–22; Яневський Д. Політичні системи України 1917–1920 років: спроби творення і причини поразки. – К., 2003. – С. 474–475. Усі ці
джерела подають україномовний текст грамоти. Наведена Д. Дорошенком, має деякі особливості порівняно з офіційним викладом у «Державному вістнику». Очевидно, автор
користувався газетною подачею, або ж сам вніс деякі редакторські правки. Наприклад,
русизм «спаслась» замінено «врятувалась», незграбний зворот «стоючої переді мною
праці» – на «праці, що стоїть переді мною» тощо.
2
Державний вісник. – 1918. – 16 травня.
3
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 146, арк. 1.
4
Нариси історії Комуністичної партії України. Вид. третє, доповнене. – К., 1971. –
С. 239.
5
Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К., 1976. – Т. 1. – С. 31.
6
Чикаленко Є. Щоденник. – Т. 2. – С. 21.
7
ЦДАГО України, ф. 43 – «Центральний комітет та місцеві організації Української
комуністичної партії (боротьбистів)». – 109 справ. 1917–1920 рр.
8
Там само, ф. 43, оп. 1, спр. 12, арк. 4.

Радомир Б. Білаш
ЄВШАН-ЗІЛЛЯ В КАНАДІ:
Село спадщини української культури, 1971–2007 рр.*
Один із найвідоміших музеїв української громади в Канаді й поза нею –
Село спадщини української культури. Він розвинувся за досить унікальних
обставин: то як громадський, то як державний музей. Тепер він залежить
і від громади, і від держави.
Музей засновано в листопаді 1971 р. нащадками перших переселенців
до Альберти. Це був час значних політичних змін у канадському суспільстві. На початку 1970 р., після багатьох виступів різних етнічних груп
проти політики двомовності та двокультурності в Канаді, уряд прем’єрміністра Трудо оголосив новий політичний напрям для канадців і видав
закон про багатокультурність Канади. За прикладом федерального уряду
провінції також змінили свою політику щодо етнічних меншостей, уперше
створивши на своїх територіях окремі міністерства культури1. Відтак з’явилися всілякі проекти з ініціативи етнічних меншостей Канади, які мали
б підтвердити й підкреслити їхній внесок у розвиток Канади. Проект Села
української культурної спадщини став такою спробою.
Спочатку музей існував на громадських засадах. Ініціативний комітет у складі п’ятьох осіб (Василь Гавреляк – голова, д-р М. Снігурович –
заступник голови, о. М. Крищук – писар, о. М. Сопуляк і Ф. Лакуста –
члени)2 оформив перший концепт проекту і ухвалив, що він мав би мати
вигляд музею3 . Проект і Товариство були зареєстровані під назвою
*
Автор вдячний д-ру Петру Саваринові та д-ру Браєнові Черевикові за доступ до своїх
приватних архівів і покійному Романові Осташевському за його повчання. Ця стаття є
усучаснена версія статті п. н. «ВИРОЩУВАННЯ ЄВШАН-ЗІЛЛЯ: Село спадщини української культури, 1971–2000 pp.», ст. 5–25. Західньоканадський збірник, ч. 4, Том XXXVIII,
ред. Яр Славутич (Едмонтон: Канадське Наукове Товариство ім. Шевченка, 2000).
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«Ukrainian Cultural Heritage Village Society / Товариство села української
культурної спадщини». До Товариства вступали багато представників третього й четвертого покоління українців Канади, які ставили собі за мету
зберегти цінності матеріяльної культури своїх предків у Канаді. У той час
в Альберті відбувся великий економічний «бум», який швидко змінив життя
українських поселень на схід від міста Едмонтона. Цей район був не з багатших у провінції Альберта, малорозвинутий. Це засвідчував, зокрема,
той факт, що через головні ріки району не було зведено мостів, переважно
використовувалдися лише пороми. Тому матеріальна культура ранніх
українських переселенців залишалася практично непорушеною до 1960х рр. Але коли провінція раптово розбагатіла під час буму 1970-х рр., провінційний уряд витратив багато грошей на розвиток сільських поселень.
Тут відбулися значні зміни. Людей хвилювало, що будинки та інші прикмети історії їхніх предків зникали «на очах». Для членів Товариства ідея мати
музей для збереження історії українських поселень мала важливе значення,
бо вони знали, що на той час їхня історія була переважно недокументована.
У співпраці з архітектором Джорджом Коніґом, Товариство підготувало план розвитку музею на фармі Френка Лакусти у формі архітектурного
креслення. Подібно до інших популярних музеїв у північній Канаді та
в Україні, музей мав би зосередитися на старих будинках, перевезених із
довколишніх фарм і поставлених на окружній дорозі на території музею.
У будинках мали б демонструватися «старі речі» з минулого, колекції
членів Товариства. Територія, яка знаходилася поряд із окружною дорогою, мала б бути розвинена, як місце на таборування. Спершу заняття,
що готували для відвідувачів Села, орієнтувалися на спомини про засновників музею, які часто з ностальгією віддзеркалювали або своє особисте
життя, або життя своїх батьків і дідів, яке музейні організатори подавали
в казкових розповідях. У тих роках ніхто не дбав про фаховий підхід до
розвитку музейної справи. Навпаки, вважалося, що він не потрібен, бо
«всі пам’ятають, як колись було»4.
Село української культурної спадщини було офіційно відкрите 27 серпня 1972 р. На відкритті були присутні представники федерального і провінційного урядів, між ними федеральний міністр Бад Олсен. Від імени
федерального уряду дост. міністр Олсен подарував $177 000 на потреби
Села 5 .
Особа, найбільш емоційно пов’язана з розвитком Села в тих роках, –
це Франк Лакуста. Він був найбільшим ентузіастом у цьому проекті та
виявляв щиру впевненість у перспективі музею. На жаль, це не раз зумовлювало непорозумння поміж Лакустою та членами Товариства, ускладнювало процес розвитку Села. Через те членство і зовнішній вигляд
Села спершу часто мінялися. Не один із членів розчарувався в ідеї через
напруження внутрішніх стосунків у Товаристві. Лакуста використовував
незлагоду між т. зв. «комуністами» й «націоналістами» в українській громаді Канади, приєднуючись до однієї чи іншої групи, залежно від якої мав
більшу користь. Деякі провідні члени більшої «націоналістичної» громади
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до середини 1970-х рр. вважали, що
вони не можуть брати участь у проекті Села, бо Лакуста занадто
співпрацює з «комуністами»6.
Розвиток Села в тих перших роках був ускладнений також через
брак постійного фінансування. Як
громадський музей Село було залежне від надходжень зі вступних
збірок відвідувачів. Музей не мав
усталеного бюджету, і члени Товариства, типово для прихильників українських громадських музеїв Канади, присвячували багато часу для
збирання грошей на підтримку Села.
Скрізь існувала подібна проблема:
фундатори музею, між ними міський, провінційний7, державний уряРадомир Б. Білаш
ди та нафтові корпорації, були готові
подарувати гроші переважно одноразово, але ніхто не хотів узяти на
себе відповідальність фінанасового «патрона» музею. Майбутність музею була в небезпеці. Водночас деякі прихильники Села і члени Товариства почали розуміти, що такий важливий проект потребував не тільки
фінансової підтримки, але й професійної допомоги 8. До того прилучилися неформальні представники-дорадники з державного уряду: п. Роман Фодчук і д-р Богдан Климаш9, але представники Села почали офіційно домовлятися про продаж Села провінційному урядові Альберти. Перша зустріч між представниками Альбертського уряду та власниками Села
української культурної спадщини відбулася у вересні 1972 р. Присутні обговорювали можливі способи фінансової підтримки Села провінційним урядом із тодішнім міністром оточення дост. Билом Юрком 10 .
У наступному, 1973 р., міністр Юрко мав кілька зуст р ічей
з Френком Лакустою, де пропонував, щоб його міністерство викупило
вільну частину території Села. Товариство тоді могло б використати гроші
з продажу тих земель на підтримку Села. На початку 1974 р. відбулися
подібні зустрічі з міністром Юрком, під час яких було обговорено деталі
можливої купівлі Села. Міністр пропонував, щоб уряд не тільки купив
вільну частину території Села, але й щоб Товариство подарувало музейну частину території урядові. В той час усі, хто був ближче знайомий з проектом Села,
зрозуміли, що навіть прибуток з продажу землі ніяк не покриє витрат Села,
і краще було б його передати в руки провінції. Але тому, що музеї були під
егідою новоствореного Міністерства культури Альберти, міністр Юрко радив
представникам Села звернутися в цій справі до міністра культури
дост. Горста Шміда. Так і сталося. У травні представники Села зустрілися
з міністрами Юрком і Шмідом. Зустріч відбувалася за участі провінційного посла Василя Дячука, близько знайомого з працею Товариства
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Села, що відіграв роль зв’язкового між обома сторонами. На тих сходинах було узгоджено, що провінційний уряд купить невживану частину території та прийме в дар землю, на якій розташовувався музей11. Після офіційного розгляду купівлі урядовими дорадниками12, ця справа перейшла до
провінційного Кабінету міністрів. Кабінет ухвалив купівлю Села української
культурної спадщини в лютому 1975 р. Міністр Юрко тоді купив землю Села за $150 000.00, а міністр Шмід прийняв землю музею як дар у березні13.
Провінція Альберти стала власником Села 1 квітня 1975 р. Єдина конкретна умова обох контрактів була та, що проект далі мав продовжуватися
під назвою «Ukrainian Cultural Heritage Village» (українського варіянту не
було подано в контрактах). На жаль, контракти включали тільки список
42-ох об’єктів (переважно будинків), а не музейних експонатів.
Сьогодні, понад 30 років опісля, вищеподана статистика вже досить
відома. Але менш відомі обставини, пов’язані з рішенням провінційного
уряду Альберти купити Село. У цьому відіграв велику роль Петро Саварин, широковідомий у громадах українців Канади і почасти в Україні як
громадський і політичний діяч14. Мало хто знає про його безпосередній
вплив на купівлю Села української культурної спадщини. Крім того, він
писав колись, що знає про початки Села тільки загально, посередньо, через своїх приятелів15, проте він був набагато ближче знайомий з тією справою. П. Саварин багато осягнув у Консервативній партії Альберти до часу
заснування Села (був членом дирекції, заступником голови, потім головою партії) і мав нагоду тихо впливати на провідництво Альберти, коли
вважав за потрібне. Він не тільки підтримував тісні зв’язки з депутатами
українського походження, але й з такими міністрами, як Юрко і Шмід,
навіть із самим прем’єром провінції Петром Логідом. У минулому він їм
усім не раз допомагав, і вони мали до нього довіру. При нагоді, він звертав
увагу на внесок людей українського походження у розвиток Канади чи
Альберти і вважав, що належало мати українській громаді Альберти такий музей, як Село, бо українська спільнота на цей музей заслужила. Він
вірив у переконання Лакусти та інших засновників Села і хотів допомогти
(через своїх приятелів і зв’язки в уряді) зреалізувати їхню мрію. Тому він
звернувся до прем’єра Логіда й переконав уряд купити Село. Після тієї
успішної розмови міністри чули від П. Саварина слова прем’єра: «Tell them
that i know about the project. It’s OK». Подібне сталося, коли треба було
знайти адміністратора для новозакупленого музею. П. Саварин знову в розмові з прем’єром запропонував Романа Осташевського, відомого громадського діяча в Едмонтоні – досвідченого бібліотекаря і архівіста. Як
згадував Саварин: «Він працював в архіві та в бібліотеці, мав кілька
дипломів, інтелігент, патріот. Ми з ним співпрацювали і в КУК-ові, і в громаді, скрізь, як брати. То я подав його. “Добре, – сказав Логід, – скажи
Юркові”»16. П. Саварин ще довго цікавився майбутністю та успіхами Села,
але найважливіший його внесок у розвиток Села – це сприяння у становленні села державною установою.
Музей став власністю провінційного уряду в 1975 р., і від того часу
підлягає міністерству культури 17 провінції Альберта. Взявши до уваги
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рекомендації державних дорадників18, міністертво не відкрило Село для
відвідувачів того літа. У рекомендаціях зверталася увага на такі потреби:
1. Підготовка плану розвитку Села урядом (креслення території музею, де зафіксовано всі будинки, дороги-стежки, стоянки, туалети тощо);
підхід до збирання і реставрування об’єктів та експонатів; визначення
адміністративного напряму (години і сезони для відвідування, кошт вхідного квитка тощо);
2. Інсталювання господарських обслуг (газопроводи, пожежне забезпечення, електрика);
3. Призначення адміністратора – музейного фахівця проекту;
4. Призначення дирекції музею;
5. Визначення участи української громади (окреме Товариство Села,
передача проекту до рук «націоналістів» чи «комуністів»).
Міністертво культури насамперед звернуло увагу на потребу призначення адміністратора. Ним став у червні 1975 р. Роман Осташевський.
Під наглядом адміністрації Провінційного музею Альберти Осташевський
брався до розв’язання решти з вищеподаних рекомендацій. Але міністерством ще не був визначений бюджет Села, і музей не функціонував повною мірою (тобто, не приймав відвідувачів, ані зазнавав фізичних змін19).
Лише в 1976 р. Село було відкрите для відвідування, і літня праця п’яти
співробітників забезпечила візит близько 4 000 відвідувачів. Водночас студентки Донна Папроська і Францес Свиріпа20 підготували кілька наукових
статей, які сприяли дальшому розвитку Села. Становище Р. Осташевського було підвищене з рівня адміністратора до повного директора21.
Поза тим було мало поступу, бо бюджет не дозволяв займатися розбудовою музею22 .
Нарешті, 1977 р., обставини змінилися на краще. Крім директора, були
призначені ще секретарка і господар музею – Павло Цимбалюк23 . Почалася консультація з фірмою ландшафту Романа Фодчука і з Р. О. Гарисоном з метою підготовки загального плану музею. У квітні міністр Юрко
ухвалив програму капітального розвитку, яка почалася з передбаченими
витратами на суму $542 000.0024 (продовжувалася до весни 1980 р. з повними видатками в сумі $2 800 000.0025). У травні 1977 р. міністр культури
Горст Шмід прийняв звіт і загальний план фірми Фодчука. Майже відразу
архітекторська фірма Євгена Дуба з Едмонтону почала планувати адміністративний комплекс і виставкові зали для Села26.
Літній період того ж року також був занятий. Унаслідок завваг урядових дорадників перед купівлею Села, директор Р. Осташевський у співпраці з П. Саварином пропонував міністрові культури заснувати дорадчу
раду для Села. Членство ради мало б представити всі напрями української громади Альберти: «націоналістичні», «комуністичні», православні,
католицькі і т. д. Від імени української громади Рада мала відповідальність
порадити міністрові майбутні напрями і плани розвитку Села, зокрема
збирати додаткові експонати, будинки та історичні відомості. Міністр Шмід
погодився на створення такої ради і призначив чотирнадцять осіб
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до неї з липня того року: д-р Манолій Лупул (голова), Андрій Базюк, Павло Маковський, Олександер Ґордей, Іван Батюк (посол провінційної легіслатури), Ізидор Ґорецький, Стефан Данилюк, Никола Дідух, Наталка Фарина, Надія Цинцар, д-р Мелетій Снігурович, Володимир Базюк, Ростислав Дзеник та Антон Мокрий27.
Того ж 1976 р. Село було відкрите для відвідувачів від 15 червня до
31 серпня. Їх приймали вісімнадцять літніх працівників. Крім того, студентка Ксеня Скрипник підготувала кілька статтей для дальшого розвитку Села. До кінця літа було зареєстровано 10 460 відівідувачів та зібрано
понад тисячу експонатів Павлом Цимбалюком. Літо завершилося офіційним закриттям провінційного Села під час т. зв. «Українського дня», влаштованого з нагоди 85-ліття українського поселення в Канаді («Український
день» був громадським святом, яке від початку 1950-х рр. до 1977 р. проводилося щороку в заповіднику Елк Айленд Парку на пошану перших українських переселенців до Альберти). Господарем програми був П. Саварин, а головні промовці – міністри Шмід і Юрко. Програма дня закінчилася церемоніальним «переоранням першої скиби» під майбутній адміністративний будинок. Керували фармерським плугом міністри Шмід і Юрко
та голова нової дорадчої ради д-р Манолій Лупул28.
У звіті та загальному плані фірми Фодчука29 скрізь було підкреслено,
що існуючі виставки й загальні дії Села не мали глибокого наукового обґрунтування. Декотрі з будинків за характером і змістом зазнали впливу
голівудських кінофільмів та телевізійних програм. Наприклад, старий будинок, перенесений на територію музею від закритої фірми будівельних
матеріалів, перетворений на типове кафе-бар, яке часто демонстрували
в американських телевізійних програмах із назвою «Кафе Снятин». Подібно
створили будинок міської стайні, т. зв. «Livery Stable», у вигляді запозиченого з класичних ковбойських кінофільмів. А між ними розташовувалися будинки майже легендарних постатей історії українців Канади. Найкращий приклад такого об’єкту – дім Івана Пилипова, одного з двох перших
українських емігрантів до Канади.
Фірма Фодчука пропонувала деякі нові напрями музею, наприклад,
нове розташування існуючих будинків і надбання нових експонатів і будинків. Новий генеральний план мав мати зональний вигляд, який краще
відображав би географічне розташування ранніх українських поселень
в Альберті на початку ХХ ст. У рекомендаціях звіту і генплану не раз
було підкреслено потребу наукового вивчення тематики Села і необхідність зобразити автентично історію ранніх українських поселень30.
Директор Р. Осташевський погоджувався з таким поглядом. Після двох
років підготовки (1975–1977) він дійшов висновку, що вже час розпочати
науково-дослідні, реставраційно-консерваційні та збиральницько-кураторські програми. На жаль, в Міністерстві культури ще не були призначені гроші на такі заняття, i темп розвитку Села уповільнився31 . Розглянувши документи фірми Фодчука і подібні звіти32 , перші сходини дорадчої ради Села рекомендували міністрові Шмідові знайти гроші для
негайного наймання науковця, щоб детально вивчати історичні деталі
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процесів і прикмет, згадані в генплані. Міністр Юрко виділив гроші для
короткотривалого контракту, і директор Р. Осташевський 1 жовтня 1977 р.
прийняв автора цієї статті до складу працівників Села. Перше завдання
дослідника полягало в підготовці рекомендацій щодо нового розташування будинків на Селі, вивчення архівних документів і друкованих матеріалів, ознайомлення з районом першого українського поселення та
фіксації його меж. Через шість місяців директор музею прийняв звіт
у двох частинах із рекомендаціями про подальший розвиток Села. Між
ними були такі завваги та рекомендації33 :
1. У державних і громадських архівах не існувало достатньо
джерел, щоб уможливити якісну розбудову Села спадщини української культури. Рукописів та архівних фотодокументів про життя
українських переселенців майже не було. Існували карти з регіону та мікрофільми з документів землевласництва і податкування. Існували загальноканадські україномовні видання, де містилися публікації про громади в Альберті. Ці дописи інколи мали
випадковий етнографічний зміст. В англомовних газетах, які друкувалися в районі українського поселення у першій половині ХХ
ст., дописи мали більш критичний ніж описовий зміст.
2. Видання, присвячені історії українців Альберти, переважно мали історико-документальний характер (тобто: хто, де й коли) і менше займалися історією української культури в Альберті.
Етнографічної підстави, особливо з матеріяльної культури українців, не було.
3. Зональний розподіл генплану, пропонований фірмою Фодчука, мав деякі неточності, що зберігали стереотипні погляди про
роль перших українських імігрантів у розбудові Канади та Альберти. Наприклад, вплив або зовнішній вигляд залізниці в щоденному житті українського переселенця був занадто підкреслений,
і треба було його більше обмежити до зони «містечка». Натомість
треба було більше підкреслити унікальність, окремішність
українців (особливо від залізниці) і показати більш природний
розвиток сільських поселень українців у Альберті, де було «українське сільське поселення».
Взагалі в генплані відчувався брак уваги до особливої історії
культури українців східно-центральної Альберти – регіону, де
українці за походженням донині складають більшість населення.
Генплан проектував зображення українського етносу в Альберті
стандартами Австро-Угорщини: по одному двору переселенця
з Буковини та з Галичини. Розрізнень між імігрантами з Сокальщини та імігрантами з Борщівщини, чи між гірняками з Банилова на
Буковині та буковинцями з Топорівців не пропонувалося. Тому це
неточне шарування розділено з додатком одного обійстя, яке
підсилювало тему про етапний розвиток українських переселенців
до Альберти до Першої світової війни. Це також дозволило
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показати відмінність українців східньо-центральної Альберти від
інших мешканців Канади та від своїх односельчан, які залишилися в Галичині та в Буковині.
4. Польові розшуки східно-центральної Альберти34 показали,
що в регіоні ще існували не тільки архітектурні та загальноматеріальні (а ще важливіше – усні) джерела. З розповідей старожилів було очевидно, що більшість історії розвитку української
культури не записана і почасти вже втрачена. Коли генплан передбачив зображення післявоєнної епохи (з 1918 р. до першої половини 1920-х рр.), то кількість і якість усних джерел останньої
половини 1920-х рр., знайдених в експедиціях, показали, що ліпше
було б приділити увагу коротшому та пізнішому періодові: від 1925
до 1930 рр.
5. Після польових експедицій постало питання охорони багатої і різноманітної української архітектури, яка перебувала під
загрозою занедбання. Пропонувалося додати більше прикладів
народної архітектури до генплану.
6. Також не було передбачено аналізу багатої та різноманітної незаписаної етноісторії українців у Альберті. Виявилося, що
спомини старожилів регіону були багаті деталями. Тому пропонувалося приділяти більше уваги вивченню особливої історії кожного об’єкту в музеї, а не лише використання об’єктів як макетів
для демонстрації узагальненої, менш вірної історії культури. Такий підхід підкреслив важливість усних джерел для вивчення історії
культури, особливо коли та історія неглибоко документована. Це
також впливало на критерії вибору нових об’єктів для Села, бо
треба було упевнитися, що існує достатньо усних джерел від 1920х рр. для кожного пропонованого об’єкту, щоб детально записати
і відтворити його особливу історію.
7. Остання порада генплану звертала увагу на історичний
ландшафт, як на невід’ємну частину відтворення історії культури
в Скансені (Норвегія). Вважалося за відповідне виставити реставровані будинки у парковому ландшафті, пропонувалося створити відповіднішу атмосферу щодо співвідношення між будинками, городами, ораними полями та лісами і дорогами природного
вигляду 1925 р.35
Ще одна підготовлена в цей час праця розглядала історію розвитку
залізничних містечок у центрально-східній Альберті36.
Враховуючи викладені пропозиції, з метою підготовки до наступного
сезону Села Р. Осташевський підготував документ під назвою «Ukrainian
Cultural Heritage Village; Goals and Objectives»37 для майбутніх працівників
та консультантів міністерства, щоб створити напрями першого етапу розвитку Села спадщини української культури і прискорити його розвиток.
З’єднуючи найкращі ідеї та концепти, пропоновані для Села від самих
початків музею в 1971 р., Р. Осташевський описав процес росту музею
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просто неба і прийняв цей підхід як напрям майбутнього розвитку Села38.
Він підкреслив важливість представити музей тільки в автентичному розумінні: «Truth, rather than fabrication, must be the guiding criterion throughout»39.
Описуючи напрями фізичного розвитку музею, збільшення відповідного
числа працівників та розвиток програм для відвідувачів, директор Села
закінчив свій документ заввагами, що для здійснення цих напрямів і планів
капітального розвитку потрібен відповідний бюджет.
Документ «Goals and Objectives» був прийнятий Дорадчою радою в лютому 1978 р. і рекомендований міністрові Шмідові. Після подібної згоди
міністра в березні розвиток Села ішов певнішим напрямом і швидшим
темпом. У березні було підготовлено перший список нових історичних
будинків для Села, базований на польових розшуках автора цієї статті
і Павла Цимбалюка40. Також крім того, що побудова першої фази адміністративного будинку ще не була завершена, готувалися до другої фази
будування цього комплексу (кураторські фонди). Подібно виділено гроші
для купівлі експонатів (до того часу експонати для Села було зібрано Павлом Цимбалюком переважно завдяки добровільним пожертвам). Навесні
фірма Фодчука була найнята, щоб допомогти з документацією дальших
кандидатів-будинків для перевезення до Села41 і посадкою дерев на території музею. Через Романа Фодчука подібну поміч отримали від працівника федерального Міністерства індіанських і північніх справ Мартина Вівера42. На початку серпня цю інтенсивну працю було завершено перевезенням нових історичних будинків на територію Села і відкриттям першої фази
адміністративного будинку міністром Шмідом і кандидатом до федерального парламенту Билом Юрком (він незадовго перед тим покинув
своє міністерство в провінції) під час святкування Українського дня
1978 р.43
Паралельно з фізичним розвитком навесні 1978 р. відбувався адміністративний розвиток Села. Від квітня автор цієї статті став постійним
науковим дослідником Села з відповідальністю за вишколювання, організацію екскурсійних та кураторських програм і забезпечення фондів
експонатів. З літа 1978 р. до весни 1981 р. відбувалося вивчення історії
існуючих будинків, характеристик буковинських житлових комплексів і дворів
до 1930 р. та українських містечок і сільських поселень в Альберті 1925–
1930-х рр., системи доріг та залізниць району, змін в ландшафті поодиноких
об’єктів Села та придбання нових об’єктів (типового, а не виняткового чи
монументального характеру) на територію Села. Підсумки такої праці
зберігаються донині в окремих картотеках та на аудіокасетах. Також у цей
час створено колекцію архівних фотографій із життя українських поселень
у Альберті до 1930 р. та упорядковано колекцію експонатів.
Такий стрімкий розвиток задовольняв тих членів громади, які вже
кілька років чекали на наслідки державного опікування Селом. Але в дійсності до кінця літа 1978 р. Село перебувало в критичному стані, бо
не було призначено бюджет на дальший розвиток музею і реставрування
будинків. Нарешті, потреба у реставруванні сімнадцяти будинків, перевезених на територію Села, спонукала директора запропонувати досить
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суворий вихід із ситуації. Обгрунтовуючи потребу виділити бюджет44 для
десяти додаткових працівників (до того часу було тільки п’ять працівників),
Роман Осташевський пояснив, як він міг би далі провадити розвиток Села
з існуючим бюджетом: або закрити музей для відвідувачів під час 1979 р.
і займатися лише реставраційною роботою, або бути відкритим для
відвідувачів тільки по суботах і неділях, і обмежити працю над
реставрацією будинків. 1979 р. було виділено досить грошей, щоб почати
реставрацію кількох будинків. Восени Лері Пірсон, колишний працівник
фірми Романа Фодчука, був прийнятий, щоб організувати і впровадити реставраційну програму на Селі.
Наприкінці 1970-х рр., як окремий відділ Міністерства культури провінції Альберти, Село української культурної спадщини мало установлені
підрозділи державного музею: дирекція, господарське обладнання, фахівці,
науково-дослідні, реставраційно-будівельні і консерваційно-кураторські програми. Перспективи на майбутнє були необмежені.
Як згадувалося раніше, майже єдина умова контракту купівлі Села
провінційним урядом полягала в тому, що назва музею мала залишитися
як «Ukrainian Cultural Heritage Village». Мабуть, ті, що запропонували цю
назву, не дуже звернули увагу на те, як вона звучала б по-українському.
Від 1975 р. офіційна назва музею вже була «Село української культурної
спадщини». Влітку 1979 р., після консультацій з кількома місцевими мовознавцями і Дорадчою радою, директор Села змінив цю назву на «Село
спадщини української культури».
З кожним новим сезоном Село кращало. В деяких будинках уже готувалися виставки у формі реставрованих інтер’єрів, а довколо них зафіксовані межі фармерських обійсть, доріг і дворів містечка. Проект уже почав
звертати на себе увагу не тільки людей з околиці Едмонтону, а й з усіх
сторін світу. Навіть представники Товариства «Україна» у Києві відвідали музей і пропонували різні форми співпраці. Але захоплення, яке виникло
в громаді після перевезення додаткових будинків на територію Села, потроху затихло. Люди знову висловили невдоволення, що так поволі реставрувалися будинки.
У 1980 р. відбулася важлива подія, яка допомогла забезпечити майбутнє Села. На відзначення 75-ліття Провінції Альберти найдіяльніші
з громадських діячів едмонтонського округу (наприклад, Петро Саварин,
Василь Кунда, Василь Підручний) заснували Альбертське товариство збереження української культури (АТЗУК; англ.: Alberta Ukrainian Commemorative Society). Першим проектом цього Товариства стало замовлення пам’ятника у скульптора Лева Молодожанина (Leo Mol) на тему «піонерська родина». Пам’ятник було подаровано Селу і встановлено при вході до адміністративного будинку. Сьогодні цей пам’ятник відомий цілому світові45.
Товариство просило прем’єра провінції Альберти дост. Петра Логіда
відкрити пам’ятник під час річних святкувань Українського дня в серпні
1980 р. Зігравши свою роль в купівлі Села провінційним урядом у 1975 р.,
прем’єр Логід не бачив музею до того часу. Скориставшись тією нагодою, організатори свята заохотили прем’єра оглянути Село, звернувши
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його увагу на незавершеність проекту46. Ніби у відповідь на свої відвідини,
прем’єр Логід за кілька днів звернувся до міністра культури Горста Шміда
в справі Села. Він попросив його негайно представити перед Кабінетом
міністрів Альберти капітальний план розвитку Села спадщини української
культури. Після аналізу результатів попередніх етапів розвитку, новий план
мав би передбачити та описати всі деталі реставрування об’єктів Села.
Найважливішою частиною цього завдання стало обрахування всіх необхідних на розвиток Села коштів, від самого початку до завершення.
Після шести місяців аналізу і планування вийшов документ під назвою «Ukrainian Cultural Heritage Village Historical Development Proposal»47.
Він брав до уваги неточності попередніх планів та досвід працівників Села і зосереджувався на таких деталях:
· Виразно підкреслено виняткову відмінність культури українців східноцентральної Альберти від інших мешканців Альберти.
· Розміщено ландшафт музею у вигляді села першої чверті ХХ ст. із
відповідними дорогами, плотами, обійстями, полями, пасовиськами, городами, лісами, кладовищами та свійськими тваринами.
· Уточнено зональну періодизацію музею, звертаючи увагу на 1925–
1930 рр. (період завершення процесу переселення українців у східно-центральній Альберті та створення унікальної українсько-канадської культури) у майже всіх зонах музею.
· Розроблено унікальний підхід представлення об’єктів музею в «першому голосі» особами, котрі більш сценічним (а не екскурсоводним) способом відтворювали особисте життя мешканців або клієнтів усіх тридцяти
трьох об’єктів Села 1925–1930-х рр. Цей підхід відрізнявся від підходів першого голосу інших музеїв і зосереджувався на першій частині ХХ ст.,
вимагаючи серйозних наукових засад, в основі яких – документовані або
звукозаписані спомини живих джерел-інформантів. Така філософія подання
інформації називається «живою історією».
· Укладено список потрібних об’єктів (близько 34) відповідно до завдань другої, заключної фази; долучено їх до нового генплану. План передбачав необхідність понад 15 млн доларів для втілення високих задумів.
Такі гроші покрили б видатки на капітальний розвиток і оплату праці понад 57 тимчасових співробітників. Водночас передбачалося створення
понад 75 постійних посад на Селі48.
Деякі люди вважали деталі і кошти капітального розвитку фантастикою. Але в обставинах здорової економіки провінції Кабінет міністрів ухвалив план капітального розвитку у формі передбаченого одноразового
виділення бюджету. Одночасно Кабінет вимагав, щоб цей проект було
виконано методом «швидкої лінії» (fast tracking) упродовж п’яти років49.
Друга подія, яка значно вплинула на майбутнє Села, відбулася саме
тоді, коли Кабінет ухвалював капітальний план. У лютому 1981 р. Міністерство культури було реорганізовано і Село спадщини української культури приєднано до Відділу охорони історичних пам’яток. Науковців, реставраторів і кураторів Села було відповідно переведено до загальних наукових, реставраційних і кураторських секцій Відділу. Таким чином,
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у 1981–1985 рр. стало можливим залучити більше працівників із кожної
з цих секцій до участі у розвитку Села.
Директором Відділу охорони історичних пам’яток Альберти був д-р
Фріц Паннекук. Досвідчений історик, він підтримував принципи автентичності і збереження пам’яток культури на Селі, а також вимагав якнайвищого наукового та технічного рівня розвитку Села. Відповідно до плану
розвиток Села був розділений на п’ять робочих фаз50: 1) адміністративний центр; 2) залізничне містечко; 3) фарми; 4) сільське поселення; 5) додатки (якщо б залишився час).
За таких умов треба було тримати якийсь зв’язок між науковцями,
реставраторами і кураторами, та ще дотримуватися вимоги Кабінету щодо
швидкого розвитку Села. Тому кожний об’єкт аналізувався в двох головних аспектах: матеріальна історія та історія побуту.
1. Першим розглядалося питання географічного оточення та історії
структури. З цією метою упродовж 6 місяців аналізувалися структурні
зміни будинку від первісного стану до часу його перевезення на територію музею, а також географічне оточення об’єкту. Такий аналіз дозволяв
реставрування даний об’єкт та відтворити особливості його оточення
відповідно до обраної для нього епохи.
2. Другий етап реставрації кожного об’єкту Села вимагав додаткового шестимісячного аналізу його матеріального розвитку (історії). Беручи до уваги хронологічні рамки зони розташування об’єкту, фіксувався конкретний рік, до якого його мали умеблювати і виставляти. Орієнтуючись на цей рік, науковці готували перелік усіх речей, котрі знаходилися в об’єкті або довкола нього, а також речей, які систематично або
несистематично потрапляли туди у будь-якому сезоні даного року. Аналіз
включав огляд матеріального стану та режиму життя мешканців об’єкту і описував загальний вигляд кожної кімнати (наприклад, чи цей
вигляд мав організований або випадковий характер у щоденному або
сезонному часі). Кожну річ переліку було детально описано за такою
схемою: місцева назва (англійською і/або українською мовами),
виготовлена вдома чи куплена, із заводу чи твір майстра, скільки їй років
було до реставрації, в якому стані вона тоді була, хто її вживав і як часто,
для чого вживалася, де вживалася (в будинку або поза ним), де
зберігалася. Опис також брав до уваги відмінності, викликані
календарними святами, сезонами, навіть окремими днями тижня. Коли
можливо, до переліку долучалися ілюстрації аналогічних експонатів. Тоді,
слідкуючи за цими описами, фондовики могли придбати відповідні експонати, реставрували їх до відповідного стану або виготовляли репліки
і розміщували їх по будинках чи дворах Села.
3. Третій етап процесу реставрації «оживляв» матеріально-реставровані об’єкти та їхнє оточення шляхом аналізу щоденного побуту до відповідної хронологічної межі, включаючи календарні та сезонні зміни. Описувалися всі побутові процеси, пов’язані з будинком, наприклад: виготовлення страв, рецепти, миття посуду, саджання городів, укладання зачісок,
розпалення в печах, запрягання коней тощо. До кожного аналізу додавав219
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ся розклад часу для кожної особи, щоб працівники Села могли відтворювати такі процеси у відповідний час.
Такий підхід виявився ефективним. До кінця літа 1982 р. робота над
першим етапом була розпочата у шістнадцяти будинках51. До наукового
сектору Відділу прийняли ще двох науковців: д-р Карла Бетке і Петра
Мельницького. Праця над розвитком продовжувалася взимку, і Село дійсно
росло на очах. На жаль, Р. Осташевський передчасно помер в лютому
1983 р. і не побачив завершення всіх своїх планів і мрій стосовно музею.
Д-р Сандра Томсон, до того часу заступник директора, була призначена
на його місце. Приблизно тоді прийняли пані Анну Ілюк для підготовки
і координації спеціальних програм для школярів, які відвідували музей
впродовж шкільного року.
У 1983 р. сім будинків були повністю реставровано і відкрито для
відвідувачів52. Число працівників і нових програм росло подібним темпом.
Наприклад, навесні Анна Ілюк почала організовувати нову програму для
школярів, які відвідували Село під час шкільного року. Тоді вже ніхто не
нарікав на брак розвитку Села.
У 1984 р. Андрій Туржанський перебрав відповідальність за Село від
д-ра Томсон, а Ірина Єндрієвська стала координатором екскурсій та екскурсоводів. У співправці з др-ом Богданом Медвідським з відділу Славістики при Альбертському університеті було організовано підготовку літніх
працівників Села за програмою «Рання українсько-канадська культура».
Це значно підсилило рівень представлення етноісторії в музеї. Громада
стала прихильною до нього такою мірою, що у серпні 1984 р. було засновано Товариство приятелів Села під головуванням п-і Марії Лобай.
Доки капітальний план розвитку Села не зумовив такої потреби, мало
хто цікавився етнографією перших українських поселенців у Альберті.
Мало було публікацій. На 1985 р., у результаті трьох років інтенсивного
розвитку музею, назбиралося досить багато нового матеріалу. Тому в 1985 р. заходами д-ра Панекука, д-ра Медвідського та д-ра Манолія Лупула з Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті зорганізовано наукову конференцію «Continuity and Change».
Більшість виступів базувалися на дослідах, здійснених для розвитку Села.
Матеріали сесій було видано пізніше Канадським інститутом українських
студій53. Відтоді кращі праці про Село виходили в серії «Occasional Paper
Series», яку видавав Відділ охорони історичних пам’яток54.
Капітальний план розвитку передбачав, що 1990-і рр. мали бути часом, коли можна буде думати про дальший капітальний розвиток на Селі.
Але в 1987 р. економічний клімат у світі погіршився, і вплив цього занепаду став відчутним і в Альберті. Перед тим здавалося, що добробут в провінції буде безкінечним, але раптово уряд почав скорочувати підтримку
державних проектів. На Селі заходи, заплановані на той рік було перенесено, а деяких працівників переведено до інших відділів міністерства.
Припускалося, що деякі пункти плану не здійсняться.
Попри фінансові труднощі кінця 1980-х рр., деякі заняття і проекти,
розпочаті раніше, продовжувалися. Переважно заходами Товариства при220
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ятелів Села було перевезено старий готель 1920-х рр. із містечка Гіллярд
в Альберті на територію Села. У 1997 р.55 готель було реставровано до
вигляду кінця 1920-х рр. Другий проект, що реалізовувався майже 10 років,
здійснився у 1990–1991 рр. Обмін етнографами та конференція «Міграція
українців до західньої Канади після 1891: конференція з нагоди сторіччя»
відбулася перше в Чернівцях восени 1990 р., а продовжилася навесні 1991 р.
в Едмонтоні56. У цій конференції взяли участь науковці, котрі останні виконували наукові досліди для розвитку Села57. Можна вважати, що тут скінчилася перша стадія інтенсивного наукового розвитку Села.
Стримання швидкого темпу капітального розвитку Села зовсім змінило
характер Села в 1990-х рр. В 1991 р. унаслідок скорочень було ліквідовано пост Андрія Туржанського. Відповідальність за Село перебрала Ірина
Єндрієвська. Кілька років пізніше відбулася консолідація міністерства, коли
в 1994 р. І. Єндрієвська перейшла до провінційного архіву, а її місце посів
Бері Манчак. Зате в тих роках було можливо спокійніше розвивати більше
програм для відвідувачів музею, в тому числі спеціальні програми для
дітей. Від вересня до червня, наприклад, впроваджувалися програми для
школярів канадських шкіл, важливі для пізнання ранньої історії провінції
Альберта та внеску українських переселенців у її розвиток. Влітку до музею далі приймали дітей віку від семи до одинадцяти років на однотижневі «денні табори», де діти мали нагоду одягнутися в костюмах 1920-х
рр., допомогти в будинках та ближче ознайомитися з літним життям дітей
того періоду. Щороку і для дорослих, і для молоді організовувалося 5–10
громадських свят, включаючи урочисте і веселе відзначення Водохрещі,
Зелених свят та храмів-празників (напр., Івана, Петра й Павла, Спаса),
популярних у ранніх українських поселеннях в Альберті. В інших випадках, заняття на Селі віддзеркалювали тенденції, притаманні музеям Канади,
і звертали більшу увагу на розвагові заняття туристів. Способи реклами
і маркетингу змінилися і стали сучаснішими, включаючи використання
Інтернету для проведення «екскурсії» в Селі58.
Вже наприкінці 1990-х рр. чимраз активнішу роль у забезпеченні Села
брали на себе Товариство приятелів Села та Дорадча рада Села. Їхніх
членів не стільки турбували зміни в напрямах діяльності музею, як те, що
його капітальний розвиток залишився не завершеним. Мало будинків залишилося на терені району наукового вивчення Села, і ще менше було старожилів, котрі могли б розповісти, як ті будинки виглядали і функціонували
в 1920-х рр. Переважно з ініціативи д-ра Браєна Черевика, тодішнього
голови Товариства приятелів Села, розгорнулася кампанія для закінчення
розбудови музею59. У співпраці з Дорадчою радою та з адміністрацією
Села, Товариство допомогло додати понад десять нових об’єктів до Села60. Слід зауважити, що такий поступ відбувся у той час, коли серед міністрів кабінету Альберти були такі як Звоздецький, Стельмах та Данилюк. Не знати, чи без такої співпраці, стан Села спадщини української
культури не був би на гіршому рівні сьогодні.
Взагалі останніми часами, музей Село спадщини української культури став центром уваги для тих, хто прагне зберегти пам’ять про своїх
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предків – українців у Канаді, насамперед в Альберті, котрі вклали стільки
зусиль у розвиток Канади. 2002 р. було відкрито пам’ятник на пошану
людей українського походження, інтернованих до Альберти під час Першої світової війни (до того часу уже стояв пам’ятник на відзначення вояків українського походження, котрі служили в канадських військах, та
пам’ятник на пошану Василя Стефаника, котрий писав про емігрантів зі свого села до Альберти). 2003 р. дост. Є. Звоздецький відкрив пам’ятник Осипові Олеському – батькові організованої еміграції українців до Альберти
наприкінці XIX ст. У тому році було створено програму, що передбачала
вручення грамот українським родинам, які святкували сторіччя прибуття
своїх предків до Альберти. Вже 2005 р., ця програма набула іншої форми:
міністр Звоздецький відкрив Пам’ятник сторіччя, де вписано імена емігрантів та рік їхнього прибуття до Альберти. Відтоді депутат виборчої
округи, де розташовано Село, дост. Е. Стельмах, щороку відкриває нові
таблиці на пам’ятнику під час святкувань Українського дня в серпні. Під
час таких святкувань у серпні 2006 р. дoст. Є. Звoздецький оголосив про
започаткування нoвого спільного прoекту генеалoгічних дoсліджень, реалізація якого передбачалася в співпраці між провінцією Альберта та Україною. Прoект генеалoгічних дoсліджень є результатом Мемoрандумів прo
взаємoпoрoзуміння та співпрацю між урядoм прoвінції Альберта та ІванoФранківськoю й Львівськoю oбласними державними адміністраціями.
Зацікавлення людей українського походження своїм корінням швидко зростає, і вони часто тепер звертаються до Села, щоб побачити (може, і вдихнути духмяний запах) євшан-зілля на канадських землях та збагатити своє
знання про минуле61.
Нижче подаємо фотодокументи, які відтворюють історію і сучасність
музею Село спадщини української культури.
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Петро Саварин
СПОГАДИ УЧАСНИКА:
Політика, багатокультурність,
Канадський інститут українознавства,
абеткова Енциклопедія України-2
Публікація спогадів д-ра Петра Саварина здійсню- Замість
ється за його згодою за первісним текстом, видрукува- передмови
ним у т. 3 «Західноканадського збірника» (Едмонтон,
Альберта, 1998) з незначними скороченнями. В цій публікації ми відступаємо від принципів, якими керується
наш археографічний часопис, не подаючи передмови,
за яку слугує авторський вступ, та коментарів з огляду
на детальність інформації, поданої у тексті.
Утім, із огляду на особистість Автора, стисло ознайомимо українського Читача з тими справами, яким
присвятив життя Петро Саварин. Народжений 17 вересня 1926 року на Тернопільщині, він назавжди зберіг
відчуття «українськості», помноживши його на добрі
справи заради тієї далекої і рідної його душі землі на
ім’я Україна. 23-річним юнаком Петро Саварин прибув до Канади, де наполегливо навчався на юридичному факультеті Університету Альберти, брав активну
участь у громадських справах, ініціював створення курсів
українознавства для Пласту (з вересня 1956 р. – курсів
українознавства імені Івана Франка), став знаним адвокатом, громадсько-політичним діячем.
Лише перелік організацій, членом яких був невтомний Петро Саварин, засвідчує його відданість «збереженості української національної субстанції в світі»: Пласт
(він був, зокрема, комендантом першого старшо-пластунського табору «Дружба»), Наукове товариство імені
Шевченка, Альбертське товариство збереження української культури, Конгрес українців Канади, Клуб українських професіоналістів і підприємців, Товариство Приятелів Українського села, Український Народний Дім та
багато інших.
Важливу роль у його житті відігравав і відіграє Alma
Mater. Упродовж 1972–1978 рр. др. Саварин був членом управи та сенатором Університету Альберти,
в 1982–1986 рр. обіймав посаду канцлера університету.
Багато зусиль доклав до створення в Едмонтоні спеціальної українознавчої інституції – Канадського інституту українських студій та виданню англомовної Енциклопедії України, про що детально розповів у своїх
230

Історія установ, товариств та об’єднань

спогадах. П’ять років (1983–1988 рр.) Петро
Саварин очолював Світовий конгрес вільних українців,
поширюючи шляхетну місію збереження українських
традицій мешканцями найвіддаленіших куточків
планети, вагомо прислужився відкриттю двомовних
програм у школах Альберти, формуванню українських
шкіл у Едмонтоні. Здається, у виконанні високої місії для
нього ніколи не було дрібниць: ні в повсякденних зібраннях громади, ні в наукових конференціях та інших імпрезах, ні в державних справах. Найвища нагорода держави, що стала для нього другою батьківщиною, – Орден Канади засвідчує офіційне визнання заслуг цього
видатного українця.
Накопичені в процесі активної діяльності документи, др. Петро Саварин передав до фондів Провінційного
архіву Альберти, де нині зберігається оригінал опублікованих тут спогадів. Особисте знайомство автора цих
рядків з цим щирим українцем восени 2006 р. у засніженому Едмонтоні переконало в потребі ознайомлення
ширшого кола читачів з його спогадами, його працею
для України поза Україною.
Спогади публікуються в Авторській редакції зі збереженням стилістики та орфографії оригіналу.
Ірина Матяш
Вступ
«Немає історії, є лише біографії», писав р. В. Емерсон, але воно не
завжди так. Подеколи рухається спільнота вперед великими жертвами
чи здобутками геніяльних одиниць, однак нормально всякий прогрес – це
сума змагань багатьох поколінь, через довгі десятиліття, а то й століття.
Що більше, великі люди не виростають самі зі себе, як гриби по дощі,
а з певного оточення, на певному придатному вже ґрунті, на фундаментах, що їх поставили попередники. Рівно ж, ні людина ні спільнота не може
перескочити різних природних стадій розвитку і до різних завдань мусить
доростати. І тому, хоча українці поселилися в Канаді ще наприкінці XIX
століття, то взяло повних 50 років, поки їх визнали за окрему етнічну групу, зі своєю власною мовою, культурою та історією. Цей період, на мою
думку, закінчився створенням Комітету українців Канади (КУК) у 1941 р.
Наступних 30 років пішло на змаг за рівність у теорії, а закінчився він
1971 р., коли Прем’єр-міністер Канади П. Е. Трудо проголосив Канаду офіційно двомовною, але багатокультурною державою. Від 1971 р. почався
змаг за рівність на практиці, який, на мою думку, триває й досі.
1950-і, 1960-і і 1970-і роки для української спільноти Альберти виявились надзвичайно активними, а та діяльність була дуже корисною. Українським поселенцям, уже в другому, а то й у третьому поколінні уродженцям Канади, прийшли на поміч т. зв. новоприбулі, які до великої міри поши
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рили та скріпили їхнє організаційне, громадське, культурно-освітнє,
навіть політичне життя. Внаслідок цього, 1959 р. в середніх школах Альберти почалося навчання української мови, 1960 р. був заснований в Едмонтоні Клуб українських професіоналістів і підприємців (КУПіП), 1966 р.
в Альбертському університеті (далі – АУ) почалися Шевченківські лекції
а 1971 р. – виклади історії України. 1974 р. почалося в школах Альберти
двомовне навчання, 1975 р. була заінкорпорована Канадська Фундація Українських Студій (КФУС), а уряд Альберти заснував Село української культурної спадщини (СУКС), нарешті 1976 р. в АУ постав Канадський інститут українознавства, тобто українських студій (далі КІУС). У ті часи в уряді
появилося не лише ряд послів українського походження, але й ряд міністрів,
а слідами Василя Гавреляка пішов Лаврентій Дикур, очоливши столицю
Альберти Едмонтон як її посадник, або мер. Були ще й інші успіхи, але я тут
писатиму тільки про речі, згадані в заголовку, з якими я мав справу.
Відповім на питання, що найбільше спонукало мене написати цю розвідку. А спонукало гучне відзначення провінційною радою КУК 5 жовтня
1997 р. 20-річчя КІУСу. Відбулася з тієї нагоди окрема конференція, а ввечері в Шато Люї – бенкет. Опісля створився окремий ювілейний випуск
Бюлетеня КІУСу з історією КІУСу, з інтерв’ю директора КІУСу д-ра Зенона Когута та інформаціями про різні програми й фонди, – Центр досліджень історії України Петра Яцика. У своєму вітанні з тої нагоди президент АУ д-р Род Фрейзер писав:
За двадцять років діяльности КІУС здобув для АУ славу визначного
провідника в українознавстві національного і міжнароднього рівнів. Від
часу української незалежности КІУС став також першорядним джерелом
довідок для уряду й засобів масової інформації та ділових кіл у питанні
розширення контактів з Україною.

Д-р Марта Пайпер, Віце-Президент АУ, у своєму вітанні зазначала:
До визначного доробку КІУСу входить видання понад 100 книжок і
монографій, включно з повним навчальним планом для українського
двомовного викладання, яким послуговуються як альбертські школи, так
і інші установи в Канаді та поза її межами. Випуск першої у світі всеохоплюючої англійськомовної Енциклопедії України став можливим завдяки
зведенню разом результатів багатьох досліджень: економічних моделей,
лінгвістичної теорії, інтерпретації культурних процесів, історичного й
політичного аналізу, літератури, мистецтва та фолкльору. Новий великий
проект інституту, англійський переклад клясичної праці Михайла
Грушевського, десятитомної Історії України-Руси – вже в дорозі. З осягненням української незалежності, КІУС допомагає поглиблювати демократичні та економічні реформи в Україні за допомогою новаторського
Канадсько-українського проекту парляментської співпраці.

Прочитавши Бюлетень КІУСу, я вирішив, що пора й мені написати,
як створився цей КІУС, і доповнити історію його заснування, написану
проф. д-ром Манолієм Лупулом, а при тім змалювати й політику, і багатокультурність, і ґенезу абеткової Енциклопедії України англійською мо232

Історія установ, товариств та об’єднань

вою (А ЕУ-2), в «кліматі» яких творився КІУС. Як голова Комітету багатокультурности (КБ) при КУПіП і КУК, як співзасновник КІУСу та співініціятор А ЕУ-2, я знаю хто, що й коли робив, і маю велику документаціюархів. Тому й пишу, бо неписаної історії немає, люди відходять у засвіти,
речі забуваються, а з бігом часу можуть піти поміж народ про ті речі
навіть усякі «легенди» й майбутні історики так і не знатимуть правди.
Хто ж нарешті напише як не ті, що були при колисці цих починів? Пишу
зокрема, щоб знали українці в ХХІ ст., як їхні попередники змагалися за
збереження української спадщини в Канаді, у надії, що будуть нею дорожити так, як дорожили вони.
Є в мене тільки одна трудність: як мені писати про ті всі речі в хронологічному порядку нараз, щоб усе було зрозуміле читачам? Писати ж бо
про політику і свою політичну діяльність значить писати про політику провінційну й федеральну, а зокрема про політику двох провінційних партій, партії
суспільного кредиту й консервативної партії, яка прийшла до влади пізніше.
Така сама трудність і з багатокультурністю, яка теж виростала на
федеральному полі і по провінціях, навіть із КІУСом, який мав зразу бути
в Торонті, але опинився таки в Едмонтоні. Та тут ради немає, і тому прошу
в читачів пробачення за скомплікованість мого писання, завжди пам’ятаючи, що вона буде тільки відображувати скомпліковану реальність, у якій
мені і моїм колегам доводилось жити й діяти, але буде мати до діла з
політикою, багатокультурністю, КІУСм і А ЕУ-2, про які я в цій розвідці
головно писатиму.

Політика і політичні зв’язки
Більшість українців у Канаді довго не шанували ні політики ні політиків. Для наших людей висувати свою кандидатуру часто означало вивищуватися понад інших, що значило бути нескромним. Усі політики «брешуть», казали наші люди, не розуміючи, що політика, – це справа можливого,
вічного компромісу, що всім неможливо догодити, а багато чого навіть
залежить від часу та обставин. Політики часто обіцяють, але слова не
дотримують, і це правда, але не дотримують слова не тому, що не хочуть,
а тому, що не можуть, тому що зустрівшися з проблемою на практиці
бачать, що є інші сили чи фактори, які неможливо в демократичній системі ігнорувати. Також є ще й щось таке ефемерне як «час», про який ще
в біблії написано, мовляв «на все є свій час». Про це ще Шекспір прекрасно висловився у відомій фразі «There is a tide in the affairs of men». І тому
римський політик Марко Като, який жив ще перед Христом, мав рацію,
коли про політику сказав таке:
Дехто каже, що звичайні люди не повинні мішатися до політики: зухвала і нечесна думка, що може лише зродитися в голові тирана або раба.
Казати, що звичайні люди не повинні мати нічого спільного з політикою
значить твердити, що звичайні люди не повинні впливати на своє щастя
чи недолю, що люди не повинні цікавитися, чи вони будуть одягнені чи
голі, ситі чи голодні, неграмотні чи освічені, захищувані чи залишені на
знищення.
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На цім місці скажу, що Григорій Барабаш попросив мене до КБ тому,
що я «знаю політику й потреби української спільноти». Я тут згадую його
слова «не во хвальбу», а просто як факт, бо думаю, що мій досвід як
політичного організатора з політиками і в українському громадському житті
справді добре послужив у заходах нашої спільноти під проводом КБ завести
в Альберті двомовне шкільництво, заснувати КІУС і СУКС, згадати
б тільки ці три проекти. З політиками треба довго працювати, щоб вони
вас, а ви їх, добре розуміли і з вами рахувалися. Тут тільки додам, що
найкраща нагода здобути собі впливи в політиці, то час виборів, коли кандидати шукають підтримки, людей до ведення кампанії, грошей на вибори, а партія яка хоче лишитися при владі обіцяє виборцям щось добре
зробити. Політичні «І owe you», набуті підчас виборів, якщо ваш кандидат
виграє, можуть тоді набрати «ваги золота», зокрема тоді, коли ви не шукаєте нічого для себе особисто, а чогось для добра загалу.
Наприкінці 1960-х років я вже був, як то кажуть, «по вуха» в політиці:
членом провінційної і федеральної консервативної партії, президентом
Північно-східньої федеральної округи, керував виборчими кампаніями
Василя Скорейка до Оттави та Василя Юрка до Альбертської легіслятури, допомагав В. Гаврелякові та іншим у міських виборах, і сам нарешті
кандидував на міського радного (і програв). Я також знав уже тоді особисто багато тодішних і колишніх політиків-українців: Михайла Лучковича,
Антона Глинку, Івана Дикура, Амброзія Головача, Василя Томина, сенатора
Павла Юзика, і т. д. Як член Консервативної партії Альберти (КПА) я
вже 1957 р. був «офіційним агентом» адвоката Джері Амеронґена, в якого
я відбував тоді мою практику, та який пізніше, за Прем’єра Пітера Логіда,
був кільканадцять років «спікером» легіслятури. В 1960-ті роки я
познайомився навіть із Прем’єром Альберти Ернестом Менінґом, коли
його син Престон (тепер лідер партії «Реформа» і лояльної опозиції в
Оттаві), кандидував проти В. Скорейка з Північно-східньої округи Едмонтону, а він пробував з’єднати партію суспільного кредиту з консервативною. Згадуючи Е. Менінґа, скажу, що за час свого урядування він засадничо не звертав уваги на т. зв. «етників». Він мав з них послів, але не
міністрів, хоча були люди в легіслятурі з повними кваліфікаціями. Англосаксони вважали політику та урядування своєю доменою і мабуть було
б ще довго так, якби не дух, що повіяв із Квебеку, дух за двомовність
і двокультурність, який у свою чергу розбудив етнічні групи й започаткував дух багатокультурности. Крім згаданих, з неукраїнців політиків знав
я теж багато, а між ними одинокого посла-консервата Ерні Воткінса, лідера лібералів, опісля сенатора Гарпер Правса, та зокрема лідера консерватів, а згодом Прем’єра Альберти, П. Логіда. Люди, не посвячені в
політику, навіть не уявляють собі, що значить кандидувати, виграв чи програв, або як цікаво керувати виборчою кампанією якогось кандидата, збирати гроші, їздити на різні політичні наради й конвенції чи вибирати лідера.
Прем’єр Міністер Джан Діфенбейкер мене зокрема захоплював своїми
політичними промовами, вони були магнетичні! Познайомив мене з ним
М. Лучкович ще 1956 р. на вічі в Українському народному домі (УНД) з приводу
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30-річчя вбивства Симона Петлюри. Дж. Діфенбейкер був головним промовцем на тому вічі. 29 серпня 1965 р. я мав уже честь особисто вітати
Дж. Діфенбейкера як головного промовця на так званому «українському
дні» в авдиторії св. Івана в Едмонтоні (в Елк Айленд Парку була в той
день злива!), а він вимагав «розчленування російської комуністичної імперії»
й незалежности «для свободолюбного українського народу». «Люди стояли попід стінами», писав Edmonton Journal про цей його виступ, бо слухало його тоді біля 1500 осіб. Як голова Едмонтонського відділу КУК, 17
липня 1966 р. я мав також честь вітати Прем’єр Міністра Л. Б. Пірсона
на великому святкуванні 75-річчя поселення українців у Канаді у Елк Айленд Парку. Л. Б. Пірсон стягнув тоді туди понад 25,000 людей, а дороги
до Парку так були заблоковані автами, що він мусив викликати вертоліт.
До речі, це були єдині святкування 75-річчя нашого поселення, на яких
Л. Б. Пірсон був промовцем, а запросив я його через свого приятеля суддю І. Дикура, який у свій час номінував Л. Б. Пірсона на лідера ліберальної партії Канади. «Проси Діфенбейкера», жартував ліберал І. Дикур, коли
я, консерват, прийшов просити його дістати Л. Б. Пірсона як промовця,
але зателефонував йому з місця – і той приїхав. Політики часом пам’ятають про зроблену їм прислугу, а політичний світ – надзвичайно цікавий
світ, світ людей активних, амбітних, відважних, які не лише живуть, але
й керують життям. Тому щасливий той народ, який має добрих і чесних
політиків, і добру, на добро народу, скеровану політику […].

Багатокультурність
З терміном «багатокультурність» мене познайомив М. Лучкович 1963 р.,
принісши одного дня свій лист до газети Edmonton Journal під назвою «Багатокультурність замість двокультурности». Газета помістила його 13 серпня 1963 р., але хто вжив слово «багатокультурність» вперше, я й досі не
знаю. До того часу говорилося про різноманітність. Однак без сумніву найкраще пояснив принцип багатокультурности для Канади П. Юзик в своїй
першій промові в Сенаті 3 березня 1964 р. Він прислав її мені надруковану в
Ганзарді, як зрештою присилав мені пізніше всі свої промови. П. Юзик
відтоді став чемпіоном багатокультурности на всю Канаду. На цьому місці
згадаю, що 8 квітня 1964 р. в Інституті св. Івана відбулася цікава розмова
про багатокультурність українців із французами. Ми хотіли знайти якесь
порозуміння, якийсь «modus vivendi» із ними. Бачу зі своїх нотаток, що з
українців у цій розмові взяли участь П. Лазарович, І. Дикур, пані Ксеня
Шклянка, О. Старчук, Б. Боцюрків, М. Лупул, Василь Косташ, М. Лучкович, В. Мойсей, М. Сиротюк і я. А з французів: о. Патуа, Моро, Мотуа,
Дишін, Дероше та Мейнард. «Ми не погоджуємося з принципом “двох культур” чи “двох націй-основників”, ми проти обох “стоплювальних казанів”», –
підсумував Б. Боцюрків українську позицію. «Ми хочемо таких самих прав,
що мають їх англійці в Квебеку, по всій Канаді: своє радіо, пресу, телебачення, французьку мову в школах, провінційних легіслятурах, судах», –
настоювали французи. Іншими словами – англофранцузької Канади. На тому
ми й розійшлися, а французи, діставши згодом французьку радіостанцію,
навіть не погодилися на одну годину по-українському при ній.
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З ідеєю двомовности і двокультурности, як здавалося, готова була
погодитися англосаксонська політична еліта в Оттаві, але не на заході. Як
подав Edmonton Journal 6 серпня 1963 р., прем’єр Е. Менінґ слушно
ствердив, що не всі канадці поза Квебеком є «британцями», і що «етнічні
групи Канади завжди були й далі є двомовні і двокультурні», а колишній
суддя Манітоби Т. Торсон теж виразно заявився проти «накинення французької мови на всі провінції Канади» і проти ідеї «двох націй-основників»,
бо Канада «не складається тільки із двох – британської та французької
націй». Прем’єр Квебеку Лесаж, як подав Edmonton Journal 4 жовтня
1965 р., відвідуючи захід, знову заявився за «рівне партнерство двох націй»,
але вважав, що там, де буде відповідне число етнічних дітей, які хочуть
учитися своєї мови, то вони повинні мати на те повне право.

Заснування КБ при КУПіП
Наблизившись до третьої моєї теми, КІУСу, почну від створення КБ
при КУПіП. На конференції Л. Б. Пірсона з провінційними прем’єрами, яка
відбулася 5–7 лютого 1968 р. в Оттаві, зроблено два великі рішення: перше – попробувати дати французькій мові у всіх школах Канади поза Квебеком таке саме право як має англійська мова, і друге – на порозі другого
сторіччя Канади оновити канадську конституцію. Але одна річ зробити
рішення, а друга – перевести його в демократичній системі у життя. Аж
15 жовтня 1970 р. Парлямент Канади створив 20-особовий «Об’єднаний
Комітет Сенату і Парляменту» (ОКСіП), з метою перевірки, чи діюча,
тобто чинна Конституція Канади відповідає потребам часу. Опісля почалися гарячі дискусії в пресі, по організаціях, між людьми. На заклик
ОКСіП вносити подання, посипалися бріфи, почалися переслухування.
Внести своє подання до ОКСіП вирішив також КУПіП в Едмонтоні, тоді
під головуванням Г. Барабаша. Я не належав у той час до управи клубу,
тому Г. Барабаш мені зателефонував: мовляв клуб рішив податися до
ОКСіП у справі нової канадської конституції, і він просить мене увійти
до комітету і такий бріф приготувати. А далі пояснив: «Я прошу вас, бо
ви маєте знання й досвід у таких справах, а крім того, знаєте політику
й потреби української спільноти». Самозрозуміло, я погодився, але з умовою, що для мене виберуть у Клубі добрих членів до комітету щодо
бріфу і навіть назвав кількох осіб. Так воно й сталося. На своїх зборах
Управа КУПіП вибрала комітет, який згодом дістав назву КБ у складі:
«екс офіціо» Г. Барабаш, адв. Л. Дикур, адв. Ростислав Дзеник, д-р
К. Папроський, учитель Василь Косташ і я. Коли Г. Барабаш після зборів
мені зателефонував і подав склад комітету, я полегшено зітхнув: усі
члени були, властиво, мої добрі приятелі, а головно – люди інтелігентні,
досвідчені, й відомі. На передостанніх зборах ми попросили М. Лупула
зредагувати наш бріф. [...].

Працюємо над бріфом
Щоб не гаяти часу, я скликав перші збори КБ напередодні Нового
року, саме 31 грудня 1970 р. в обід, в офіцерському клубі Ґерісон, до якого належав Л. Дикур. Тоді ми й уконститувалися: мене вибрали головою,
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а Л. Дикура секретарем. Запропонували Л. Дикурові написати до
ОКСіП і дістати «terms of reference» – а на сходинах були присутні
Г. Барабаш, К. Папроський, Л. Дикур, В. Косташ і я – ще й попросив
присутніх дістати від своїх членів парляменту четвертий том звіту ККДД
із 23 жовтня 1969 р., та ознайомитися з ним.
Л. Дикур одержав відповідь на свого листа з 2 лютого 1971 р., так що
наші другі сходини відбулися аж 8 лютого 1971 р. К. Папроський на ці сходини не міг прийти, але за те прийшов р. Дзеник, який не був на перших
сходинах. Я роздав програму нарад, а тоді докладно поінформував членів,
хто має юрисдикцію над мовою та культурою в провінції. Як я й сподівався,
комітет відразу все зрозумів і вирішив зробити не один, а два, а то й три
бріфи: перший до уряду Альберти, другий до ОКСіПу, а третий, якщо буде
потреба, до АУ. Ми також тоді вирішили, що будемо сходитися кожного
другого тижня та які теми порушимо. Торкаючись справи у принципі, ми
прийняли «як доконаний факт» т. зв. «французький факт», тобто, щоб у
Канаді були дві офіційні мови, англійська та французька, так як це й
рекомендує ККДД, але ми проти антидемократичної теорії «двох рас чи
двох націй-засновників». Ми зокрема вирішили твердо домагатися свободи всіх мов і культур, рівности й повних людських прав, визнаних в Чартері Об’єднаних Націй, тобто багатокультурности.
На третіх сходинах 22 лютого 1971 р., ми обговорювали «дух» бріфу,
які рекомендації висувати і хто на яку тему буде писати. Що до духу або
принципів, то ми вирішили побудувати наше подання на таких аксіомах:
право на матірню мову є основним і природним людським правом, усяка
рівність базується на рівності політичній, тобто на законах держави, у Канаді, країні імігрантів, усе повинно базуватися на багатокультурності й різноманітності, а це все мають відзеркалювати не лише закони, а й практика, тобто шкільництво, адміністрація і засоби інформації (преса, радіо, телебачення тощо). Згадаю, що коли ККДД 1964 р. слухала бріфи в Едмонтоні, то Edmonton Journal, схиляючись до двокультурности, писав, що
«дві спадщини – це сила», і якщо б етнічні групи були тоді не зареагували
проти двокультурности, то четвертого тому звіту ККДД не було б, а тим
самим не було б офіційної багатокультурности.
Найдовше нам узяло конкретизувати наше подання, тобто вирішити,
що ми хочемо нашим бріфом осягнути від провінційного та федерального
урядів. Будемо домагатися: а) щоб права етнічних груп були заґарантовані в державній конституції та у провінційних законах, б) щоб представники Альбертеького уряду на конференції прем’єрів з прем’єр-міністром,
що має відбутися в червні у Вікторії, Б. К., ті етнічні права боронили,
і в) щоб державні школи, коледжі та університети Альберти та всіх інших
провінцій у своїх програмах відзеркалювали етнічний склад Канади, зокрема, г) щоб етнічний склад Канади почала відзеркалювати державна
адміністрація та засоби інформації (преса й т. п.).
Далі ми устійнили, хто й на яку тему буде писати. Писати про шкільний
акт зголосився В. Косташ, про радянські та східньо-европейські студії в АУ –
Л. Дикур (його просив про те М. Лупул), про мистецтво й літерату237
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ру Р. Дзеник, про засоби масової інформації – Г. Барабаш і К. Папроський, а мені дісталося все інше: вступ, історія українців («як ми здобували
захід»), БПАА, с. 91/92, права меншостей і т. п. Закриваючи сходини, я ще
раз попросив усіх уважно простудіювати не лише четвертий том звіту
ККДД, зокрема ст. 228–230 (рекомендації) і ст. 137–169 (освіта, шкільництво та університети), але й шкільний акт Альберти, що фаворизував тоді
французів. Секретаря ж Л. Дикура я попросив написати про те, що ми
робимо, до КУПіП у Вінніпезі й Саскатуні.

Відділ радянських і східньо-європейських студій
(ВРСЕС)
Ще на третіх сходинах КБ Л. Дикур сказав, що М. Лупул хоче з нами
поговорити про ВРСЕС. М. Лупул 1970 р. працював у комітеті, який виготовляв бріф до провінційної «Комісії про планування освіти» д-ра Волтера
Вирса. Ми запросили його – на четвертих сходинах КБ, які відбулися 17
березня 1971 р., був уже М. Лупул. Як звичайно, сходини почалися від
протоколу, листування, повідомлень. У повідомленнях Л. Дикур прочитав
листа з Оттави про те, що ОКСіП у складі десяти сенаторів і десяти
парламентаристів під головуванням Марка МекҐвігена буде переслухувати бріфи в Едмонтоні 7–8 червня 1971 р.
Запрошений М. Лупул коротко, але ясно, змалював невідрадну ситуацію в АУ. Вже довгі роки там діє «інтердепартаментальний комітет славістичних і радянських студій», але, зважаючи на поважну демографічну
базу вже давно пора, щоб у АУ заіснував справжній «департамент», на
чолі з директором, секретарем, бюром, окремим бюджетом, а тоді при
ньому могла б бути й катедра історії України та поселення українців у Канаді. Лихо однак у тому, що не годиться на те славістичний відділ, не
знати які предмети мав би він охоплювати, а найважливіше – немає на
нього фондів. «Хоча ми навіть маємо доброго кандидата на голову такого
відділу, проф. д-ра Івана Лисяка Рудницького (він якраз тоді, як гістьпрофесор на зимовий сезон, давав курс історії України на АУ) університет
відмовляється його заанґажувати, а без нього й без відділу нема чого й
мріяти про українські студії в АУ» – підсумував М. Лупул. КУПіП після
цих сходин допоміг І. Л.-Рудницькому дістатись до університету помимо
браку відділу, але я не буду тут про це розказувати, бо це окрема тема.
Після вислухання М. Лупула, ми вирішили вимагати в поданні зміни
шкільного акту Альберти і права на навчання української мови по-українському, у шкільних годинах, тобто тих самих прав щодо нашої мови, що
мають французи. І ще кілька рішень ми зробили на тих сходинах, зокрема:
попросити підтримки нашого бріфу в обох наших Владик і КУК, що
в делегації до Кабінету піде наш Комітет, що наш бріф зредагує М. Лупул
(з чим він відразу погодився) і щоб секретар Л. Дикур улаштував зустріч
із Кабінетом на половину квітня.
На п’ятих сходинах КБ 24 березня 1971 р. ми ухвалили лист Л. Дикура до прем’єра, точніше, до спеціяльного дорадника прем’єра Г. Строма,
Еріка Шмідта, й вирішили додати до подання дві географічні карти україн238
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ських поселень в Альберті й подати про наші заходи до українських газет.
Щоб дістати підтримку від Владики Андрія погодився піти р. Дзеник, я –
до Кир Ніла й подати до газет, а Г. Барабаш – до Голови КУК Р. Осташевського. Далі ми ще раз обговорили зміст нашого бріфу, основні принципи, конституцію, багатокультурність і навіть цитати, які будемо вживати у відвідинах прем’єр-міністра Лоріє, прем’єра Менінґа, й т. д. Наприкінці, ми прочитали бріф від «Асоціяції української мови» до Комісії дра В. Вирса, але писати бріф до АУ відклали на осінь, коли стане ясною
ситуація в університеті.
На листа Е. Шмідт зареагував дуже скоро, бо за кілька днів Л. Дикур
одержав копію його листа до прем’єра Г. Строма з 29 березня 1971 р.,
який я дозволю собі на цім місці зацитувати:
Dear Mr. Strom,
Enclosed is a letter from Mr. Lawrence
G. Decore, who is writing on behalf of
prominent Ukrainian organizations, requesting a meeting early in April with yourself and some of your. Cabinet colleagues
on the topic of constitutional matters relating to ethnic group rights. I assured Mr.
Decore that I would pass this request directly to you, and hope that you will be
able to give consideration to their concerns
in the near future. I understand that a great
deal of work has gone into their submission, and am sure a meeting will be beneficial for both the Government and the Ukrainian community.
Yours truly, Eric Schmidt

Дорогий пане Стром,
Долучаю листа від п. Лоренса Г. Декора, який пише від імені відомих українських організацій, й прохаючи про
зустріч на початку квітня з Вами та деякими колегами з Вашого Кабінету щодо конституційних справ, які торкаються
етнічних груп.
Я запевнив п. Декора, що я передам
цей запит безпосередньо до Вас, і сподіватимусь, що Ви зможете розглянути їхні
проблеми в найближчий час. Я розумію,
яких важливих справ торкається їхнє подання і сподіваюся, що зустріч буде
корисною і для Уряду, і для української
громади.
Щиро Ваш, Ерик Шмідт

Ідея «Центру українських студій», тобто КІУСу, в АУ
Після нарад КБ 17 березня 1971р. і вислухання реляцій М. Лупула про
ситуацію на АУ і ВРСЕС, я почав думати над питанням: чому б нам не
домагатися в університеті центру українських студій? Адже домагання
програми українських студій (себто українознавства), що включає мову,
літературу, культуру й історію, ми навіть включили в наш бріф до ККДД
1964 р., а всяка «асоціяція» з так званими «слов’янськими», а тим більше
«радянськими» студіями, мене тільки дражнила. Дражнила ще й тому, що
я добре знав про існування в чужих державах (після першої світової війни)
Українського вільного университету (УВУ) у Відні, пізніше перенесеного
до Праги, а потім до Мюнхену, та Українського Наукового Інституту (УНІ)
в Берліні й Варшаві.
Щоб упевнитися, чи щось таке можливе, я ще раз заглянув до рекомендацій у четвертому томі звітів ККДД про т. зв. «регіональні студії», де
ККДД рекомендує університетам і коледжам в програмі регіональних
студій не лише виклади чужоземних мов, а й «інші аспекти гуманітарних і
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суспільних наук, такі як антропологія, економіка, географія, історія, лінгвістика, література, філософія, політологія та соціологія. Територією для студій
може бути й якась окрема країна чи регіон». Чому Україна не може бути
такою «окремою країною чи регіоном»? – подумав я в першу чергу. А
друге, що прийшло мені на гадку, було: якщо можна було мати УВУ у
Празі, а УНІ у Берліні й Варшаві, то чому б не можна дістати ЦУС в
Альберті, де живе багато українців і де є потрібні політичні впливи? ККДЦ
навіть застановлялася над етнічним університетом, однак «окремого федеративного університету в західній Канаді, зложеного з етнічнопобазованих коледжів, таких як український чи німецький коледж» не
рекомендувала. Тут ще скажу, що на моє рішення домагатися ЦУС в АУ
остаточно вплинули чотири фактори: достатня демографічна база, поважні
політичні впливи, рекомендація ККДЦ щодо «регіональних студій» і те,
що наближалися вибори.
Добре передумавши все ще раз, я пішов на шості сходини КБ 1 квітня
1971 р. Не входячи в деталі, з великою приємністю тут скажу, що мої
колеги на КБ схвалили мою аргументацію за ЦУС в АУ з ентузіязмом.
Якщо падати, то з високого коня! Зробимо перший бріф до провінційного
уряду. 1 будемо домагатися ВРСЕС, якого хоче М. Лупул, але наголос
поставимо на ЦУС, тобто КІУС.
Останні щодо нашого бріфу, а сьомі з черги сходини, ми відбули 1 квітня 1971 р. в нашій хаті, при добрій випивці і закусці, разом із М. Лупулом,
редактором бріфу, якому ми наказали не міняти змісту, а тільки подбати за
одностайний стиль і форму. У мене досі є оригінал подання, з поправками
М. Лупула червоним олівцем, бо на мене остаточно припав теж обов’язок
його видрукувати. А назвали ми наше подання так: «Бріф, звернений до
уряду Альберти, про українців, нову канадську конституцію, закони Альберти й політику уряду Альберти. Приготований і запрезентований КУПіП
Едмонтону. Поручений Його Милістю Архиєпископом Андрієм зі Західньої
Дієцезії Української Греко-Православної Церкви Канади, Його Ексцеленцією Владикою Нілем Н. Саварином, українським католицьким Єпископом
Едмонтонської Єпархії та Едмонтонським відділом КУК».
Про працю КБ над бріфом і зустріч із Кабінетом Г. Строма 14 квітня
1971 р. не лише я опісля написав до преси, але й Михайло Хом’як. Теж
місцеві англомовні щоденники писали. Edmonton Journal подав докладно, чого ми домагаємось у бріфі: зміни шкільного акту та української мови
у школах від першого класу, ЦУС та українських курсів в АУ і т. д. У делегації, крім мене, Л. Дикура і р. Дзеника, були мґр. Роман Осташевський,
голова КУК і д-р Лев Фарина, голова КУПіП.

Прем’єр Г. Стром, Бенкет КУК,
перша конференція багатокультурности
Е. Менінґ уступив 27 вересня 1968 р., а на його місце партія вибрала
дуже порядну людину скандинавського походження, Г. Строма. Однак
партія суспільного кредиту була вже «стара», 33 роки при владі, та й сам
Е. Менінґ був 25 літ прем’єром. Заходи Е. Менінґа обєднатися з КПА не
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вдалися. Щоразу більше людей говорило, що час на зміну, хоч не мали
властиво проти уряду ніяких закидів. Як я вже писав вище, до шести послів
консерватів, які виграли вибори 1967 р. під проводом П. Логіда, я додав
1969 р. В. Юрка, але це була замала опозиція, щоб захитати уряд, якби
якраз не оте «час на зміну», що прямо висіло в повітрі.
Так, як поставився Г. Стром до прагнень українських канадців, висловлених у нашім бріфі 14 квітня 1971 р., ні до нього ні після нього, не
поставився жодний інший провінційний прем’єр. Суджу так на підставі
реакції, яку викликав бріф і його промова на бенкеті КУК з нагоди 80річчя поселення і 30-річчя КУК. Бенкет був у суботу, а вже в понеділок
26 квітня 1971 р. Edmonton Journal широко зреферував промову Г. Строма на першій своїй сторінці піц назвою «Стром обіцяє багатокультурну
комісію», а у другій статті під назвою «Зберігаймо етнічні права, – закликає український бріф», подано те, чого саме українці домагаються. Газета
навіть надрукувала, що Г. Стром вислав наш бріф до федерального уряду,
і що Британська Колюмбія теж його хоче побачити.
Але дійсна думка газети Edmonton Journal про наш бріф появилася
щойно 30 квітня, в передовиці під назвою «Небезпечна стежка», мовляв
«французька та англійська раси були справді основниками Канади», і що
«Канада як дві культури, хоча з трудом, усе ж можлива, але як мультинація вона буде ніщо», і що «єдність у різноманітності – звучить як суперечність у словах». Це налило, як то кажуть, «холодної води» на наші голови
і нам довелося відповісти. Щоб думку Edmonton Journal спростувати,
я написав тоді не менш обширну відповідь на ту передовицю під назвою
«Why Canada must strive for multiculturalist», яку газета помістила на редакційній сторінці 25 травня 1971 р. Edmonton Journal надрукував також
коментар Г. Барабаша із КБ, але були коментарі ще й інших осіб. Зате
зовсім прихильну передовицю про наш бріф написав Редактор Western
Catholic Reporter Даґ Ровч, мій тодішній приятель. Редактор Д. Ровч (його
газета здобула 11 національних нагород), автор, з 1972 р. довголітній посол до парламенту в Оттаві, а також делегат Канади до Об’єднаних Націй
(ОН), тепер сенатор, ще й поґратулював мене за мою відповідь, як зрештою поздоровили мене мої приятелі – посол Скорейко з Оттави й міністер
А. Головач з Альбертської легіслятури зокрема. Д-р Михайло Марунчак
попросив надсилати наші бріфи до його історії. П. Логід попросив мене не
лише прислати йому копію бріфу, але й промову Прем’єра Строма, що
я й зробив із приємністю. «Хто не стукає, тому не відчиняють», – казала
моя бабуня, а ми, виходить, постукали. Українськії вісті (УВ) широко
про все писали весь час, бо писав до них я і М. Хом’як.
Ні прем’єр Г. Стром, ні міністер освіти Роберт Кларк, ані міністер
молоді А. Головач реакцією Edmonton Journal не змішалися, а таки скликали першу «багатокультурну конференцію» в Канаді. Конференція офіційно заявилася за принцип багатокультурности, а це, я думаю, мало вплив
і на федеральний уряд і на проголошення П. Е. Трудом Канади як двомовної, але багатокультурної держави. Репрезентуючи разом із Р. Дзеником
українців на тій конференції, я не знав, що мені доведеться не раз
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покликатися на неї пізніше, коли до влади прийдуть мої однопартійці,
консервати. [...].

Бріф в справі нової канадської конституції
Перші сходини КБ в справі нашого другого бріфу, тобто нової канадської конституції, відбулися 4 травня 1971 р. Прийшло вже тільки п’ять, бо
К. Папроський, приготовляючись до виборів, з комітету зрезигнував. Але
добирати когось на його місце ми навіть не думали, бо більшість аргументів
до бріфу ми вже мали. На цих сходинах Л. Дикур поінформував нас, що
презентація бріфу відбудеться 7 червня 1971 р. в Альберта Коледж, а я
приніс «пресу» – відгуки, що ми дістали на перший бріф. Далі ми
застановилися: хто й про що буде писати, що змінити, поширити чи вилучити
з першого бріфу, коли будемо сходитися на наради і хто повинен подякувати
прем’єрові Стромові за зустріч із Кабінетом. Вирішивши, що КУК має
подякувати, ми устійнили – будемо сходитися 11, 18, 25 травня і 1 червня,
а Л. Дикур подякує М. Лупулові за редагування.
Не буду детально розповідати, що КБ обговорював на кожних сходинах, хоча в мене є докладні нотатки. Скажу тільки, що бріф ми значно
поширили: перший мав 16 сторінок, а цей 26 сторінок і мапи. Домагання
КІУС-у в АУ ми зберегли, але, замість знову домагатися ВРСЕС ми зупинились тільки на «східньо-европейських студіях». На останніх сходинах
1 червня, на які ми знову попросили М. Лупула, як редактора бріфу, ми
вже лише обговорювали презентацію: хто з нами піде, хто зробить вступ,
і т. п. Бріф, самозрозуміло пішов від тих самих організацій: КУПіП, КУК,
Владик. У делегації були також д-р Василь Гирак, голова КУК, і д-р Л. Фарина, голова КУПіП.
Презентація відбулася 7 червня 1971 р. в Альберта Коледж у присутності близько 150 осіб. її докладно описав журналіст Боб Бел в Edmonton
Journal. Цей бріф Дикур послав різним політикам – і ми згодом одержали
подяку з бюра П. Е. Трудо, від посла д-ра Павла Євчука, а від Дж. Діфенбейкера – поздоровлення: «за цю прекрасну працю і в наслідку task force
Гогсе’ у справі етнічних прав і проблем в Альберті».

Багатокультурність на зрубі двомовности
1971 рік в історії Канади, коли йдеться про остаточне визнання принципу багатокультурности, був без сумніву найважливішим роком. Четвертий том рекомендацій ККДД, що появився 23 жовтня 1969 р. припадав
порохом забуття, і хто зна, чи був би взятий до уваги, якби не дискусія,
яка розпалилася на тему нової канадської конституції, і то не лише в загальній
англо-французькій, але і в етнічній пресі, в радіо, на телебаченні. Мої звіти
про два бріфи нашого КБ і їх презентацію появлялися в УВ, УГ, НШ.
Багато писав про те М. Хом’як, а М. Лупул дав знамените інтерв’ю про
двомовність Джун Шеперд, і народ реагував зокрема на ряд бріфів, переслухування яких відбувалося по всіх більших осередках Канади. Але
мабуть чи не найбільший вплив на визнання багатокультурности мала Альбертська конференція багатокультурности і визнання багатокульторности
Альбертським урядом, спровоковані (мені хочеться вірити) бріфом на242
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шого КБ. То ж можете уявити собі наші почування, коли 8 жовтня 1971 р.
П. Е. Трудо офіційно приняв рекомендації четвертого тому ККДД про «внесок інших етнічних груп у культурне збагачення Канади» і запропонував
канадцям Багатокультурність на зрубі двомовности, а його відразу підтримали лідер опозиції Роберт Стенфілд та інші партії. Більше того, день пізніше П. Е. Трудо проголосив це публічно на конгресі КУК у Вінніпезі. Згадаю тут, що адв. Петро Шевчук, повернувшись із конгресу, написав до
Edmonton Journal знаменитий лист під назвою «Multiculturalism policy new
milestone». А. М. Лупул у своїй доповіді в Оттаві на тему «Збереження
і розвиток української культури в Канаді» 18 вересня 1971 р. вказав навіть
на певні практичні осяги українців Альберти, напр.: зміна шкільного акту
і дозвіл на двомовні школи, призначення І. Лисяка-Рудницького на посаду
професора історії України в АУ, перше таке призначення в Канаді. Розказуючи про Альбертську багатокультурну конференцію та пропозиції «колишнього прем’єра» щодо поліпшення освіти в Альберті, М. Лупул згадує (під
точкою ч. 17) «Інститут радянських і східньо-европейських студій», але не
ЦУС, якого КБ домагався у бріфі, та в який він ще тоді не вірив. Все одно,
радіти було чим, мимо того що уряд Г. Строма у виборах провалився.
Результат виборів із 30 серпня 1971 р. мене одночасно засмутив і порадував. Засмутив тому, що пропозиції Г. Строма, з’ясовані на багатокультурній
конференції, були справді далекойдучими і дуже цінними (навіть у теорії)
для етнічних груп, а порадував тому, що вибори виграли консервати, серед
яких я мав кращих і більше приятелів, як серед соціял-кредитовців. Кажучи
словами О. Олеся, у мене тоді «з журбою радість обнялась», тим більше,
що зміна шкільного акту і призначення професора на посаду історії України
показували, що Г. Стром справді вірить у багатокультурність.
Закінчуючи мову про бріфи КБ, багатокультурність та політику того
пам’ятного 1971 р., згадаю ще, що П. Логід виграв властиво вибори
в північній Альберті, а головно в Едмонтоні, де живе більшість етнічних
виборців, і що ми з Олею «святкували» перемогу на прийняттях у Ю. Козяка, В. Юрка, Г. Шміда, В. Дячука А. Гоголя, К. Чічак, К. Папроського,
а зокрема прем’єра Логіда 16 грудня 1971 р.

Чи доведеться жати, а сіяти треба
Так мовить стара українська приповідка. Думаю, що каже правду.
Змінився уряд, але не змінилася мета української спільноти і КУПіП. Треба було нав’язувати зв’язки з новим урядом і то від самих основ. КУПіП
мав майже три сотні членства, то ж на сходини з доповідями радо приходили
різні визначні особи, також політики. І було кому їх з Клубу запросити.
Прем’єр Стром був там промовцем ще 14 січня 1970 р., то ж не було
нічого дивного, коли 16 грудня 1971 р. на спільні сходини трьох Клубів,
українського, німецького і скандинавського, управа запросила нового прем’єра, П. Логіда. Щоб почути, що він скаже про багатокультурність. Але
одна справа говорити, коли партія є в опозиції, а інша, коли партія вже при
владі. Крім загальників і приємників на тему, як багато етнічні групи
причинилися до розвитку провінції, Р. Логід нічого такого бажаного й не
сказав. Не сказав нічого конкретного і новий міністер Культури Г. Шмід,
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що промовляв до КУПіП 22 жовтня 1971 р. Правда, Г. Шмід проголосив
«конференцію Альбертської культурної спадщини» (вже не «багатокультурности»!) на 16–18 червня 1972 р. Це дало нам до зрозуміння, що з
багатокультурністю треба буде все починати спочатку.
Хочу ще згадати про два факти з 1971 р. Л. Дикур, як секретар КУПіП,
ще 2 листопада 1971 р. вислав до нового Міністра вищої освіти Джіма Фостера бріфи нашого КБ, а при тім поінформував, що незабаром буде створений комітет, який продовжуватиме «Ідею Інституту» (тобто – Інституту східньо-европейських студій – П. С.). Л. Дикур у листі теж згадав міністрові про своє розчарування від розмови в тій справі з президентом
АУ д-ром Максом Вайменом – а ходило нас до нього троє: Л. Дикур,
М. Лупул і я. Була ідея, що ми спочатку хочемо говорити з міністром
культури Г. Шмідом про багатокультурність, а щойно тоді з ним. Л. Дикур
був приятелем адвоката Дж. Фостера ще з офіцерської школи, то ж пишучи
до нього особистого листа, рахував на його «розуміння», а не лише формальне ставлення до потреб українців.
I другий факт. Вийшовши також розчарованим після зустрічі з М. Вайменом, я наприкінці 1971 р. попросив В. Юрка постаратися, щоб Дж. Фостер (якого я особисто до того часу не знав) призначив мене від КУПіП
членом Управи (Board of Governors) АУ. Забігаючи трохи наперед, скажу,
що вже 11 квітня 1972 р. декретом Лейтенанта Губернатора з номінації
Дж. Фостера я був у керівництві АУ, як і Константан Косован, головний
суддя провінційного суду. Член КБ В. Косташ був тоді призначений до
сенату АУ, а що керівництво АУ мене відразу призначило своїм репрезентантом до сенату, то ми з Василем опісля довго співпрацювали і в сенаті.

Новий уряд – новий бріф
Як заступник голови КУПіП 1972 р., Л. Дикур попросив мене і М. Лупула сформувати новий КБ та опрацювати новий бріф, тепер уже до консервативного кабінету, і то ще перед конференцією культурної спадщини, яку
заповів Г. Шмід на червень. Це ми й зробили, і вже 6 березня 1972 р. в
Герісон клубі зібралися Л. Дикур, М. Лупул, В. Косташ, Р. Осташевський
і я на наші перші сходини. Як і раніше, я приготував програму сходин,
і мене вибрали на голову, Л. Дикура на секретаря, а М. Лупула – на заступника голови. На внесок М. Лупула ми рішили попросити до комітету
вчителя Василя Кобилюка, зустрічатися до праці над бріфом щотижня
протягом наступних двох місяців (13, 20 і 27 березня, 4, 11 і 14 квітня
і т. д.). Тоді почали думати, що саме наголосимо у новому бріфі. Я запропонував рівність щодо нагоди, «equality of opportunity»: в законодавстві, освіті
та шкільництві, у мистецтві, засобах масової інформації, зокрема у всяких
урядових призначеннях, тобто рівність у практиці.
Щоб була тяглість, вирішили, що наш бріф знов піде від КУПІП, КУК
і двох наших церков, а найголовніше те, що ми потрактуємо у бріфі багатокультурність як факт уже доконаний і недискусійний. Нас дуже здивувало, що в «троновій промові» нового уряду навіть не було згадки про
багатокультурність, а бюджет у нового міністра культури Г. Шміда був
менший як у попереднього Р. Кларка. Це ми згодом і згадали у вступі,
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а в другому розділі бріфу, під назвою «Конституційна гарантія рівности»
висунули прохання, щоб Альберта не лише сама прийняла принцип багатокультурности, але й домагалася його включення у вступ (preamble) до
нової канадської конституції.
Не буду тут детально розповідати про цей наш бріф, послідовно подавати, як ми те робили. Мушу однак сказати, що він вийшов на десять
сторінок довший за попередній, бо хоч м ньому, на пропозицію М. Лупула
(із моїм проти) заступили розділ про ЦУС розділом про «центр етнічних
студій», залишаючи розподіл про ІСЕРС, деякі попередні розділи ми переробили, а крім того обговорили такі справи: роля міських урядів, інституції двомовність, архіви, музеї, навчання мов. Щодо навчання української
мови, то ми твердили, що її треба починати вчити від садочка, бодай півдня українською мовою, що уряд повинен подбати за всякі посібники та
книжки, вишкіл учителів, допомагати піл ним школам, а в АУ магістерська програма з української літератури не повинна базуватися на російських предметах. М. Лупул разом із В. Косташем написали ці розділи. Як
звичайно, я далі дописував до газет про те, що робить наш КБ, то ж на
прохання о. д-ра Михайла Сопуляка, редактора УВ, подав усі подробиці
цього бріфу під назвою «Конкретні побажання української спільноти до
уряду Альберти».
Підчас писання бріфу, колеги нарікали на уряд, мовляв, чому не робить бодай щось, а що я був консерват – то штурмували мене, намовляли
говорити з моїми колегами з партії, зокрема з Ю. Козяком, Г. Шмідом,
В. Юрком і В. Дячуком. Я говорив з ними, але все, що вони мені казали,
то треба почекати до конференції в червні, мовляв, хай народ скаже, чого
він хоче. А коли я їм нагадував конференцію Г. Строма, то вони мені казали, що тоді не народ говорив, а прем’єр Стром. Все одно, коли на перших
сходинах КБ Л. Дикур мене запитав «які наші шанси в новому парламенті»,
я відповів: «ми ще ніколи не мали кращих: маємо там 12 українців і 9
приятелів в опозиції».
На сьомих сходинах ми вже мали всі матеріяли, а тому, що ми з Олею*
їхали на три тижні до Европи, то я дав М. Лупулові й Л. Дикурові мої
інструкції, що саме далі робити. Вони з В. Косташем і видрукували бріф, і
переслали його Волтерові Каса, який із Г. Шмідом організовував Альбертську конференцію культурної спадщини (АККС) 16–18 червня 1972 р.

Альбертська конференція культурної спадщини
В АККС узяло участь 220 делегатів від понад 50 етнічних груп (по
три від групи), 65 обсерваторів і понад 30 представників преси. З КБ на
конференції були всі, крім В. Кобилюка (через брак часу він зрезигнував),
з тим, що М. Лупул і я дістали особисті запрошення. Вона відбувалася в
АУ в будинку Маршал Торі. Усі делегати заздалегідь одержали масу бріфів,
так що було над чим дискутувати. Отець М. Сопуляк описав її в УВ, я
не маю нічого додати. Зазначу тільки, що у висліді уряд вирішив:
1) заснувати Раду культурної спадщини, 2) видавати інформативний дво*

Йдеться про дружину П. Саварина – Ольгу Саварин.

245

Історія установ, товариств та об’єднань

місячник, і 3) заснувати при міністерстві культури окреме бюро-секретаріят, щоб координувати етнічно-культурні програми. Справа стала перед
урядом аж 19 вересня. Політичні млини мелять дуже повільно.
1972 р. наш КБ зустрічався ще кілька разів: 20 жовтня із Г. Шмідом,
а 29 листопада з кількома професорами АУ в справі української мови.
Коли КУК адоптував КБ, до нашої групи ex officio прибув мій однокласник із Чортківської гімназії адв. Ярослав Росляк. Занотую теж, що 21 травня
1972 р. д-р Віктор Байрак і я були на зборах управи, а 1–5 вересня 1972 р.
Я. Росляк, М. Лупул, Л. Дикур, В. Косташ і я на конвенції Федерації КУПіП
у Торонто, на якій інформували про наші заходи в справі багатокультурности всіх учасників. Закінчуючи писати про 1972 рік, згадаю ще, як зустрів
мене Президент АУ М. Ваймен, коли ми з Олею вперше прийшли 9 червня
до його хати на вечерю губернаторів. Простягаючи мені на привітання
руку, він зі здивуванням сказав: «І ви тут? Так, ви дістанете історію
України!»

1972 рік – рік великих надій
6 лютого 1973 р. державний секретар д-р Стенлі Гайдаш, відповідальний за багатокультурність, запросив делегацію Федерації КУПіП до Оттави
поговорити про багатокультурну політику Канади. В делегації були: президент Федерації адвокат Святослав Фроляк і такі особистості: Міністер за
уряду Діфенбейкера Михайло Стар, сен. П. Юзик, експерт людських прав
Володимир Тарнопольський, а від КБ з Едмонтону М. Лупул, заступник
С. Фроляка. Говорив від делегації М. Лупул. Та ще й як говорив! У мене
в архіві є «мемо», яке я дав йому перед його вилетом до Оттави, під назвою «що я сказав би політикам в Оттаві». Але Лупул не потребував порад. Унаслідок С. Гайдаш 17 травня призначив 10 мільйонів доларів на
працю Канадської дорадчої ради з питань багатокультурности. Знаний журналіст Чарлс Лінч написав 18 травня про те дуже саркастично-критичну
статтю, на яку дістав від М. Лупула в Edmonton Journal блискучу відповідь. М. Лупул назвав Ч. Лінча зухвалим преставником Vertical Mosaic
Портера. Делегація була тоді у С. Гайдаша, секретаря закордонних справ
Мічела Шарпа та р. Стенфілда. Критиком багатокультурности у Р. Стенфілда був Павло Євчук, посол з Альберти, з яким я мав зв’язок і якого я ще
того ж року запросив на головного промовця на «Український день» в Елк
Айленд Парку. 17 травня С. Гайдаш призначив М. Лупула від степових
провінцій до КДРБ.

Історична конвенція Федерації КУПіП 18–21 травня 1973 р.
З усіх конвенцій Федерації мабуть найбільш змістовною була конвенція 1973 р. в Едмонтоні. Це можна ствердити, прочитавши про неї в журналі Reviev з листопада 1973 р. На ній управа Федерації під проводом
С. Фроляка в Торонті перейшла під провід М. Лупула в Едмонтоні, а Л. Дикур, тоді президент едмонтонського КУПіП, став виконавчим директором. Сильно заангажований у громадському житті, політиці та в АУ, я відмовився від головства Федерації, але на прохання М. Лупула згодився
увійти до дирекції. Головними промовцями на конвенції, самозрозу246
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міло, були С. Гайдаш і Р. Стенфілд, про багатокультурність, а на бенкет
у честь українських політиків Альберти прийшло тоді 19 із 25 тодішніх
і колишніх, федеральних і провінційних послів. В. Дячук і я представляли
їх присутнім. На інші поважні теми говорили: Петро Ковдра, С. Фроляк,
Йосиф Слоган, Едвард Топорницький і я. Я говорив на тему «Мета КУПіП –
мова й культура». Тоді сказав те, що й досі є актуальним.

Перші збори Альбертської Ради культурної спадщини
(АРКС)
Коли манітобський уряд створив відділ культурних справ 1970 р., новий
уряд Альберти скликав АРКС на перші збори в готелі Шато Ляком щойно
19–21 жовтня 1973 р. До Ради уряд запросив представників понад 50
етнічних груп, разом 57 осіб, а від українців о. М. Сопуляка, М. Лупула,
Л. Дикура й мене. Збори відкрив В. Каса, заступник Г. Шміда, пропонуючи рівночасно вибрати номінаційний комітет, який з черги запропонує вибір
«тимчасового голови». Г. Шмід хотів, щоб я очолив Раду, але тому що я
не погодився і пропонував Л. Дикура, то мене вибрали головою
номінаційного комітету. Тоді я номінував його на тимчасового голову. Ще
й тепер пригадую здивування П. Логіда, коли я йому сказав, що буду
пропонувати на голову Ради Л. Дикура. «Але ж він є “ґріт” (тобто ліберал –
П. С.)», – сказав П. Логід, на що я йому відповів: «Багатокультурність –
не політика, отже він буде добрим головою і не буде рухати політики». На
тих же зборах мене вибрали до комітету мови і статуту, так що мені ще
довелося працювати над статутом АРКС. Забігаючи наперед, ще скажу,
що на других зборах АРКС 8–10 лютого 1974 р. я знову очолював
номінаційний комітет і мав нагоду запропонувати Л. Дикура на дійсного
першого голову, згідно зі статутом, який я реферував, і який Рада на тих
зборах схвалила. На цих зборах від українців уже було тільки нас три: о.
М. Сопуляк, Л. Дикур і я, але в управі, яка склалася із 5 членів екзекутиви
і 8 членів дирекції, зостався тільки Л. Дикур.
Пишучи про 1973 рік, побіжно згадаю, що нашому КБ довелося ще
в тому році інтервенювати у справі назви однієї з дільниць Едмонтону іменем д-ра Олеськова (Л. Дикур і я виступали тоді перед міською Радою),
зустрічати міністра багатокультурности Джана Манро і вести дуже інтенсивну акцію за двомовні українсько-англійські школи….

Моя розмова з міністром праці
17 січня 1973 р. я вперше поважно поговорив про українську мову
й культуру в Альберті з міністром праці А. Гоголем. І несподівано виявив
у нього повне, як на народжену в Канаді людину, зрозуміння. «Нас колись
били, як ми на перерві говорили по-українському, а ми з хати англійської не
знали», – щиро сказав мені тоді А. Гоголь, додаючи: «А я про те, на жаль,
мало знаю. Чи можеш мені дати щось на папері?» Очевидно, я погодився,
і хоча мало було в мене часу, присів і за кілька місяців написав досить обширну розвідку «Українська мова у провінційних школах Альберти». А що моя розвідка була написана переважно на підставі українських джерел по-українському, то А. Гоголь заанґажував В. Ніньовського
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й М. Андрощука, щоб йому її переклали. В листі до мене з 17 листопада
1973 р. він не лише дякує мені за неї, але й каже, що дасть її своїм колегам, а листом із 3 грудня 1973 р. повідомляє, що дав міністрам Джімові
Фостеру, Лю Гайндменові та Г. Шмідові. А це заважило, думаю, не лише
на наших особистих взаєминах, але й-на остаточному заснуванні КІУСу,
як це читач побачить незабаром.
По нашій розмові в січні нічого не було чути від А. Гоголя аж до 6 березня, коли зателефонував, що він, міністри освіти Дж. Фостер і Л. Гайндмен
хочуть зустрітися з КБ 12 березня на вечері в Клубі Роял Ґленора.
Я повідомив М. Лупула й Л. Дикура, а з собою ми взяли ще й голову КУК,
адвоката Ярослава Росляка. Повечерявши, ми почали зовсім відкрито
говорити про українську мову у школах Альберти. Вечіркою керував А. Гоголь. Я так ніколи й не запитався його, як прийшло до рішення уряду
дозволити двомовні англійсько-українські садочки, але не маю сумніву,
що він теж мав із тим до діла. Зрештою, КУПіП просив на промовців обох
міністрів освіти: 24 січня 1974 р. говорив Л. Гайндмен, а 5 березня 1974 р. –
Дж. Фостер. Суперінтендант публічних шкіл Едмонтону Майк
Стрембіцький говорив 24 січня 1974 р. Про заснування двомовних садочків
і шкіл в Едмонтоні я пізніше написав коротку статтю до другого тому
збірника НТШ.
Хочу згадати на цім місці про одну деталь, мою розмову із д-ром
Атанасом Фіґолем навесні 1972 р., бо вона має до діла з АЕУ-2. Я був
знайомий із А. Фіґолем ще з Німеччини, з праці у Пласті. Як організатор
фінансів на Енциклопедію України (ЕУ) Володимира Кубійовича він прилітав із ним до Едмонтону збирати гроші, де ми свою приязнь відновили.
Отож, перебуваючи 1972 р. в Нью-Йорку, А. Фіголь мені, як звичайно,
зателефонував. А що наш КБ якраз тоді закінчував бріф до консервативного уряду, то я йому й розповів про те, а він, повернувшись до Сарселю,
переказав нашу розмову В. Кубійовичеві, мовляв, українська спільнота в
Едмонтоні хоче заснувати ЦУС. А що Кубійович у той час уже носився
з думкою про АЕУ-2, то в своєму листі до мене з 15 вересня, у відповідь
на мого листа з 1 вересня 1972 р. в іншій справі, він пише:
… Питаєте про новини – «ЕУ-2» і мене. На фронті «ЕУ-2» ситуація
така: друкується 30 зошит (останнє гасло «Пряшівщина») і вкінці року
появиться 6 том. Працюємо над 7–8 томами і поступово підготовляємо
матеріяли до додаткового тому «Доповнення». Ношуся з думкою, чи не
взятися б до «АЕУ-2» – гаслової «ЕУ» англійською мовою (2 томи по
1000–1100 ст.). Цю справу треба вирішити навесні на території Канади і
Торонто. Якщо б вас цікавили питання цього пляну – радо напишу…
Проект «АЕУ-2» вимагав би серйозних нарад…

М. Лупул заінтересовується ЦУС у Торонті
1973 р. на зборах ОУП Слово в Торонті І. Л. Рудницький познайомив
М. Лупула з проф. д-ром Юрієм Луцьким. Ю. Луцький зробив на М. Лупула таке велике враження, що він нагадав собі про ЦУС і вони стали
говорити не лише про досліди й публікації Ю. Луцького в Торонтському
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університеті (ТУ), а й про можливість заснувати там під проводом
Ю. Луцького ЦУС. Як член КД РБ, М. Лупул мав надію, що дістане на те
фонди від Міністерства багатокультурности, а ні, то збере від членства
Федерації, яку він очолював. Повернувшись із Торонта, на мою велику
радість, М. Лупул так і сказав мені: «Петре, я думаю, що є можливість
заснувати ЦУС, але в ТУ. Я та І. Л.-Рудницький говорили щойно на ту
тему в Торонті з Ю. Луцьким, і нам виглядає, що він може такий центр
очолити. Проблема тільки – де дістати на нього фонди?» Я вище написав
«на мою велику радість», бо до того часу Лупул вважав, що про ЦУС
навіть не варто й думати. У перших 2 бріфах КБ домагався ЦУС в АУ,
але коли М. Лупул став членом КБ і ми почали приготовляти третій бріф,
то такого домагання вже не висували. Признатись, я не дуже-то вірив у
Торонто, але я вірив у М. Лупула, а зокрема – в ідею, щоб тільки був десь
ЦУС. І тому, коли М. Лупул заінтересувався ЦУС у Торонті, я пообіцяв
допомогти, тим більше, що про Ю. Луцького я знав здавна, як про доброго літературознавця. Також не дуже я вірив, що М. Лупул дістане фонди
на ЦУС з Оттави, звиклої до «радянських і східньо-европейських студій»,
а в найкращому випадку – етнічних.

Включаюся в акцію за ЦУС у Торонті
27 липня 1973 р. відбулися в АУ сходини т. зв. «ад гок комітету» у справі українських студій у Канаді: мови, історії українців у Канаді, ССЄС,
а зокрема ЦУС. На сходини М. Лупул, крім І. Л.-Рудницького і проф. д-ра
Метра Ґулуцана, попросив і мене, як члена керівництва АУ, Федерації,
а зокрема як Голову КБ, зацікавленого у ЦУС. Відкривши сходини, М. Лупул сказав, що в АУ конечно потрібно історії канадських українців, яку він
може викладати, і запропонував, щоб я поговорив про те з головою відділу Канадських студій, д-ром р. Гет, а опісля з головою відділу історії, дром С. Лов. Самозрозуміло, що я погодився. Однак, коли М. Лупул і І. Л.Рудницький запропонували почати акцію за ЦУС у ТУ, то я не відразу
погодився. «ЦУС в АУ має кращу базу демографічну, політичну, навіть
економічну», – твердив я. Але, будучи в принципі за ЦУС, де б він не був,
я піддався. Далі М. Лупул зобов’язався написати до Ю. Луцького, а мені
дав завдання не лише пошукати якогось професора-україніста в АУ, але
й написати до д-ра С. Яр. Кальби, виконавчого директора КУК у Вінніпезі
й дістати для нашої акції підтримку Централі КУК. 28 липня 1973 р. я написав до КУК листа, який дозволю собі тут запитувати без жодних змін:
Вп. і Дорогий Пане Докторе:
Звертаюся до Вас сьогодні в надзвичайно важній справі, а це – в справі ЦУС в Канаді. Як знаєте, ця справа не нова. Мова про такі «центри»
була в 4-м томі звіту ККДД, писали ми про нього в різних бріфах, а зокрема
писав про нього КБ в Едмонтоні (при едм КУК і КУПіП). Думаємо, що
пора вже щось в тій справі зробити.
Вчора ввечір кількох професорів українців при едмон-м Університеті (Лупул, Рудницький, Гулуцан) про дискутували цю справу ширше
і прийшли до переконання, що нам треба змісця почати акцію за створення ЦУС в Канаді («Ukrainian studies centre»). Ми говорили про місце
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такого Центру зокрема, і про людей, які могли б такий центр очолити,
і про способи, якими можна би такий центр осягнути. Дозвольте тепер
поділитися нашими думками з Вами.
1. Місце. По довшій дискусії, ми прийшли менш-більш до висновку,
що найкраще місце буде Торонто. Чому? Тому, що це найбільш престижевий університет, тому, що він в центрі політичного та економічного
світу Канади, тому, що він найближче до ЗСА і тому, що він в центрі дуже
активної укр. громади в Канаді, яка зможе його підперти. Ми говорили й
брали до уваги теж інші місця, напр. Едмонтон, Саскатун, Вінніпег, але –
в Едмонтоні дуже низька «мораль» на Відділі слав’янських студій (по
смерті д-ра Старчука і відході д-ра Славутича) і візьме чимало часу її
відбудувати, в Саскатуні мабуть не буде фінансових спроможностей,
а Вінніпезі – мабуть не вдасться щось таке зробити, бо Ви вже маєте Колегію св. Андрія, та й взагалі несете увесь тягар відповідальности за громадське життя. Ми брали теж до уваги демографічний склад і добре
знаємо, що найбільш природньо було б мати такий центр на заході, як
і знаємо, що маємо тут великі політичні впливи, але наші політичні впливи сягають провінційні Уряди, а не федеральний, а виглядає, що федеральний уряд скорше погодиться такий центр підперти в Торонті, як будь
де на заході Канади.
2. Люди. Люди, які могли б такий центр очолити – це другий надзвичайно важний фактор. І знову: ми переглядали в думках людей, щоб
накінець погодитися, що одинока людина, яка могла б такий центр очолити – це проф. Луцький з Торонта. Можливо є теж інші, але нам не
прийшли вони на думку. В Торонті є теж інші, напр., п. Струк і т.д. Врешті,
може є й інші, але питання, чи вони готові дати ініціятиву, а проф.
Ю. Луцький, виглядає, є прихильний цій справі і можна його до цього
діла намовити. В Едмонтоні крім одного професора, немає нікого, проф.
Андрусишин і проф. Рудницький (Саскатун і Вінніпег) ледве чи піднялися б цього діла то ж лишається проф. Луцький, якого врешті престиж
теж відповідає.
3. Акція. Ми уявляємо акцію на трьох фронтах: українському громадському, політичному (в Оттаві) і на Торонтському університеті. Українська акція повинна піти через КУК, Федерацію КУПіП і професорів
українців по різних кан. університетах. Тут не будемо писати, що має
робити Централя КУК, якщо на це діло погодиться, але хочемо Вас запевнити, що Клюби УПіП по Канаді підуть на повну співпрацю, а запорукою
є Голова Федерації д-р Лупул, мрією якого є здійснення цього проекту.
Зрешті проф. Лупул, як член національного Комітету в справі багатокультурности готовий переговорювати з федеральним урядом в справі
допомоги від федерального уряду.
Політичну акцію можна буде перевести через українців послів,
Сенатора Юзика, та й інші впливи. Централя буде вже сама знати, куди
йти. Найважніше, щоб ціла укр. громада в Канаді заговорила одними
устами, мовляв «нам треба, конечно, ми мусим мати» і не сперечалася,
де це має бути і хто це має очолювати і т. п. Брак однозгідности – був би
фатальним, не маю сумніву. Коли йдеться про Торонтський університет,
то проф. Луцький, здається, зможе дати ініціятиву і вказівки, що коли
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і як робити, раз він на цю акцію погодиться. Лупул і Рудницький вважають, що проф. Луцький готовий заангажуватися, якщо вся українська
громада під проводом КУК його підтримає.
Накінець українців професорів при різних канадських університетах
треба згадати. Мені кажуть, що Централя КУК вже була заплянувала
зорганізувати з’їзд таких професорів, але з певних причин відтягнула. Чи
не можна би це зробити якнайскорше, ще цеї осені? Такий з’їзд, виглядає,
був би конечним якщо хочемо такий центр укр. студій в Канаді
зорганізувати, бо професори зможуть витворити відповідну опінію в тій
справі і підтримати його в різні способи. Ми про деталі не говорили, бо на
це буде час пізніше. Та й взагалі, ми тільки пропонуємо ці справи до розгляду
Екзекутиви КУК, навіть не настоюючи, що, як і чому треба в цій справі
робити. Але що треба щось робити ми не сумніваємося.
КЛІМАТ, виглядає, тепер такий, що можна багато дечого зробити
і все залежить тільки від нас. Поки є прем’єром дост. Трудо – є надія,
прийдуть інші – не знати, що буде, та й чи взагалі не треба буде все від
початку починати. Тому ми пропонуємо ці справи якнайскоріше розглянути і рушити змісця. З’їзд професорів можна скликати на скору руку ще
в місяці серпні, підчас вакацій, бо інакше – треба чекати чи не цілий рік. А
тоді готово бути пізно. Прошу ласкаво відписати, що Ви й Екзекутива
думає в цій справі, або мені або д-р Лупулові. Остаю з правдивою до Вас
пошаною,
П. Саварин

Три дні пізніше д-р Кальба мені відписав:
Дякую за Вашого листа в справі ЦУС в Канаді. В цій справі Централя
КУК працює від минулого року точно за тим самим підходом як Ви його
представили у Вашому листі, з тою одинокою різницею, що Централя
КУК заплянувала як стадію початкову відбути в Торонто 3-денну
конференцію українських професорів-україністів, на якій ці професори
мали б виступити з ідеєю створення такого ЦУС. Як бачите із залученої
копії, ще в квітні минулого року, Централя КУК представила формальний
проект до Оттави з проханням про субсидію з фондів багатокультурности
висоті 9000 доларів…

Я так ніколи й не запитався д-ра С. Яр. Кальби, як Централя КУК
попала на ідею ЦУС, але припускаю, що від нас. А важливо те, що Централя
КУК поновила свою аплікацію про субсидію та конференцію українських
професорів – 47, з 11 університетів Канади – на 6–7 квітня 1974 р. таки
скликала. Що я зробив у між-часі, то написав листа до професорів Омеляна Пріцака та Юрія Шевельова, прохаючи в них поради, кого б нам попросити на ще одного викладача української літератури в АУ. Як згодом
показалося, то з конференцією у квітні найбільше клопоту мав М. Лупул, бо
переговорював-переписувався з Ю. Луцьким, С. Фроляком у Торонті та з
Міністерством багатокультурности в Оттаві. Та й не тільки з ними. Як
показалося згодом, Вінніпег та Оттава теж виявили охоту на ЦУС:
Вінніпег – д-р П. Ковдра і Іван Карасевич – тому, що там уже є Колегія
св. Андрія, і ЦУС можна би примістити при ній, а Оттава – сен. П. Юзик,
К. Біда і Б. Боцюрків – тому, що там уже є навіть певні поважні приватні
фонди на нього. Я однак не буду над цими переговорами-перепискою
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М. Лупула тут зупинятися, бо вони остаточно нічого не дали, а він досить
детально розказав про них у своїх споминах. Скажу лише, що тих, що
«хочуть», завжди багато, але треба ще й «уміти» й «могти», і що клопоти
М. Лупула (а він мене постійно про все інформував!) мене лише переконали, що найбільш пригожий ґрунт на ЦУС, то таки в Едмонтоні. І тому, коли
М. Лупул став оповідати про наші заходи у зв’язку з ЦУС на зборах Управи
Федерації КУПіП 4 вересня 1973 р., а Л. Дикур кинув у мою сторону докір:
«Peter, you sold out to the academics», то я змовчав. Згадаю тільки, що 29
серпня, як член Управи АУ, я говорив про «історію українських поселень у
Канаді» на АУ з проф. Р. Гет телефонічно, прямо з бюра М. Лупула, а він
обіцяв мені поговорити про те з деканом історії д-ром С. Лов і І. Л.Рудницьким.
20 жовтня 1973 р. М. Лупул представив управі Федерації три можливі
проекти до реалізації: ЦУС, англійськомовну газету, або директора для
КУК, але на кожний треба було грошей. У ті часи, згадаю, наш КБ вже вів
переговори з Радами католицьких і публічних шкіл Едмонтону у правах
двомовного шкільництва, а я монтував першу Спадщинну раду Альберти
на чолі з Л. Дикуром. До речі, номінувавши Л. Дикура на першого голову
я мусив викликати його на зустріч із прем’єром П. Логідом телефоном
прямо зі зборів управи Федерації, які якраз 20 жовтня відбувалися і радів,
що він не відмовився.
Управа Федерації формально вирішила взятися за заснування КІУСу
на своїх сходинах 10 січня 1974 р. На сходинах були присутніми пп. Президент М. Лупул, д-р Орест Талпаш, Петро Олюк, Л. Дикур, Едвард Кей,
Орест Іванишин і я. По довгій дискусії, що, коли та як робити, мій внесок,
піддержаний О. Талпашем, звучав дослівно так:
Незважаючи на зусилля, якого ще буде потрібно національній Управі з місцевим Клюбом, щоб завершити заснування українсько-мовного
передшкілля і двомовних українсько-англійських І, II і III кляс в едмонтонських публічних і католицьких шкільних системах, національна Управа,
після поважної застанови, є рішена взятися за ще один проект національного значення, а саме, за активну підтримку і збірку фондів на КІУС, при
УТ, і в тій цілі уповажнює Президента попросити підтримки на письмі від
усіх Клюбів, як теж від Централі КУК та Відділів КУК в Едмонтоні, Вінніпезі
і Торонті.

Внесок пройшов одноголосно. На тих же сходинах Петро Олюк навіть
представив свій план збірки фондів (лотерея і т. зв. «дебен-чирс»), на КІУС,
але я не буду його тут реферувати тому, що Федерація його ніколи не
вживала, а по-друге тому, що я докладно його з’ясував 1980 р. в моїй
розвідці «Канадська Фундація Українських Студій», яку серійно помішували на своїх сторінках газети: УВ, НШ, УГ. На мою думку, його не можна було здійснити ні тоді, ні тепер.

За ЦУС в Едмонтоні
Хоча я свідомо й чесно почав допомагати М. Лупулові у його заходах
заснувати ЦУС у ТУ на чолі з Ю. Луцьким, я ніяк не міг позбутися моєї
оригінальної думки з 1971 р., що найкращі шанси заснувати такий центр
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є таки в Едмонтоні і то за кошти уряду. Тож коли М. Лупул остаточно
заангажував до акції за ЦУС при ТУ Федерацію, а П. Олюк став розробляти плани збірки фондів на нього, я вирішив «на всякий випадок, перевірити з моїми колеґами-консерватами, чи не можна б Інститут примістити при АУ, а то й дістати на нього урядові гроші». Цитую мою довідку
заголовком КФУС з 1980/81р.:
Спочатком березня, будучи в Парламенті, я зустрів Міністра вищої
освіти Дж. Фостера, а зустрівши, поінформував його про бажання української спільноти заснувати при одному з Канадських університетів Інститут українських студій. Під кінець нашої розмови я його запитав, чи не
було б можливо з ним зустрітися і поговорити про все те детальніше. Він
погодився, «дуже радо», зокрема коли я йому згадав, що в нашім КБ є
його особистий приятель Л. Дікур. Про свою розмову з Дж. Фостером я
змісця розказав своїм колегам-послам: В. Дячукові, Ю. Козякові, В. Юркові, К. Папроському та другим, а В. Дячук урядив побачення. Побачення
з Міністрами відбулося в Клюбі Роял Гленора 21 березня 1974 р., а
учасниками були: Міністер Дж. Фостер, його екз. асистент Пітер Дженер,
Міністри Ю. Козяк і А. Гоголь, заступник спікера В. Дячук, М. Лупул і я.
На наше здивування Міністри виявили і зрозуміння і зацікавлення а навіть
обіцяли піднести справу на зборах «кабінетного комітету освіти»,
заплянованих на 16 квітня 1974 р. Я зокрема зрадів, бо Дж. Фостер не
тільки виявив зацікавлення сам, але й погодився попробувати «продати
ідею інституту» для українців трьом іншим західним провінціям: Бр. Колюмбії, Саскечеванові та Манітобі.

Не менше зрадів із цієї «альтернативи» також М. Лупул, якого мучило
змагання за ЦУС між Торонтом, Оттавою та Вінніпегом, а не лише його
фінансування Федерацією. На цьому місці хочу уточнити, що узгіднити
дату зустрічі КБ з Дж. Фостером та іншими міністрами попросив спікера
В. Дячука я, про що й повідомив М. Лупула 18 березня 1974 р. Також хочу
тут згадати ще два факти: 1) на зборах Управи Федерації 13 березня 1974 р.
я погодився заінкорпорувати фундацію українських студій (КФУС), і 2) після
вечері з Міністрами 21 березня, ми скликали з М. Лупулом на 31 березня
1974 р. увечері в Пластовому домі надзвичайно важливі збори: управи
Федерації, професорів, КБ та українців-послів. Мета зборів – передискутувати ЦУС у Канаді. У зборах, якими керував М. Лупул, взяли участь посли
В. Дячук і К. Чічак, професори І. Л.-Рудницький і М. Ґулуцан, Орест
Талпаш, П. Олюк, О. Іванишин, Р. Осташевський, В. Підручний і я. У мене
є досить докладні записки з того, тому з огляду на їх важливість, подам їх
зміст. М. Лупул почав з історії, як це він зустрів Ю. Луцького і прийшов до
переконання, що Федерація не повинна братися до реформи КУК, а за
ЦУС, як Управа Федерації цю ідею затвердила й вирішила збирати гроші
на нього, але як 21 березня на зустрічі з міністрами виринула «альтернатива» – ЦУС спонзорований чотирма провінційними урядами західньої
Канади. Далі В. Дячук переказав свою коротку дискусію із Дж. Фостером, К. Чічак сказала, як їй ідея Дж. Фостера подобалася (хотіла б
лише більше деталів), а я нагадав, що ідея ЦУС уже була у бріфах
нашого КБ в 1971 р. М. Лупул заявив, що Управа Федерації вирі253
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шила підтримувати ЦУС у Торонті, але він хотів би знати, на скільки уряд
Альберти зацікавлений. К. Чічак тоді висунула ряд аргументів, чому АУ
в Едмонтоні краще надається на ЦУС, а В. Дячук висловив переконання,
що Фостер «не піде зі сходом, так як і схід не піде зі заходом», а при
співпраці А. Гоголя й послів-українців, можна справді сфінансувати ЦУС
при АУ. «Усе, що тільки є, то на сході», – докинула Чічак. «Якщо схід не
погодиться на Вінніпег – а є ще й Оттава! – то Едмонтон справді можна
брати під увагу», – признався М. Лупул, «але чи ми тоді всі станемо разом за Едмонтон?» І. Л.-Рудницький на те сказав, що «центр» може мати
різне значення, і що Торонто не заінтересоване в навчальному центрі, а радше в публікаційно-дослідному. Далі він пояснив, чому він повністю за
Торонтом, канадським «Гарвардом», але «якщо уряд готовий дати фонди, то це інша справа». «Ніхто з нас тут не може гарантувати грошей, але
ми можемо гарантувати нашу підтримку» – сказала на те К. Чічак, на що
М. Лупул відповів, що «Торонто не поступиться, навіть зі словом центр», і
тому він хоче «знати, які в нас альтернативи». В. Дячук: «Іван Карасевич
у хаті Саварина питав, чому Торонто, а не Вінніпег? Я змучений тим, що
ми мусимо все фінансувати самі». П. Олюк: «То яке наше рішення – Торонто чи Едмонтон? Мадяри планують зібрати 575 тисяч!» М. Лупул: «Федерація випустить бонди, Торонто дістане пожертву, а федеральний уряд
буде платити професорам». В. Дячук: «А як Торонто й Вінніпег зударяться, то буде Едмонтон». М. Ґулуцан мав тільки одне питання: як АУ поставиться до ЦУС? Тут уже я забрав голос як член керівництва АУ, кажучи:
«Якщо уряд дасть гроші, а наша спільнота підтримає, то я не думаю, що
АУ відкине проект». Далі я висловив сумнів, чи чотири провінційні уряди
погодяться фінансувати ЦУС до спілки, на що М. Лупул сказав: «Може
таке статися, що матимемо два центри, але якщо 80% академіків не
заявиться за якимсь одним центром, то Федерація пів мільйона доларів не
збиратиме». «А я думаю, що Дж. Фостер запропонує центр, якщо ми того
захочемо», – сказав В. Дячук. «Але на ЦУС у Торонті Дж. Фостер нічого
не дасть», – докинув В. Підручний. Наприкінці ми ще говорили про те, хто
мав би переговорювати з нашим урядом: КУК, КУПіП, чи якась нова
організація але вирішили жодної нової організації не творити.
Вилітаючи на наради, які КУК скликав у справі ЦУС у Вінніпезі на
6/7 квітня 1974 р., М. Лупул запрошував П. Олюка й мене з ним полетіти,
але ми відмовились. І добре зробили, бо М. Лупул вив’язався з завдання
«продати ідею КІУС» добре й санг його промову на тему «Координація
і фінансування українських академічних студій у Канаді» прийняли всі учасники з ентузіязмом а «резолюції» схвалили не лише заснування Фонду
українських студій і дослідів у Оттавському університеті й Дослідно-публікаційні програми у Торонтському, але й ініціятиву Федерації заснувати
КІУС із допомогою урядів чотирьох західніх провінцій. «ІУС у Канаді, що
я його описав раніше, практично майже запевнений», – сказав у своїй
доповіді М. Лупул у Вінніпезі, не передчуваючи навіть, що із заходів Федерації заснувати його в Торонті нічого не вийде, і скільки ще нам доведеться походити «від Каяфи до Анни», поки він стане дійсністю в АУ.
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Конференція про українські академічні студії у Вінніпезі
Централя КУК скликала ту конференцію, щоб продискутувати місце
й фінансування ЦУС. Це були чи не найповажніші наради академіків у справі університетських студій в історії українців Канади не лише з уваги на
число учасників, але й на їх якість. Про навчання мови дав доповідь Я.
Б. Рудницький, літератури – К. Біда, історії – Іван Л.-Рудницький, а про
досліди і публікації – Ю. Луцький. Кожну доповідь коментували-доповнювали інші професори, а М. Лупул говорив на бенкеті, де детально проаналізував фінансування ЦУС: самими українцями, самим урядом, або – урядом та українцями. Я вже згадав, які «резолюції» схвалено там, а тепер
ще занотую, що учасники конференції навіть вибрали «ад гок комітет»
для координації акції, в складі: І. Л.-Рудницький, К. Біда, М. Лупул,
Ю. Луцький, Б. Гарасимів, Я. Б. Рудницький і П. Воробій. Листом із
22 квітня 1974 р. М. Лупул прислав мені копію своєї промови у Вінніпезі,
разом із копією «проекту» ЦУС, який він вислав 11 квітня Дж. Фостерові,
покликаючись на конференцію. День перед тим, 10 квітня, на зборах управи Федерації КУПіП, я щиро поздоровив Лупула за мобілізацію професорів за ЦУС, за рішення Федерації збирати фонди, а зокрема за рішення
організувати ЦУС у західній Канаді. Не лише «поґратулював», а й ще раз
пообіцяв йому мою повну співпрацю. Для мене вінніпезькі наради – домагання професорів та української спільноти, репрезентованої Централею
КУК, мали велике значення у моїх розмовах із політиками та з АУ, не
менше за принцип багатокультурности, визнаний П. Е. Трудом у жовтні
1971 р. До речі, делікатно інформуючи політиків про конечність ЦУС для
українців Канади, я завжди згадував фразу Л. Б. Пірсона із 17 грудня
1962 р., що «Канада є двомовною і двокультурною нацією», з «рівним
партнерством у ній двох рас-основників», яку відкинув П. Е. Трудо у 1971 р.
фразою, що «Хоча є дві офіційні мови, та немає офіційної культури. І жодна
одна етнічна група не має першенства перед кожною іншою». Також любив
я згадувати славну метафору Сера Вілфріда Лоріє про «ґотицьку катедру,
збудовану з мармуру, граніту й дуба», яка такою повинна й залишитися.
На зборах управи Федерації 10 квітня 1974 р., на яких М. Лупул здавав звіт про вінніпезькі наради, були присутні всі місцеві члени, крім О. Іванишина, тобто: М. Лупул, Л. Дикур, О. Талпаш, П. Олюк, Е. Кей, В. Дячук і я. Тоді я вважав, що не треба було про конференцію давати до преси.
«Нащо викликати вовків із лісу?» Хоча М. Лупул дав «проект КІУС» Дж.
Фостерові 11 квітня 1974 р., той почав відкладати його обговорення з міністрами освіти західніх провінцій і взагалі всю справу з місяця на місяць з
різних причин затягати.
Однак В. Кубійович про ЦУС у Канаді і АЕУ-2 не забуває. У листі із
18 квітня 1973 р. він знову на ту тему до мене пише:
Найближчими місяцями нам треба буде вирішити чи візьмемося
за видання ЕУ-2 англійською мовою; це питання – знайти видавця (Укр.
Нар. Союз не виявляє великого зацікавлення, але є ще інші установи,
з якими вестиму переговори), чи може візьмемося нашими фондами до
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видання цього твору. Ці питання ми (я і д-р Фіґоль) маємо вирішити
підчас нашої поїздки за океан восени цього року… Ми хотіли б остаточно це питання обговорити з Вами в Едмонтоні. Плануємо приїхати
до Вас восени…

А в листі з 21 грудня 1973 р. Кубійович навіть подає, коли буде в Едмонтоні, а далі пише: «Ми могли б поговорити на тему канадського наукового центру з осідком у Торонті, про що ми вже обмінялися думками під
час СКВУ». Нарешті в листі до мене із 6 червня 1974 р. В. Кубійович
згадує Вінніпег:
… Мені було приємно обмінятися з Вами думками на різні теми;
м.інш. на тему створення в Канаді українського наукового центру. Від
проф. Лисяка-Рудницького знаю, що в квітні відбулася у Вінніпезі конференція українських професорів і викладачів (славістів і економістів), а проф.
Потічний, з яким я розмовляв в Мюнхені розказував мені ближче про
висліди цієї конференції. Було б справ ді добре, щоб такий центр постав,
тим більше, що він може дістати постійну субвенцію трьох канадських
провінційних урядів. Мені видається, що Канада є цією країною, яка має
найбільші дані для створення поважного наукового центру, але треба
добре передумати профіль такого центру…

Тут згадаю також, що заходи Федерації КУПіП заснувати ЦУС спонукали Інтердепартаментальний комітет східньо-европейських і радянських студій зорганізувати 9 березня 1974 р. «панель» на тему зміни його
на Інститут чи Центр, про що просив мене д-р М. Суховерський, але я не
ходив на неї.

Перетрактації за ЦУС при АУ
Займаючись практичною політикою, я припинив листування в академічних справах, зокрема з Торонтом, і передав його М. Лупулові. Я знав
про його клопоти, самозрозуміло, але мою рагу я сконцентрував на Едмонтоні. Хоча в 1974 р. наш КБ остаточно домігся заснування на експериментальній базі двомовних садочків, я зостався дорадником Шкільного
комітету, був членом дирекції Федерації, членом РКСА, Президентом
Східньо-едмонтонської федеральної округи, заступником президента КПА.
У керівництві АУ надали мені обов’язок керівника інвестиційного комітету
і репрезентувати АУ в Сенаті. А тому що кожна з тих організацій скликала
принаймні раз у місяць сходини, то мені доводилося ходити на них дуже
часто, вечорами, а на сходини керівництва АУ лише днями. Не згадую тут
моєї адвокатської практики, але в ній мене виручала моя дружина Оля.
З січня 1974 р. міністер справедливосте надав мені титул «Радника Королеви» (Queen’s Counsel). Того ж року, на сугестію РКСА, уряд проголосив
«День спадщини» в Альберті, (Bill 57, 1974, «The Alberta Heritage Day Act»),
що теж було великим успіхом для етнічних груп та ідеї багатокультурности.
У моїй «практичній політиці» ставали в пригоді приятелі та взагалі
добрі особисті зв’язки з політиками. Згадати б хоча асистента «спікера»,
а пізніше міністра В. Дячука. Я попросив його до управи Федерації, і він
став знаменитим посередником між управою Федерації, КБ, та нашими
міністрами й послами в Легіслятурі. Це В. Дячук домовлявся з Дж. Фос256
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тером та А. Гоголем про наші зустрічі з ними. І це був знову ж таки В. Дячук, який роздав наш «проект ЦУС» усім українцям послам, а на зборах
нашої управи 10 червня 1974 р. обіцяв скликати їх на наради з нами, як
зобов’язати Дж. Фостера, щоб не відволікав справи. Ці наради відбулися
після вечері у «Расиżżу СіиЬ» АУ 19 червня 1974 р., а взяли в них участь:
А. Гоголь, К. Чічак, К. Папроський, Ю. Козяк і В. Дячук з послів, а з
нашої управи М. Лупул, О. Талпаш, О. Іванишин і я. У мене є записки,
що і хто казав. Між іншим я тоді говорив: «Ми творимо історію», пропонуючи ЦУС/ КІУС в АУ, він повинен бути саме в Едмонтоні, де вже є
двомовні садочки, українська мова в школах і в АУ, бібліотека й
демографічна база, а зокрема – політичні зв’язки. «Ми піддержуємо вашу
пропозицію повністю. Едмонтон справді повинен бути тим місцем. Але
навіть якщо ми всі стоїмо за те, то ще мусимо «продати» цю ідею іншим,
і тому будемо потребувати від вас практичної поради, що нам робити», –
відповідав за послів А. Гоголь. Ми говорили й про фонди, але А. Гоголь
вважав, що гроші не будуть проблемою, якщо уряд прийме ідею і якщо
АУ погодиться.
Що я виніс із цих нарад? Те, що в нашій акції за ЦУС/КІУС ми можемо рахувати на повну моральну підтримку наших послів у парламенті, а це
мені додавало відваги не тільки в моїх розмовах із приятелями-послами
інших національностей, але й серед керівництва АУ. А тих розмов було
чимало, напр., з Дж. Фостером М. Лупул і я зустрічалися після вакацій 21
серпня і 30 вересня 1974 р. На побаченні 30 вересня, у присутності д-ра
В. Вире, Дж. Фостер нам сказав, що він якраз писатиме в справі інституту листа до президента АУ Г. Ґанінґа, довідатися, що він думає, і що далі,
якщо хочемо, то й ми можемо з ним говорити.
Сьогодні мені тяжко сказати, що дійсно думав Дж. Фостер, пишучи
до президента АУ, але для мене це вже був неабиякий крок уперед: я був
у складі керівництва університету, три рази в місяць сидів поруч президента на нарадах і був у добрих взаєминах з ним особисто. М. Лупул
також мав в університеті контакти з д-ром Генрі Крайселом, академічним
віце-президентом. Після нашої розмови з Дж. Фостером, М. Лупул продовжував свої старання приєднати до спілки за ЦУС міністрів освіти Саскечевану, Британської Колюмбії та Манітоби, а на сходинах управи Федерації з оптимізмом звітував про «прогрес».
З оптимізмом говорив М. Лупул і на зборах ширшої управи Федерації у
Вінніпезі 11–14 жовтня 1974 р., застерігаючи однак, що якщо уряди трьох
західніх провінцій не погодяться фінансувати ЦУС/КІУС або дадуть не
досить, то нашій Федерації треба буде самій збирати на це фонди і «тому
Саварин приготував аплікацію, щоб якнайскоріше заінкорпорувати Фундацію в тій цілі». Я справді вже мав аплікацію готову до підписів і тільки треба
було на те згоди управи Федерації, яку ми тоді й дістали. Щодо аплікації на
Фундацію, то я делікатно інформував моїх приятелів у парламенті і серед
керівництва АУ про наші переговори з Дж. Фостером про ЦУС/КІУС. На
початку 1975 р. я навіть дав копію проекту прем’єрові П. Логідові для
інформації, з яким я часто зустрічався на зборах КПА.
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Діставши листа в справі ЦУС/КІУС (з датою 15 жовтня 1974 р., за
підписом д-ра р. Босетті, Асистента Дж. Фостера), Г. Ґанінг післав його
відразу до Комітету Академічного Розвитку (КАР) на розгляд, але що
мене цікавило – це те, чи уряд готовий дати гроші. На це питання Дж.
Фостер ніяк не хотів відповісти, мовляв, «побачимо, що скажуть три сусідні
західні провінції на нарадах, призначених на 21 січня та АУ». Зате Г. Ґанінг
на початку січня мені сказав відверто: «Якщо уряд готов дати фонди, а
КАР апробує, то я не бачу особисто, чому б ми не мали його прийняти».
Іншими словами, як я й думав спочатку: справа у грошах, тобто у Дж. Фостера, і до нього нам треба далі «стукати». Поговоривши з В. Дячуком,
М. Лупул, Л. Дікур і я замовили через нього побачення з Дж. Фостером
на 3 лютого 1975 р. у його бюрі в парламенті. А щоб «притиснути» Дж.
Фостера зробити якесь рішення, я попросив піти з нами до нього ряд моїх
приятелів у парламенті: А. Гоголя, В. Юрка, Н. Крофорда, Г. Шміда, В. Дячука, Ю. Козяка та К. Чічак. Уявіть тепер собі нашу констернацію: коли
ми прийшли, Дж. Фостера в бюрі не було! «Кудись вийшов, не знаємо
куди», – сказали нам секретарки. Але чи треба нам ще було якого пояснення? Ще старовинні римляни казали: «сапієнтіс сат!» Проте, «хто розумний зриває за собою мости»? 10 лютого 1975 р. я склав візиту Фостерові сам, а 13 лютого – з М. Лупулом, і ми собі, наче ніколи нічого не
сталося, гарно поговорили. «Бо життя є життя!» Я досі переконаний, що
добре тоді зробив, поладнавши мої стосунки з Дж. Фостером (я за дуже
хотів натиснути на нього!), бо наступного дня, тобто 14 лютого 1975 р.
прем’єр Логід проголосив вибори, Дж. Фостер зостався в Кабінеті, а на
його місце – уявіть собі, на мою радість! – міністром Вищої освіти призначив А. Гоголя! А міністром Нижчої освіти Ю. Козяка! Як уважний читач може собі пригадати, я так і представив в свій час Ю. Козяка П. Логідові. Коли йдеться про А. Гоголя, то я знав від самого прем’єра, якої
високої думки він був про нього. Як суперінтендант шкіл, він мав просто
природні кваліфікації на міністра освіти. [...].

В. Кубійович і А ЕУ-2
На цьому місці я знову повернуся до В. Кубійовича і його нового задуму – А ЕУ-2, про яку він мені згадав ще восени 1972 р. та яку ми включили в наш проект КІУСу, розмовляючи з міністром А. Гоголем у квітні
1975 р. Ось що я про те писав в моїй розвідці про КФУС:
… 24 квітня 1975 р. ми з Лупулом уперше порушили справу АЕУ-II
Кубійовича з д-ром А. Гоголем, міністром Освіти Альберти. Ми хотіли
почути його реакцію на те, як би уряд задивлявся на фінансування енциклопедії поза Канадою, точніше – в Сарселі, у Франції. Д-р Гоголь не
був здивований, а навпаки: погодився з нами, що українська наука є українською наукою, де б вона не робилася, тож якщо уряд погодиться
фінансувати Інститут, то й не буде мати нічого проти виготовлення енциклопедії поза межами Канади. Це була добра вістка, зокрема для Манолія Лупула, який зразу навіть не вірив, чи Альбертський уряд погодиться
«випустити» гроші поза Альберту, не те що поза Канаду.
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Про свої заходи щодо АЕУ-2 В. Кубійович переписувався і говорив
не лише зі мною, а й з професорами І. Л.-Рудницьким та Ю. Луцьким із
Торонта; отож він також міг би про те розповісти. Зокрема міг би Ю. Луцький розказати про заходи Федерації КУПіП заснувати ЦУС/КІУС під його
керівництвом при Т. У., бо адв. С. Фроляк, що також займався цією справою, вже давно помер. Щодо мене, то я завжди інформував пп. Кубійовича й Фіґоля про наші заходи заснувати ЦУС/КІУС при АУ. З приводу
цього писав В. Кубійович 2 січня 1975 р.:
Наші проекти треба б узгіднити з проблемами творення українського наукового центру в Канаді, до якого Ви прикладаєте багато надій і
є одним з організаторів. Про ці справи писали мені нещодавно проф.
І. Л.-Рудницький, проф. Ю. Луцький, про це також розказував мені
п. М. Плав’юк, який в листопаді був в Сарселю. Бачу, що ще нема ясного
проєкту-профілю цього центру: учбовий чи науково-дослідний. На мою
скромну думку, радше науково-дослідний центр українознавства (як колись Український Науковий Інститут в Берліні та у Варшаві), з бібліотекою,
читальнею, виданнями (може з часом і з журналом), з науковими викладами, може навіть із курсами. Мабуть, треба звернути увагу на студії українців в Канаді. Але Вам краще видно, який профіль мав би мати цей центр –
все беручи до уваги те, що центр може існувати лише тоді, коли його фінансування вповні переберуть провінційні уряди. Створення такого центру мало б для української справи велике значення. Чимала трудність персональна – треба найти «душу» установи, а це не легко.

А в листі з 22 січня 1975 р. проф. Кубійович наголошував те саме:
Дорогий Пане Колего! Сердечно дякую за Ваш милий інтересний лист
з 8 січня ц. р., за святочні привітання та за всі інформації… Зайняття у Вас,
«нівроку» досить, вистачить на всі руки. Але, найважливіше, що зайняття
ці не голословні, а мають успіхи, як в особистому так і українському
громадському і загально політичному житті. Ваші осяги в консервативній
партії роблять з Вас автоматично речника української справи. Я вже раз
писав Вам, що Ваша доповідь на СКВУ була окрасою СКВУ… Дякую за
вісті про дальшу реалізацію «ідеї Інституту». Звичайно, побажане, щоби
наші науковці врешті устійнили його профіль. Реалізація УНІ в Канаді
мала б всеукраїнське значення – разом з Гарвардським Українським
Інститутом це були б найповажніші науково-учбові осередки
українознавства.

Зацитую ще два листи від В. Кубійовича, перший із 20.2 а другий із
23.5.1975 р. в справі АЕУ-2:
… Якщо йдеться про А ЕУ-2, може щось вияснимо з д-ром Фіголем
весною (він буде в ЗДА і Канаді) та осенею (будемо оба). Була б шкода для
української справи, як не дійшло б до реалізації АЕУ-2 тим більше, що
саме тепер у Києві майже зовсім розігнали Інститут Енциклопедії. Про
весь цей проект буду Вас докладно інформувати і прохати Вас про поради
і допомогу.. Ви вже мабуть бачилися з дром Фіголем у Вінніпегу і будете
з ним бачитися вдруге в Едмонтоні. Може не дістане вдруге
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грипи (як в березні минулого року) Поручаю його і справу А ЕУ-2
Вашій опіці. Ця А ЕУ-2 буде велика річ, а великих діл у нас мало. Як
вийшли вибори? Як зі справою КІУС? [...].

Наради КАР в АУ
Одержавши листа від Г. Ґанінґа, я знову залишив справу перетрактацій з КАР М. Лупулові і І. Л.-Рудницькому, мовляв нехай вони думають,
що це має бути за інститут і де його примістити. Моє діло – політика. Але
М. Лупул, що був у контакті із Г. Крайселом, інформував мене, що робить
КАР. А КАР вперше зустрівся на наради 31 жовтня 1974 р., далі 14 листопада, а тоді 5 грудня 1974 р. На цих третіх нарадах запало рішення на
наступні наради попросити вияснення від М. Лупула, І. Л.-Рудницького і д-ра Р. Босетті, асистента міністра Освіти. 7 січня 1975 р. М. Лупул
і І. Л.-Рудницький явилися перед КАР: перший подав історію, а другий
говорив про філософію проекту, тобто чому українцям потрібний Інститут
і що він сам хотів би робити. Нарадами КАР керував Г. Крайсел, який
ставився прихильно до «ідеї», але запитань до них було багато. Було теж
багато запитань і до Р. Босетті на нарадах КАР 27 лютого 1975 р., але він
не давав конкретних відповідей, а навпаки, дипломатично випитував, що
думає АУ. 17 квітня 1975 р. КАР зустрівся з деканами: філософії – Джорджом Болдвіном і освіти – Маєром Горовіцем, і керівниками департаментів:
славістичних студій – Томом Прістлі та історії – Седріком Ловом. КАР
мав наради відносно КІУСу 15 і 29 травня 1975 р. Але кожного разу, як
шило з мішка, обов’язково вилізало питання грошей. Аж на нарадах 17
квітня декан філософії звернув увагу на «політичні виміри» проекту, мовляв, АУ має мандат «зберігати знання, а не культуру», та ще й культуру
окремої етнічної групи, навіть якщо уряд готовий її фінансувати. Знову
ж на нарадах КАР 15 травня деякі члени висловили незадоволення, що
проект приходить «згори», «політичним шляхом», а не «з нутра університету», і що інші етнічні групи можуть використати такий «прецидент» і також чогось такого домагатися, а АУ не має виробленого «механізму» і не
знає, куди щось таке «припасувати», навіть якщо уряд дасть гроші. На
дев’ятих нарадах 12 червня 1975 р. КАР все таки схвалив інститут у принципі, на таких умовах: а) уряд буде його фінансувати, і б) окремий «ад
гок комітет» АУ виробить більш ясний і точний проект Інституту для затвердження його загальною радою факультетів. 26 червня 1975 р. 11-членний КАР за підписом Г. Крайсела вручив свій звіт Г. Ганінґові, а той 2 вересня 1975 р. вислав його урядові.
1 липня на місце Г. Крайсела академічним віце-президентом, одним
голосом більшости, був вибраний М. Горовіц. Я це знаю, бо був на виборчому комітеті і дав той вирішальний голос за нього. Тож одного дня, після
сходин керівництва університету, я поговорив собі з ним, мовляв – у чому,
крім грошей, трудність? «Буде найкраще, коли Манолій переробить проект», – сказав мені М. Горовіц. І так воно остаточно й сталося. Восени
М. Горовіц попросив М. Лупула організувати в справі КІУСу окремий «ад
гок» комітет, а проект переробити. М. Лупул попросив до цього комітету:
д-рів Браєна Еванса, Маделейн Моно, Метра Гулуцана і Т. Прістлі, а тому,
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що М. Лупул сказав їм, що він сам усе зробить, то вони погодилися. Тому
що І. Л.-Рудницький був на науковій відпустці в Европі, М. Лупул, будучи
15 листопада в Торонті, засягнув поради тільки в Ю. Луцького і Б. Боцюркова. Користаючи з протоколів і дискусій КАР і наголошуючи важливість
українських канадських студій і АЕУ-2, М. Лупул на початку грудня 1975 р.
вже мав перший нарис зміненого проекту Інституту і 23 грудня 1975 р.
представив його своєму «ад гок» комітетові. Багато завваг не було, і «ад
гок» комітет апробував другий нарис проекту 12 лютого, а 18 лютого 1976 р.
він пішов до М. Горовіца, на розгляд КАР. КАР нараджувався тричі, а 23
квітня разом із «ад гок» комітетом, але істотних запитань уже не було,
тому 29 квітня 1976 р. КАР «nolens-volews», хоча знову з певними умовами,
новий текст апробував. Ще в березні, довідавшись від М. Лупула, що він
має зустрітися з деканом філософії Дж. Болдвіном, я після сходин зупинив
Дж. Боддвіна і спитався, чи я маю також прийти, але він аж руками замахав,
мовляв, не треба, все йому ясно і все буде добре, нехай Лупул приходить
сам. 31-го травня 1976 р. проект затвердила загальна рада факультетів,
але до мене й М. Лупула, присутніх як обсерватори, ніяких питань не було.
Можна собі уявити, з яким полегшенням ми з М. Лупулом пішли після
того на пиво та обід у факультетському клубі! Все, що треба було
зробити, – схвалити на сходинах Board of Governors 18 червня 1976 р., але
там уже був я. Board of Governors схвалив КІУС одноголосно. Протоколи
з нарад КАР є в моєму архіві – вони прекрасно відзеркалюють увесь
університетський процес, через який мусять пройти всі «нові» проекти, зокрема
проекти заініційовані якоюсь громадою чи організацією з-поза університету.
В університетах «академічну свободу» цінять більше, ніж «святих корів»
у Індії, а прецеденту бояться – «як дідько свяченої води».

Перетрактації за ЦУС з д-ром А. Гоголем
Я забіг наперед і розказав про «один бік медалі», університетський,
як АУ нараджувався у справі КІУСу, поки його прийняв, а тепер розкажу,
як виглядав другий, політичний бік. Якщо хтось думає, що переговори
з університетом були трудні й довгі, а з урядом Альберти коротші й легші,
той дуже помиляється. Це крім того, що я був на екзекутиві КПА, що
в легіслятурі були посли і міністри українського роду, включно з двома
міністрами Освіти українцями, що за нашим проектом стояла ціла зорганізована українська громада й церква. На щось таке прямо не було прецеденту! Оскільки обставини й наші зв’язки були такі, що ми вперто й дипломатично все організували, то й уряд не міг вкінці не погодитися. Але
йдімо хронологічно.
Зразу після нашої з М. Лупулом розмови з А. Гоголем 24 квітня 1975 р.,
троє з нас, М. Лупул, І. Л.-Рудницький і я, зійшлися 30 квітня на нараду,
подумати, що далі робити. Як з АУ, так і з А. Гоголем. А треба ж було
подумати про структуру майбутньої інституції, хто її очолить, якої суми
просити від уряду. Треба було, з огляду надходячої конвенції федерації,
також вирішити склад дирекції та місце осідку КІУС, яку я якраз тоді
реєстрував в Оттаві. Наради 30 квітня протоколював І. Л.-Рудницький,
261

Історія установ, товариств та об’єднань

а 5 травня – М. Лупул. Тому що більших розходжень у наших поглядах не
було, протоколи засвідчують лише наші постанови, а не дискусію. Ми
намітили, що директором буде І. Л.-Рудницький, а його заступником –
М. Лупул, що до Ради попросимо з нашого університету М. Ґулуцана
і Т. Прістлі, а з інших університетів – Ю. Луцького, Б. Боцюркова, К. Біду
й П. Потічного. Що першу управу КІУС примістимо в Торонті під проводом С. Фроляка, намітили, хто увійде до дирекції з інших провінцій, що
саме робити на конвенції у Вінніпезі, що треба запросити А. Фіґоля, й т. д.
Наприкінці наших других нарад ми погодилися, що було б «нереалістично» мріяти про відкриття КІУСу в 1975 р. Адже треба мати рішення
Кабінету, Загальної ради факультетів, керівництва АУ. Як правильно ми
думали! Млини політичні мелять не швидше, ніж університетські.
7 травня потелефонував мені А. Гоголь, що він їде завтра до Саскатуну на наради міністрів Освіти і порушить справу інституту, але як і я, не
вірить, що інші провінції приступлять до спілки, а коли повернеться, то
мене повідомить, порадиться, як йому підготувати нашу пропозицію на
збори Комітету суспільного розвитку, а потім уже й Кабінету. Але коли він
повернувся, то М. Лупул потелефонував йому перший, а тоді мені: все,
мовляв, виглядає добре. Однак «добре» воно не було, бо інші західні
канадські провінції до спілки так і не приступили. А. Гоголь подзвонив
мені аж 7 липня: він їде 15 липня на вакації, але має надію, що до того часу
«матеріяли» будуть готові. Повернувшись, він мені потелефонує. Та я не
чекав, і попросив мого приятеля, посла Василя Скорейка, написати листа
до всіх членів альбертського Кабінету, прохаючи підтримати заснування
КІУСу в АУ. Лист В. Скорейка (я допоміг секретарці В. Скорейка Робін
Фрейзієр його написати), з датою 1 серпня 1975 р. пішов до членів Кабінету,
включно із Прем’єром Логідом (17 із них відписали). В. Скорейко також
написав тоді листа до федерального міністра Багатокультурности Джона
Манро, але той відповів, що його міністерство таких інститутів не фундує.
В той же час, на сугестію М. Лупула я попросив В. Дячука дати копії
нашого проекту всім членам альбертського Кабінету, щоб знали, про що
В. Скорейко пише. Я знав, політики мають так багато справ, що їм треба
допомагати робити те, що обіцяли. Хоч А. Гоголь повернувся з вакацій 1
серпня, потелефонувати мені він забув, тому два тижні пізніш, 18 серпня, я
зголосився сам. Потелефонував сказати, що я не маю більшого проекту у
моєму житті. Якщо ж він його переведе через Кабінет, то я особисто
запишу його ім’я до історії українців Канади. «Ми маємо реалістичний
проект і я вповні за нього», – відповів А. Гоголь, – «він піде до прем’єра
ще цього тижня задля інформації (вишле мені довірочно дві копії) і вже
тепер відкладе відповідні фонди у своєму бюджеті, а університет
погодиться, якщо ми навіть усно приобіцяємо йому гроші».
«Знаменито!», – сказав мені М. Лупул, коли я йому подзвонив і переказав мою розмову з А. Гоголем. Але коли минуло два тижні і я запитав
Г. Ґанінґа, чи він чув що-небудь від А. Гоголя, то той сказав, що ні. «Пиши
тоді листа йому і постав справу фондів сам», сказав я президентові. 2 вересня 1975 р. Г. Ганінг справді написав листа до Р. Босетті, залучуючи
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копію звіту КАР із 26 червня, з рекомендацією, що заки КАР подасть
проект до ЗРФ, він хоче знати, чи уряд готовий його уфундувати. Минуло
ще три тижні, а від А. Гоголя не було жодної вістки. Мій терпець урвався
і 25 вересня я знову потелефонував йому: «Як це так? Понад рік із Дж.
Фостером, а тепер уже з ним півроку говоримо, – і ні кроку вперед! Ми
розстроєні. М. Лупул і я запропонували допомогти, але він не кличе. Обіцяв нам два місяці тому дати справу до Комітету суспільного розвитку
(КСР), і досі не дає. Я вже зорганізував за проект навіть ряд міністрів,
а він далі – сидить на справі, і тільки думає, як би з неї виховзнутися,
і. д.». Гоголь терпеливо мене вислухав, і запевнив, що тепер уже справу
з місця зрушить, що більше не буде отягатися, що скоро нас з М. Лупулом
покличе обговорити останній нарис, і т. д. Одним словом, був дуже примирливим, зокрема тоді, коли я сказав йому, що я готовий піти навіть до
прем’єра й до його колеґ-міністрів, щоб запевнити йому їхню підтримку. І
справді: на 30 вересня А. Гоголь попросив мене з М. Лупулом до свого
бюра, щоб разом із його асистенткою д-р Гамід востаннє обговорити проект і його презентацію перед КСР наступного дня. (Це називалося
«аРеФДі» – ready for decision). О, що за наради це були! Цим разом М. Лупулові урвався терпець, а мене тривожило те, що КСР зустрінеться без
прем’єра. Але після нарад я ще раз потелефонував до А. Гоголя і сказав
йому, що маю підтримку більшости міністрів на КСР, з якими я говорив
особисто.
Як дощ після спеки, задзвонив телефон А. Гоголя після зборів КСР
1 жовтня 1975 р.: «Петре, збори КСР були дуже добрі. Подавай до Кабінету, сказали. Мій внесок пройшов одноголосно. Підтримка внеску була
спонтанна і щира. Я чесно можу сказати, що це був мій найкращий виступ. Я їм казав, що ми українці…» КСР складався із 9 членів, і хоч я мав
запевнення від п’ятьох, що будуть «за», все одно я потерпав. Тож коли
В. Юрко зателефонував мені і сказав, що за Кабінет мені також немає
чого потерпати, бо там є – він, Г. Горнер, Н. Крофорд, Г. Шмід… Я ще
глибше відідхнув, але для певности – таки зложив візиту прем’єрові. «Не
журися, я знаю, ти маєш у моєму Кабінеті чимало приятелів», – запевнив
мене прем’єр. 7 жовтня А. Гоголь також запевнив: він сподівається, що
й Кабінет схвалить проект 21 жовтня, незалежно від того, чи буде прем’єр
присутній чи ні. Так воно й сталося. Коли я потелефонував о другій годині
21 жовтня 1975 р. А. Гоголеві, то спершу ніж мені сказати щось, він
запитався мене, чи я «стою твердо ногами на підлозі». Я зніяковів, почувши: «Інститут апробований – одноголосно! Ідея схвалена всіма, а гроші –
то дурниця, я вже їх маю, дармащо бюджет на 1976 рік будемо схвалювати щойно в лютому або березні». А. Гоголь говорив мені не менше зворушено. Дружина Оля, слухаючи нашої розмови біля мене, була мабуть
щасливіша за мене і за М. Лупула. «Зараз я потелефоную сходові», –
казав захоплений М. Лупул, а В. Юрко, який поздоровив мене, навіть назвав, хто забирав слово за інститут: Марв Мур, Ю. Козяк, Дж. Фостер,
Дон Ґетті, зокрема – д-р Г’ю Горнер, заступник прем’єра. «Мені навіть не
було потреби говорити, – казав Юрко – бо ніхто не був проти». Прем’єра
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не було, але він, самозрозуміло, знав наперед. Не говорили також (бо не
було потреби) такі мої приятелі, що мені обіцяли підтримку: Л. Гайндмен,
Н. Крофорд, Гордон Мін’єлі, Боб Давлінґ, Елан Ворек, Елан Адир. Вістка
блискавкою поширилася по місту. 23 жовтня я передав вістку про схвалення
КІУСу А. Фіґолеві, 28 жовтня ми з М. Лупулом передали новину (через
Р. Осташевського) на телебачення, а потім написали й газети. 7 листопада
в українському ресторані «Троянда» ми з М. Лупулом зібрали членів КБ,
управи Федерації, В. Дячука, Ю. Козяка, К. Папроського з дружинами, а
також К. Чічак – на пишну вечерю, щоб ушанувати міністра А. Гоголя й
подякувати йому за його історичний вчинок. Я бавився за господаря,
М. Лупул представив панство Гоголів, Голова КУК В. Підручний говорив
від КУК, а Я. Росляк від КУПіП. 31 жовтня 1975 р. В. Вирс, асистент
міністра А. Гоголя, написав до Президента А. Ганінга листа про те, що
Кабінет схвалив фінансування Інституту. В. Вирс також вислав Г. Ґанінгові копію листа А. Гоголя до мене, в якому окремо подякував нам із
М. Лупулом за наші зусилля у зв’язку з Інститутом і поручив нас Г. Ґанінгові, як тих, що можуть допомогти університетові приготувати детальний
проект Інституту на остаточне схвалення АУ і уряду. 7 листопада я склав
візиту й подякував П. Логідові, 14 листопада ми з М. Лупулом відвідали
президента Г. Ганінга, а 19 листопада мали детальну розмову з віце-президентом М. Горовіцом. Я поінформував його, що уряд схвалив Інститут,
гарантує фонди, і хотів би бачити схвалення його від АУ якнайскоріше, по
змозі до 1 липня 1976 р. Я поставив цю дату сам, бо мені хотілося, щоб
КІУС почав свою працю точно в 100 річницю ганебного Емського указу
московського царя, який обмежував ужиток української мови. Коли М. Лупул висловив побоювання, що рішення піде знову до КАР, тоді затримка
неминуча, то М. Горовіц обіцяв обтяти процедуру до мінімуму, але затримати «легітимність», щоб опісля не було клопотів. Далі М. Лупул поінформував М. Горовіца, що Інститут очолить він, асистентами будуть професори
Ю. Луцький і І. Л.-Рудницький, а також додав, кого б він хотів на своєму
«ад гок» комітеті, устійнити проект. До речі, М. Горовіц відразу погодився
на осіб, запропонованих до цього комітету М. Лупулом. Я та М. Горовіц
перебрали на себе завдання перевести проект через керівництво університету. Тоді ж я пообіцяв поговорити з віце-президентом д-ром р. Філіпсом
про відповідне для інституту приміщення. Забігаючи наперед скажу, що
на початку КІУС примістився в будинку факультету Освіти, опісля я постарався, щоби він перенісся до чудового відновленого будинку Атабаска, де
він перебуває до тепер і займає майже ввесь поверх.
На цьому місці хтось може запитатися: а що ж робив КБ, крім КІУСу,
протягом того часу? Хочу відповісти. КБ далі сходився і нараджувався,
і хоча бріфи були за ним, він далі тримав палець на пульсі багатокультурности. У 1972 р. КБ служив рівночасно КУПіП і КУК, напр. 2 квітня 1973 р.
я здавав також звіт про його працю на загальних зборах КУК. М. Лупул
уже тоді був на КБ моїм заступником, і як член від степових провінцій на
КДРБ, інформував КБ, що діється на федеральному полі. Л. Дикур, який
1973 р. очолив РАКС, зі своєї сторони інформував нас, що діється у про264
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вінції, хоч я належав до Комітетів Освіти й Мови на РАКС і сам орієнтувався. А праці було багато, теоретичної і практичної. Треба було ходити
і доповідати про багатокультурність на всяких зборах, по радіо, в пресі,
домагатися тзв. «грентів» на різні плани. Напр., КБ тоді дістав $20 000.00
на самі англійсько-українські садочки, які почалися в Едмонтоні з початком 1974 р. 21 лютого 1974 р. М. Лупул промовляв на конвенції учителів
провінції на тему «Причетність багатокультурности до навчальної програми», 1 січня 1975 р. я говорив на загальних зборах КУК про РАКС, 20
січня 1975 р. КБ дискутує, що саме з «українського» примістити в «Едмонтонському Форті» (остаточно, за певну суму грошей, примістили Українську книгарню Фербея), а 26 липня 1975 р. про склад дирекції для
СУКС, яку очолив р. Осташевський. У ті роки багатокультурність була
«гарячою» темою: журнал Saturday Night помістив статтю Сандри Ґвин
«Багатокультурність, загроза та обіцянка» (багато держав має різні раси,
але тільки Канада вирішила зберігати і побільшувати різниці, писалося
в ній), а газета Globe and Mail 1 грудня 1975 р. передовицю «Багатокультурний скок у порожнечу», а з української сторони появилися стаття д-ра
Ізидора Глинки «What is wrong with Official Languages Act» і моя «Чи багатокультурність на роздоріжжі?» Новий міністер багатокультурности Дж.
Манро роз’їзджає по Канаді і проголошує новий напрям, зовсім не те, чого
хочуть етнічні групи, і треба було бути на його виступі перед ПР КУК в
Інституті св. Івана, щоб почути нашу реакцію. Централя КУК у Вінніпезі
12 вересня 1975 р. зустрілася навіть із Прем’єром Канади П. Е. Трудо,
домагаючись 3.5 мільйона на «українські культурні центри», більшої іміграції
з України, захисту дисидентів, йдучи за промовою проф. В. Тарнополського на Конгресі КУК 14 грудня 1974 р. у Вінніпезі, на тему «Людські
права в СССР і що вони означають для нас, українських канадців». Разом
із КУК КБ домагається української години на радіо СКІІА, безуспішно,
але зате 13 жовтня 1976 р. на внесок міської радної українки п. Б’юті, міська
рада шістьма голосами проти п’яти перейменовує «Mayfair Park» на парк
ім. В. Гавреляка, колишнього мера Едмонтону. Щоб не повертатися вже
до КБ ширше, піду ще далі наперед і згадаю, що КБ інтенсивно працював
в імені КУПіП і КУК ген аж до 1977 р., коли міністром багатокультурности став на короткий час канадець українського роду Норман Кафик,
завдяки якому Торонто одержало $300 000.00 на катедру української мови.
22 травня 1977 р. я говорив на конвенції ФКУПіП на тему «Багатокультурність – дійсність чи мрія?».
Одержавши офіційного листа від А. Гоголя, з копією листа до Президента Г. Ґанінґа, що уряд буде фінансувати інститут, я перехрестився, думаючи, що моя функція майже скінчилася. Але я не здавав собі справи,
скільки речей треба було ще вирішити, зокрема М. Лупулові. А йому треба було подумати, кого з АУ попросити до «ад гок комітету», який зробить новий проект, хто остаточно буде першим директором, науковими
співпрацівниками асистентом, який бюджет запропонувати для АЕУ-2
(В. Кубійовича), а який для бюра в Торонті (Ю. Луцького). І так, уже 11 листопада 1975 р. М. Лупул потелефонував: щоб я замовив побачення з пре265
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зидентом Г. Ґанінґом і М. Горовіцем – уточнити ролю д-ра Андрія Горняткевича (я дістав його на наш університет зі США через О. Пріцака),
поговорити про бюджет, ролю І. Л.-Рудницького та Ю. Луцького. А день
пізніше, ми дискутували, як нам скоротити університетську «процедуру»
та функції керівництва. Треба згадати, що в Торонті директором мав бути
Ю. Луцький, а в Едмонтоні – І. Л.-Рудницький. Але тепер ситуація здалася нам інакшою, – під політичним і академічним оглядом. Ніхто не був,
хай так скажу, «в курсі справи» до тої міри, що М. Лупул, ніхто й не напрацювався над нею так, як М. Лупул. І тому я не мав сумніву, що директором повинен стати М. Лупул, І. Л.-Рудницький і Ю. Луцький його академічними співпрацівниками, а А. Горняткевич асистентом. Так я й сказав
тоді М. Лупулові, зі мною погодилися Б. Боцюрків та Ю. Луцький, а ще
день пізніше, то й А. Гоголь, який мені радив, що від його імени сказати
Г. Ганінгові та М. Горовіцеві. «Скажи їм, що я буду дуже розчарований,
якщо Інститут не почне діяти негайно, або найпізніше наступної осени».
24 листопада 1975 р. прилетіли до Едмонтону В. Кубійович і А. Фіґоль, я зустрів їх на летовищі і взяв на вечерю, а пізніше завіз на ночівлю.
День пізніше, о 3 год. взяв їх на наради із М. Лупулом, таки в його хаті.
Наради тривали до 7 год. вечора. Про що була мова, видно із листа В. Кубійовича до М. Лупула із 29 грудня 1975 р., копію якого прислав мені В. Кубійович з листом до мене, датованим 30 грудня:
Мило згадую наші розмови в Едмонтоні – як на загальні теми так і на
тему А ЕУ-2. Мені було приємно найти у Вас і д-ра Саварина повне
зрозуміння великого українського проекту – А ЕУ-2 і що так легко і швидко ми устійнили напрямні співпраці Центру українознавчих студій в Едмонтоні, який Ви репрезентуєте, і мною і д-ром Фіґолем, як репрезентантами НТШ в Европі і ЕУ-2. Новопосталий центр в Альберті може бути
одним з найповажніших осередків українознавства у Вільному Світі, а тим
самим мати чимале політичне значення… Думаю, що деякою допомогою у праці Вашого Центру буде реалізація проекту А ЕУ-2, що має теж
всеукраїнське значення.

А в листі до мене В. Кубійович дякує мені не лише за «опіку» і за
«допомогу в реалізації великого українського проекту АЕУ-2», але й просить допомогти вияснити його «перетурбанції» з Ю. Луцьким на тему бюджету на Торонтонське бюро, який він змішав з бюджетом на АЕУ-2:
Подробиці найдете в копіях листів: проф. Луцького до мене і моїх до
проф. Луцького і проф. Лупула. Я не хочу «втручатися» в не мої діла:
взаємини Альбертського центру до проф. Луцького, до справ самого Альбертського центру, але я мушу обстоювати проект А ЕУ-2 представлений в
записці з 25.ХІ.1975 р. Мені дуже залежить на співпраці з Альбертським
центром, мабуть, без нього не прийде до реалізації А ЕУ-2, але я хочу мати
ясну ситуацію… Маю до Вас, Дорогий Колего, велике довір’я і тому пишу
ясно і прохаю про Вашу допомогу у виясненні цілої афери…

Таких «перетурбанцій», а властиво непорозумінь, між Сарселем, Едмонтоном і Торонтом щодо АЕУ-2, незабаром було ще багато.
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Так близько, а так далеко
Про свої «труднощі» з І. Л.-Рудницьким М. Лупул повідомив мене
вперше 5 січня 1976 р. День пізніше знову потелефонував, – сказати, що
якраз вислав мені перший нарис проекту і прохає моїх коментарів, але при
тому почав доказувати мені, чому саме він мусить бути директором, а не
І. Л.-Рудницький. «Тут уплутана академічна спільнота. І ціла українська
спільнота. Це найбільший проект досі і подібного йому ніхто не почне до
ста літ. І тому я заінтересований у ньому. Персонально, це сповнення моїх
мрій», – говорив мені Лупул. 7 січня М. Лупул потелефонував мені знову,
підкреслюючи, що «це найважніший мій телефонічний дзвінок цього року!».
Повідомив, що д-р Фішер зазначає, що «процес» АУ візьме довше як півроку,
і що КІУС мусить бути «переглянений і вияснений» вповні. Що ж нам
робити? Але я заспокоїв його, кажучи, що мої «кредити» («ЮУ») з урядом
і АУ завеликі, щоб мене зупинити і що я, зрештою, готов навіть «піти на
Президента КПА, якщо виникне потреба». У моїм нотатнику зазначено:
«Я був лихий».
Два дні пізніше М. Лупул зателефонував мені, що сходини нашої четвірки продискутувати проект – М. Лупул, І. Л.-Рудницький, Ю. Луцький
і я – будуть 10 січня в готелі «Голідей Ін», і щоб я конечно прийшов. На
той час я вже мав від нього коменарі І. Л.-Рудницького (його лист до
М. Лупула з 6 січня), як теж свої завваги, так що на наших сходинах ми
все узгіднили, точка за точкою, порівняно мирно: дату започаткування
інституту (1 липня 1976 р.) я казав їм «лишити зовсім мені», «associates»
М. Лупула – І. Л.-Рудницький і Ю. Луцький – погодились за дві третини
своєї платні працювати при університеті, а за одну третину етату при КІУСі,
з тим, що М. Лупул буде повністю на етаті КІУСу а крім того, дістане
собі асистента. Коли тиждень пізніше ми з М. Лупулом зрозуміли, що за
таких умов т.зв. «адміністрація» з’їдала б забагато фондів інституту, то
ми 22 січня 1976 р. запропонували Ю. Луцькому і І. Л.-Рудницькому
лишатися повністю на платні університету, а за те одержати від інституту
асистентів. Унаслідок прийшов до помочі І. Л.-Рудницькому д-р Іван
Павло Химка, а М. Лупул і його асистент погодилися замість цілої платні
від інституту одержувати тільки по дві третини. «Nolens volens»
Ю. Луцький і І. Л.-Рудницький погодилися. З листом В. Кубійовича до
мене із 13 січня прийшли копії його листів до М. Лупула і Ю. Луцького, як
і копія листа Ю. Луцького до нього, на який я широко відписав йому 14
січня 1976 р. Та на тім непорозуміння між В. Кубійовичем і Ю. Луцьким
не закінчилося, бо в листі до мене із 17 січня А. Фіґоль також просить
мене інтервенювати, щоб часом вони «не натовкли порцеляни, якої потім
вже ніяк зліпити не годен». Нагода відписати А. Фіґолеві і ще раз написати
В. Кубійовичу трапилася після нашого з М. Лупулом і А. Гоголем обіду в
«Караван готелі» 21 січня, на якім А. Гоголь нам з радістю сказав, що він
якраз був зі своїм бюджетом у прем’єра Логіда і той особисто апробував
фінансування інституту, «а ухвала Кабінету в березні – це вже буде тільки
формальність». «Як добре, що я сходив до прем’єра особисто!», – подумав я тоді з полегшенням. А пишучи В. Кубійовичеві, порадив:
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…А тепер щодо Вашого листа із 13 січня ц[ього] р[оку] і мого
«посередництва», зокрема «поради» для Вас. Моє посередництво вже
давно маєте. Ви знаєте, що я Вас здавна поважаю і попираю, і що зможу
для Вас зробити, то таки зроблю… Конкретно, напишіть гарного приязного листа до пп. Луцького, Рудницького й Лупула, що умова стоїть, і що
ждете нетерпеливо на схвалення інституту, а тоді на започаткування праці
над А ЕУ-2…

Незабаром, із датою 2 лютого, прийшов лист від Кубійовича, в якому
він писав:
Дорогий Петре Михайловичу, зразу хочу Вам заявити, що я є Володимир Михайлович. Гарно дякую за Ваші ділові і повні оптимізму листи з 14
і 24 січня. Без Вашого ентузіязму і політичних впливів, без Вашого зв’язку
з проф. Лупулом, цього великого діла, яким буде А ЕУ-2 разом із КІУС не
було б. Може після його реалізації заспіваємо в Едмонтоні пісню побіди,
після якої мусить іти послідовна, важка і згармонізована праця. Ви дали
дуже добру пораду, щоб написати листи до проф. Луцького, Лупула й
Рудницького. Посилаю Вам копії цих листів..

Після нарад нашої четвірки, «асі Нос» комітет М. Лупула апробував
пропоновані нами зміни і 18 лютого послав проект на руки М. Горовіца,
а той 20 лютого вислав його до секретаря КАР, з інструкцією поставити
інститут на програму своїх наступних нарад. Копії цих листів на моє прохання прийшли до мене, бо я хотів точно знати що й коли робиться. 5 березня я попросив М. Горовіца постаратися, щоб КАР і ЗРФ вирішилили
справу інституту якнайскоріше, а для певности – звернувся також до президента Г. Ґанінґа: «Справа КІУСу є перед КАР і я щойно просив М. Горовіца до кінця березня поставити її також у програму сходин Загальної
Ради Факультетів. Уряд має асигнувати $350,000.00 1 квітня і я не хотів
би ті фонди втратити. АУ вже нараджується над цією справою півтора
року, то ж я і міністер вважаємо, що немає жодних академічних причин
довше з нею зволікати. Ми хотіли б, щоб Ви особисто заглянули в це діло».
Президент Г. Ґанінґ обіцяв розвідати і дати мені знати, як стоїть справа. І
справді, вже 8 березня Г. Ґанінґ вручив мені листа, з копіями до д-рів
А. Гоголя, В. Вирса і М. Лупула:
… Dr. Lupul has been invited to the next
meeting of the Committee on March 18 th.
It is possible that following that meeting,
the Academic Development Committee will
have a recommendation to make to General
Faculties Council. The recommendation
would first have to be considered by the
Executive Committee. It is Likely, therefore,
That the Executive Committee could
consider the Proposal on April 12th, and
General Faculties Council on April 26,
1976…

… Доктора Лупула було запрошено на
наступну зустріч Комитету 18 березня.
Ймовірно, після цієї зустрічі Академічний Комітет Розвитку матиме рекомендацію до загальної Ради факультетів.
Рекомендацію спочатку варто розглянути Виконавчим комітетом. Тому Виконавчий комітет міг би розглянути пропозицію12 квітня, а загальна Рада факультетів 26 квітня 1976 р. …
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Дорогий Колего, Гарно дякую за лист з 12 травня та за всі інформації.
Саме я хотів писати до Вас, а тут приїхав на тиждень д-р Фіґоль… Вітаємо
Вас із новим великим осягненням – вибором на президента
Консервативної партії Альберти… Дякуємо за докладні інформації в справі
Інституту. Якщо 18 червня буде справа на 100% (тепер, мабуть, на 90%)
вирішена, це буде вислід Вашої і проф. Лупула довгої, мозольної
дипломатичної праці. А це (знову повторяюся) велике осягнення і для
української науки і політики, бо ж наука, в деякій мірі, має допомагати
політиці… Маю надію, що наша А ЕУ-2 причиниться також до сповнення
цих завдань…

Коли керівництво АУ схвалило заснування КІУСу, самозрозуміло,
листом із 18 червня 1976 р., я повідомив про це і В. Кубійовича в Сарселі,
на який одержав ось яку відповідь:
Дорогий Пане Колего, Ваш лист з приємною новиною, що Інститут
став дійсністю я дістав щойно сьогодні (2.7.1976 р. П.С.) Вітаю! Що дійшло
до його реалізації – це в першій мірі Ваша заслуга – діло політика. В «пост
скріптум» пишете, що Ваша роля майже закінчилася. Не думаю! – політик,
який розуміє вагу науки мусить пильнувати, щоби «профіль» інституту
був задовільний. Ви знаєте стару німецьку мудрість: «гундерт
професорен – Фатерлянд ферльорен»… Богу дякувати, що проф. Лупул
(прошу його вітати) не лише «грає» з Вами, але є доволі реальною
людиною. Все таки треба брати до уваги, що роля Інституту на багато
більша, як досліди «канадських українців» – вона має всеукраїнське
завдання, вона має відповісти на все те жахливе, що роблять з української
культури прокляті російські більшовики. Звичайно – я не мішаюся не в
мої справи, але я все готовий висловити думку у справі Інституту.
Конкретне для обох партнерів (Інститут в Едмонтоні та інститут головної
редакції ЕУ в Сарселі) зробити договір, устійнити фінансову базу для А
ЕУ-2, зорганізувати роботу, тобто розумно її розподілити, а щоб її
розподілити, мушу проводити численні розмови в гурті і персонально з
різними фахівцями. А ЕУ-2 є доволі велике (і не легке) діло, і може бути на
роки першою зовнішньою познакою дій Інституту. Думаю, що мені
прийдеться осенею приїхати до Вас, себто на Ваш континент, на кілька
тижнів.

В. Кубійович мав рацію, коли писав, що моя роля з КІУСом не скінчилася 18 червня 1976 р., хоча ще 8 січня 1975 р. я йому писав:
Мене тільки цікавить технічна частина: дістати гроші від уряду й місце в університеті. Який він має бути, хай рішають пп. М. Лупул, І. Л.Рудницький, Ю. Луцький.

У половині вересня 1976 р. М. Хом’як взяв у мене досить довге інтерв’ю про створення КІУСу, яке помістила Свобода 23 вересня 1976 р. і Канадська Україна в Едмонтоні. Треба було переглянути «гори» паперів,
але воно мабуть досі з усіх писань про постання КІУСу чи не найкраще
про все те розповідає. А далі пішли наради в справі А ЕУ-2, про яку В. Кубійович мені писав, як тільки дізнався про наші старання заснувати Інститут. Я радію, що М. Лупул «купив» цю ідею в мене, хоча переконати М. Лупула мені допомогли остаточно І. Л.-Рудницький і Ю. Луцький, з якими
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В. Кубійович також переписувався. 4 грудня 1976 р. в АУ була підписана
про видання А ЕУ-2 угода між НТШ (Сарсель, Франція), КІУСом і КФУС;
її підписали В. Кубійович, М. Лупул, Ю. Луцький, І. Л.-Рудницький, А. Фіґоль і я. Бюлетень КІУСу з нагоди святкування 20-річчя пише про цей
проект так:
Ніхто з цієї ініціятивної групи, чітко не уявляв об’єми завдання, яке
чекало попереду. Звичайно підготовку і видання енциклопедії беруть на
себе поважні академії наук, уряди або великі видавництва. Для малого
дослідчого центру, який ще тільки боровся за визнання, це було завданням колосальних розмірів. КІУС довірив своєму третьому партнерові,
КФУС, заснованій Федерацією УПіП, збирати кошти для покриття видавничих витрат…

Як той, хто заінкорпорував КФУС і складав плани збірки грошей, а як
член Дирекції КФУС довгі роки займався збіркою фондів на неї, я з приємністю на цьому місці занотовую, що КФУС чесно виконала взяті на
себе зобовязання та й досі живе і працює. А як співзасновник КІУСу
я радію, що він узявся разом із НТШ і КФУС за виготовлення і публікацію
А ЕУ-2 якраз на світанку відродження української держави. Це своєрідний наш пашпорт в англосаксонський світ.
Вище я згадав про п’ять умов КАР, але не сказав, що це були за умови.
А однією з них був «перегляд» КІУСу Комітетом АУ після трьох років
праці. На нього чекав не лише М. Лупул, також я, бо вже тоді я не був
в керівництві АУ. Навесні 1979 р. М. Горовіц призначив до Комітету професорів-докторів: Джін Лавбер, Теда Аокі і Браєна Еванса. Бюлетень КІУСу за травень-серпень 1979 р. ч. засвідчив про вислід перегляду таке:
Ми приходимо до висновку, що заснування Інституту було сміливою ідеєю з широким засягом, що мало значення по всій державі (а то
й ширше), і керівництво праці Інституту було добрим. Інститут робить
враження, що він здобув собі солідну основу, якою цей університет може
гордитися; його перспективи на майбутнє добрі й заслуговують підтримки як від АУ, так і від Провінції… На нашу думку, Інститут українських
студій є здоровим, він осягнув багато більше, ніж можна було сподіватися, у своїх перших роках і перед ним є світле майбутнє як дослідчої клітини
при цьому університеті.

Однак, того ж 1978/79 р., по вуха завантажений директор КІУСу М. Лупул і не завважив, що переступив рамки свого річного бюджету, замість
$350 000.00 пустив понад $500 000.00. І попав, так би мовити, в паніку.
«Що ж буде тепер? Писати до уряду ще один бріф?», – запитував мене.
«Сиди тихо й лиши це мені, Манолію», відповів йому, – «я це спробую сам
полагодити». На моє превелике щастя міністром Вищої освіти був тоді
мій партійний приятель, адвокат Джім Горсмен. (У 1982 р. вітав мене як
канцлера АУ). Я задзвонив йому, і домовився з ним про обід. 16 липня
1979 р. ми зійшлися о 12 годині дня в ресторані Waldon’s. Він був зі
своїм асистентом – гарно попоїли, а тоді я пояснив йому в якій «скруті»
знайшовся М. Лупул. «Це дурниця, не журися. Я ще нині напишу до АУ
листа і збільшу бюджет на Інститут до півмільйона, а тобі пришлю “blind
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copy” про те». Так він і зробив – я дістав копію його листа до АУ 19 липня,
і відтоді бюджет КІУС був уже понад півмільйона річно. Можете собі
уявити який щасливий був М. Лупул, коли я його про це повідомив!
Той же мій приятель Дж. Горсмен став мені з М. Лупулом у пригоді
ще раз. Ніде правди діти, КІУС постав завдяки урядові Альберти. Його
бюджет – $350 000,00, а пізніше понад $500 000,00 річно – оплачував уряд.
А це тривожило М. Лупула. «Що буде як консервати програють вибори?»
Тому 1980 р. М. Лупул запропонував мені поговорити з Дж. Горсменом і
попросити його передати КІУС, із його бюджетом включно, до АУ – як
частину університету. І знову – Дж. Горсман без найменшого клопоту, на
моє прохання, це зробив. «For better or worse», – казав, і від 1981 р. КІУС
став інтегральною частиною Альбертського університету.
Список скорочень
А ЕУ-2
АККС
АРКС
АУ
БПАА
ДРСЕС
ЗРФ
ІРСЕС
ІСЕС
ІУС
КАР
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КДРБ
КІУС
ККДД
КПА
КСР
КУК
КУПіП
КФУС
НТШ
НШ
ОКСіП
ПМ
СРСР
СУКС
СУСК
ТУ
УВ
УВУ
УГ
УНД
УНІ
ФКУПіП
ЦЕС
ЦУС

Гаслова енциклопедія України англійською мовою
Альбертська конференція культурної спадщини
Альбертська рада культурної спадщини
Альбертський університет
Британський північно-американський акт
Департамент радянських і східньо-европейських
студій
Загальна рада факультетів
Інститут радянських і східньо-европейських студій
Інститут східньо-европейських студій
Інститут українських студій
Комітет академічного розвитку
Комітет у справах багатокультурности
Канадська дорадча рада багатокультурности
Канадський інститут українських студій
Королівська комісія двомовности і двокультурности
Консервативна партія Альберти
Комітет суспільного розвитку
Комітет українців Канади
Клуб українських професіоналістів і підприємців
Канадська фундація українських студій
Наукове товариство ім. Шевченка
Новий шлях
Об’єднаний комітет Сенату й Парламенту
Прем’єр-міністер
Союз Радянських Соціялістичних Республік
Село української культурної спадщини
Союз українських студентів Канади
Торонтський університет
Українські вісті
Український вільний університет
Український голос
Український народний дім
Український науковий інститут
Федерація КУПІП
Центр етнічних студій
Центр українських студій
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Андрій Макух
НЕВІДОМИЙ ЛИСТ МАТВІЯ ПОПОВИЧА
ДО УКРАЇНЦІВ – ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ У ВІННІПЕЗІ
ПРО ВІДНОСИНИ З КОМПАРТІЄЮ КАНАДИ
Перед Першою світовою війною серед українців Канади розвинувся
сильний соціалістичний рух. Згодом, унаслідок революційних подій у Російській імперії, включно з Великою Україною, більша частина українських
соціалістів у Канаді стали прихильниками комуністичних поглядів і зорієнтувалися на Третій Інтернаціонал1. Вони також розбудували «масову
організацію» довкола низки українських домівок і товариств, об’єднані
з величним Українським Робітничим Домом у Вінніпезі. У середині 1920х рр. він був офіційно оформлений як Товариство «Український робітничофармерський дім» (ТУРФДім)2.
ТУРФДім проводив культурно-освітню і політичну діяльність. Ця організація не мала формальних стосунків з Комуністичною партією Канади
(КПК), але її лідери співпрацювали з КПК, брали участь у роботі української секції (фракції). До 1928 р. ТУРФДім міг похвалитися наявністю 81
загального відділу (2 675 членів), 45 відділів Жіночої секції (1 159 членів)
і 41 відділу Секції молоді (1 702 членів) (разом 5 536). Він також мав у своїй
установі 41 школу для дітей, 59 драматично-співацьких гуртків і 56 мандалінових і інших оркестрів3. На 1929 рік його найважливіша газета – «Українські робітничі вісти» – досягла накладу 10 000 примірників. Найбільше відділень товариства було у великих містах і менших індустріальних
центрах, хоча воно мало і відділення в сільських районах (зокрема, в Альберті та Манітобі). Це не було найчисельніше угруповання української громади в Канаді (решта якої досить вороже ставилася до нього), але найкраще зорганізоване і найдинамічніше.
Як уже згадувалося, провід ТУРФДому здебільшого складався з членів Комуністичної партії Канади. Дехто з українців навіть належав до засновників КПК. Українська та інші неангломовні фракції утворювали величезну більшість серед членів партії. Попри суперечності між переважно
англомовним керівництвом партії та їхніми українськими товаришами, українці великою мірою користувалися автономією всередині партії у перші
роки її існування4.
Ситуація загострилася в 1927 р. і особливо в 1928 рр., коли керівник
КПК Джек МакДоналд планував домогтися підтримки Комінтерну щодо
прямого підпорядкування українських членів і ліквідації ТУРФДому (або
принаймні позбавлення його центральних структур) під час перебування
на Восьмому конгресі Комінтерну в Москві у липні 1928 р.
Цей конгрес Комінтерну встановив новий курс в історії комунізму, запровадивши рішучий поворот до більш войовничої політики партій у всьому світі. Зміни були пов’язані зі зростанням особистої влади Сталіна і перетворенням Комінтерну в знаряддя радянської зовнішньої політики. На
конґресі українсько-канадське питання було відправлено на додаткове
вивчення у комісії5.
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Той факт, що питання статусу українських товаришів у КПК було
передано на вивчення, не убезпечив їх від подальших нападів. Один з найпотужніших мав місце під час розширеного пленуму Виконавчого комітету Комсомольської Ліґи Молоді (КЛМ) у листопаді 1928 р. Комсомольський діяч Оскар Раян висунув дев’ять обвинувачень проти українців. До
них голова Секції молоді ТУРФДім Іван Вивюрський додав ще більше,
залишаючи насамкінець найсерйозніше – що українських товаришів можна вважати антипартійною групою.
Становище українців у партії змінилося наприкінці 1928 р., коли розпочалася міжфракційна боротьба всередині КПК. Група навколо Тима Бака,
зміцнена Стюартом Смитом, який нещодавно повернувся з Ленінської школи в Москві, сформувалася як бойова фракція «меншості» всередині партії.
МакДоналд очолював фракцію так званої партійної «більшості», але був
не захищений від критики молодими радикалами, які твердо проводили
нову лінію Комінтерну, включно з постійною пильністю проти «правої загрози» в партії. Стикнувшись з такою опозицією, МакДоналд почав шукати підтримки українських товаришів. Ясна річ, він більше не порушував
питання розпуску ТУРФДому. Тим часом міжфракційна боротьба всередині
КПК продовжувалась. Хоча становище українців нібито поліпшилося завдяки підтримці МакДоналда, однак опозиція бойової меншості проти них
була потужною і українські товариші залишалися об’єктом її агресивних
виступів. Шостий національний з’їзд КПК, який відбувся на початку червня
1928 р., не зміг усунути партійні негаразди. Фракція МакДоналда дістала
на з’їзді більшість посад, але як компроміс дозволила членам фракції БакаСмита обійняти достатню кількість посад. Це не відповідало сподіванням
українських товаришів, які виступали проти надання членам даної фракції
будь-яких впливових посад.
Пленум ЦВК КПК у липні 1929 р. несподівано став вирішальною подією в історії канадського робітничого руху, оскільки під час його засідань
Баку і його прибічникам вдалося отримати контроль над партійною політикою. Як можна було передбачити, українці зазнали сильних нападів за
їхні різні провини. Натомість несподіваним став рішучий виступ фракції
Бака проти кандидатури Матвія Поповича як члена Політбюро. Після
дискусії на цю тему Попович вирішив зняти свою кандидатуру і просив
звільнити його від партійної роботи. Таку позицію Поповича можна розглядати як форму бойкотування фракції Бака-Смита. Цей маневр серйозно
підірвав позиції МакДоналда, котрий підкорився неминучому і вирішив не
чинити прямого опору групі меншості, яка після цього змогла ввести до
складу Політбюро своїх прибічників. Це означало, що Бак невдовзі матиме
цілковитий контроль над партією. Згодом КПК під проводом Бака продовжила спроби зміцнити свою владу над українськими партійцями. Такі
намагання спричинили очевидну кризу в партії, бо українці надзвичайно
рішуче протистояли цьому. Врешті-решт ситуація потребувала втручання
Комінтерну. Певного компромісу було досягнуто наприкінці 1930 р., коли
українці опинилися під прямим партійним контролем, але змогли зберегти
свої масові організації.
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Головною постаттю серед українців упродовж розгортання цієї боротьби був Матвій Попович (1890–1943). Він формально не був головою
ні українських партійних структур, ні ТУРФДому, але залишався справді
найвпливовішою особою у проведенні їхньої політики і діяльності6. На Шостому національному з’їзді КПК він намагався не допустити до партійного керівництва Бака і його прихильників. На його думку, це було б для
добра як самої партії, так і українських робітників у Канаді. Через шість
тижнів пленумом ЦВК КПК з ініціативи фракції меншості він був остаточно виведений зі складу Політбюро. Таким чином, він на деякий час
став у партії persona non grata. В цей період він очолив боротьбу українців
проти розширення партійного контролю над ними. Згодом Матвій Попович прийняв компроміс, нав’язаний Комінтерном, і повернувся до партійної роботи, проте партійні начальники завжди ставилися до нього з відвертою недовірою.
Нижче опублікований лист Поповича, адресований до провідних українських однопартійців у Вінніпезі, знайомить з перебігом пленуму в липні 1929 р. Він є чи не єдиним особистим свідченням сучасника, написаним
по свіжих слідах події, але практично невідомим дослідникам, які займаються цією проблематикою7. Це надзвичайно захоплюючий документ, який
віддзеркалює гірке враження автора від кампанії проти українців (і зокрема, проти нього особисто), а також нездійснені сподівання на сприятливі
для українців наслідки Шостого партійного з’їзду. Також цей лист містить
розповідь про події на пленумі ЦВК КПК. Автор коротко торкається і становища в Торонто, окремо говорить про деякі недавні клопоти з двома
комсомольськими порушниками спокою (Кулій і Косінські), котрі колись
перебували під опікою Раяна і Вивюрського. Це показує постійне протистояння поміж українцями та керівниками КПК. Наприкінці Попович наголошує на необхідності плану дій щодо «рятування» масових організацій та
українських робітників від впливу Бакової партії.
Лист Поповича є частиною листування між лідерами ТУРФДому
в 1920–1930 рр., яке зберігається у Лариси Ставрової з Торонто. Ця колекція листів є унікальною з огляду на те, що інших відомих джерел такого типу немає. Вона раніше була часткою архіву її батька, Петра Кравчука. Згодом листи будуть передані до Національного архіву і бібліотеки
Канади як частина фонду Петра Кравчука, який там зберігається.
1
Див.: Makuch Nestor. The Revolution’s Influence on Ukrainians in Canada // Journal of
Ukrainian Graduate Studies. – Spring 1979. – Vol. 4. No. 1 (6).
2
Докладніше про історію ТУРФДім див.: Кравчук Петро. На новій землі: сторінки
з життя, боротьби і творчої праці канадських українців. – Торонто, 1958; Kolasky John, ed.
Prophets and Proletarians: Documents on the History of the Rise and Decline of Ukrainian
Communism in Canada. – Edmonton, 1990; Krawchuk Peter [Петро Кравчук]. Our History:
The Ukrainian Labour-Farmer Movement in Canada, 1907–1991. – Toronto, 1996.
3
Альманах Товариства Український робітничо-фармерський дім в Канаді і братніх
орґанізацій, 1918–1929. – Вінніпеґ, 1930. – С. 39.
4
Про історію КПК і стосунки з українцями можна довідатися в: Angus Ian. Canadian
Bolsheviks: The Early Years of the Communist Party of Canada. – Montreal, 1981; Norman
Penner. Canadian Communism: The Stalin Years and Beyond. – Toronto, 1988.
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Детальніше про суперечку між керівництвом КПК і українською фракцією йдеться
у: Makuch Andrij. Bolshеvizing the Bil’shovyks: The Communist Party of Canada’s «Ukrainian
Problem», 1927–1931 (неопублікована стаття, 2003) та Angus. Canadian Bolsheviks.
6
Більше про біографію Поповича див.: Кравчук Петро. Матвій Попович: його місце
в історії українських канадців. – Торонто, 1986.
7
У праці Angus. Canadian Bolsheviks (С. 253–54) є посилання на три відомі дослідникам особисті згадки про цей пленум. Між ними немає листа М. Поповича.

№1
ЛИСТ М. ПОПОВИЧА ДО ЧЛЕНІВ ПАРТІЇ,
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРАЦЮ В МАСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
17 липня 1929 р., Торонто

Дорогі Товариші!
Вважаю за свій обовязок поінформувати Вас бодай коротенько про важливі зміни, пороблені на засіданні ЦВК партії. Подробиці довідаєтесь від
т. Пастуха.
Нахабна, брехлива, подла кампанія угрупування Бака-Смита продовжилася і на засіданні ЦВК. Даремні були надії декого із нас, що після
партконвенції якось справи наладяться і можна буде працювати з ними.
Вони старалися виелімінувати мене і ще декого з Полбюра, а залишити
Джека на деякий час, щоб його остаточно добити і викинути на смітник.
Дійшло до того, що не стало терпцю і як стали дискутувати над лістою
майбутніх членів Полбюра, як стали між инчими мені приписувати «роскольницьку політику», «пораженчество» (defeatism – через це, що я завжди говорив про необхідність завойовування анґлійських робітників),
«неполітизованість» та всьо, що тільки можна видумати, як стали доказувати, що «У.Р.В.» до нічого не здала ґазета, що ми вимагаємо недопустимої в партії примусової приналежности партійних членів (і комсомольців)
до масових орґанізацій – я вирішив, що працювати далі (на платному,
постійному партійному становищі) я ніяк не зможу. Не стає терпіння,
здоровля і сили боротися з їхньою руїнницькою політикою і роботою у відношенні до наших масових орґанізацій. Вони боролися, щоб мене не допустити до Полбюра, а я заявив, що я сам прошу, щоб мене до нього не
брали, та щоб звільнили мене від партроботи хоч на якийсь час (як функціонера). Більшість висловлювалась за необхідністю включення мене
в Полбюро, але вперта кампанія проти мене довела до того, що дано
Бакові-Смитові волю. Вони обстоювали (Бак-Смит), що не треба оператися на національний склад партії і підходити до справи з того становища, що українець повинен бути в Полбюрі (в принціпі правильно, але
той принціп звернено проти мене і проти нашого проводу взагалі). Побачивши таку ситуацію, Джек дав їм волю і всі наші однодумці просто
пособляли надалі виборові такого Полбюра, що складається тільки з
їхніх поплічників (за винятком Ґрейвса, який буде пасивною фіґурою, і
Джека, який не міг відмовитися від Полбюра). Джека вони взяли до
Полбюра, та не могли инакше поступити. Думали його «вживати», але
він рішуче відмовився приняти становище секретаря, або якого иншого
функціонара. Я теж був би не відказався від Полбюра, але платного
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становища (секретаря Агітпропу) був би не приняв. А що вибирали за
предложеною лістою, то дано їм можливість створити їхню лісту. Намагалися дуже затримати Джека на становищі секретаря (як завісу), але він
заявив, що відкличеся до К. І. [Комінтерну], якщо його не звільнять. Це
їх сконфузило і остаточно Бака вибрано секретарем. Отже провід в руках блоферів політичних, які рахують на грошеву допомогу згори і не
дбають за «українську ласку». Проти нас буде далі йти подла кампанія.
Може зразу вона притихне і піде кампанія дискредитації мене одного,
але пізніше прийде черга на инших.
Щоб не бути «на дорозі розвиткові політизування укр[аїнського] членства» та проведення правильної лінії (хоч я почуваю, що по фальшивій ми
й досі не йшли), мене залишено поза Полбюром, Стокалюка поза ЦВК і
поза індустріяльним департаментом. За те гарячо рекомендували мене
(Бак і Смит) на головного редактора «УРВ». Чому? Не можу збагнути.
Ситуація в Торонто (між нашими товаришами) серйозна. Виховані
Раяном і Баком Кулій та Косінські, відкрито нараджуються з Мацокевичами і ведуть відкриту боротьбу проти наших орґанізацій. Кулій
орґанізує десятки бомів [декласованих] і нападають [на] наших товаришів. Було вже кілька кровавих сутичок, які почалися з мітінґів Ясінчука. Не зважаючи на те, що такий нещасний дурний Кулій (високо політизованим його назвали Бак та Раян) вже два місяці під церквою і про це
не відомо було ЦК Л.К.М., нам довелося домагатися його виключення
аж на цьому засіданні ЦВК партії і виключено його і Косінського (оба з
тої групи, що їх орґанізував своїми порадами Вивюрський), але по засіданні ЦВК після того, як я поставив цю справу «рубом» і як т. Зрадовський прийшов з розбитою головою на засідання та зложив свою
заяву. (Виключено їх тому три дні).
Кого назначать до Агітпропу (українського) не знати, але наші
товариші рішуче заявляють, що не приймуть назначення. Ситуація вимагає того, щоб ми могли порозумітися, що робити, щоб рятувати вплив
партії в наших орґанізціях і між українськими робітниками. Полбюро групи
Бака-Смита та цей вплив підкопує і відчужує від партії маси наших
робітників. Поміркуйте над тим, чи не міг би т. Навізівський приїхати
сюди на Провз’їзд ТУРФДім (якщо ЦВК ТУРФДім погодиться такий
семінар [?] на 1, 2 вересня після вчительського курсу). Він може приїхати як представник ЦВК ТУРФДім і при цій нагоді зможемо порадитись
що робити. Справу резиґнації т. Шатульського передамо до Полбюра.
Так само справу відмовлювання отавським урядом паперів громадянських нашим товаришам.
У Вас має бути створене бюро для наших масових орґанізацій. Редакторський персонал має теж бути потвердженний Полбюром. Про це
і про инші подробиці розкаже Вам т. Пастух, як поверне до Вінніпегу.
Приватне зібрання п. Лариси Ставрової (Торонто, Онтаріо).
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ІСТОРІЯ
ЦЕРКВИ

Ірина Преловська
«В ЦЬОМУ НАПРЯМКУ ВИ МОГЛИ
Б ДУЖЕ БАГАТО ЗРОБИТИ...»
(До публікації доповіді Євгена Бачинського, виголошеної
під час ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору
УАПЦ в Києві 19 жовтня 1927 р.)
У житті Української автокефальної православної церкви було тільки
два Собори, які можна вважати такими, що відбулися згідно з усіма канонами і приписами цієї церкви. Проте якщо ставлення до І Всеукраїнського
Православного Церковного Собору УАПЦ (14–30 жовтня 1921 р.) як до
«Собору відродження» залишалося позитивним, то навколо ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору (17–30 жовтня 1927 р.) утворився певний інформаційний вакуум, який не заповнили ні в українській
діаспорі, ні в самій Україні. Брак опублікованих джерел для дослідження
ускладнює заповнення лакун у новітній історії України, зокрема – вивчення інституалізації, розвитку і занепаду Української автокефальної церкви
впродовж 1920–1930-х рр.
Із початку 1990-х рр. в Україні відбулися наукові конференції, вийшли
друком статті і монографії, в яких досліджувалися різні аспекти життя та
діяння УАПЦ 1920–1930-х рр. Матеріали І Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ вже опубліковано Інститутом української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України1.
Проте у справі пошуку, наукового дослідження і публікації документальних джерел з історії Української церкви новітньої доби залишається поки
що багато невирішених проблем.
Історію УАПЦ 1921–1930 рр. у радянську добу було вилучено з наукового обігу. Тільки після початку боротьби за реабілітацію цієї церкви
в Україні наприкінці 1980-х рр., яка увінчалася проголошенням Київського
патріархату на Всеукраїнському Церковному Соборі УАПЦ (5–6 червня
1990 р.), у церковній пресі в Україні та в середовищі української церковної діаспори з’явилися публікації з цієї теми, в тому числі й тих, хто залишався на антиавтокефальних позиціях і підтримував Російську православну церкву. Саме тоді ті видання, які впродовж тривалого часу виходили друком в українській діаспорі, нарешті потрапили в Україну. Позитивним здобутком слід вважати також те, що вперше за багато років
після проголошення незалежності Української Держави в 1991 р. сюди
надійшли збережені за кордоном документи й матеріали УАПЦ, спогади її провідних діячів, праці й листи митрополита УАПЦ Василя Лип277
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ківського та багато інших цінних матеріалів, які були збережені й надруковані в країнах Західної Європи, у Канаді, США, Австралії – там,
де утворилися громади та осередки УАПЦ після ліквідації цієї церкви
в Україні.
Багато зусиль щодо цього доклало організоване після Другої світової війни в США Українське Православне Братство ім. Митрополита
Василя Липківського, яке очолював Валентин Кохно – син одного
з делегатів ІІ Всеукраїнського Собору УАПЦ 1927 р. о. Микити Кохна.
Саме завдяки діяльності цього Братства не втрачено назавжди документи
і матеріали УАПЦ 1921 р., було продовжено видавництво часопису УАПЦ
«Церква і Життя», видруковано брошури, книги, збірники документів і матеріалів, які дали змогу у 1990-х рр. розпочати новий етап дослідження
історії УАПЦ.
З іншого боку, ті матеріали, які надійшли в Україну в 1990-х рр., несли
яскравий відбиток міжцерковної боротьби в середовищі самої української
діаспори, де тривали суперечки щодо визнання УАПЦ 1921 р. як
національної церкви українського народу та з приводу канонічності висвяти
її ієрархії, отже, і єпископату, який вів своє походження від єдиного архієрея
з висвяти митрополитом Василем Липківським2 УАПЦ формації 1921 р.
в Канаді і США – Івана Теодоровича до його пересвяти в 1949 р.3 До того
додалися проблеми, викликані хвилею нових емігрантів після Другої світової
війни (1939–1945), оскільки новоприбулі ієрархи вже належали до різних
гілок Православ’я.
Документи про діяльність цієї церкви, зокрема матеріали ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ, який відбувся 1927 р.
в соборі святої Софії Київської, поки що є малодослідженими. Можливо,
цьому перешкоджало упереджене ставлення до Собору, викликане тиском з боку радянської влади, яка ще в 1926 р. поставила спеціальною умовою дозволу на проведення Собору усунення о. митрополита Василя Липківського від церковного служіння і водночас розгорнула ідеологічну кампанію в пресі з метою дискредитації як самого першого митрополита
УАПЦ, так і всієї церкви.
Публікація цих матеріалів сприятиме подальшим дослідженням науковців України і Канади у справі з’ясування повноти інформації та розвідок з церковної історії, зокрема вивчення питання щодо збереження або
втрати архівних документів.
Згідно з «Канонами» УАПЦ, наступний після 1921 р. Собор мав відбутися в 1926 р., але радянський уряд не дозволив його проведення і реєстрацію статуту УАПЦ. Його було зареєстровано аж 10 грудня 1926 р. Тільки
після цього стала можливою подальша діяльність Всеукраїнської Православної Церковної Ради як легальної структури, котра стояла на чолі
УАПЦ. Приміщення на Софійському подвір’ї повернули в користування
керівництву УАПЦ, а у великому Софійському соборі продовжились богослужіння. Весь період до початку передсоборних нарад влітку 1927 р. і на
час відкриття ІІ Всеукраїнського Собору УАПЦ на Покрову 1927 р. тривала напружена робота. 5 серпня 1927 р. ВПЦР письмово зверталася до
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НКВС УСРР з проханням надати дозвіл скликати Собор з 17 жовтня до
1 листопада 1927 р. у м. Києві в Софійському соборі.
Коріння стосунків між УАПЦ та більшовицьким урядом після встановлення радянської влади в Україні поки що ґрунтовно не вивчено, хоча
українські науковці багато зробили у цьому напрямку. З приходом більшовиків в Україну в лютому 1919 р. ВПЦР, як керівний орган українського
церковно-визвольного руху за автокефальну церкву, з самого початку ухвалила стати на грунт закону про відокремлення церкви від держави.
11–13 травня 1927 р. відбулись Великі Микільські Збори ВПЦР, на яких
обговорювалось питання стосунків з урядом та «заспокоєння життя
УАПЦ».
Було ухвалено: «заслухавши доповідь Голови Президії ВПЦР єпископа Петра Ромоданова4 про працю Президії й життя УАПЦ…, Микільські
Збори визнають, що Президія ВПЦР дотримувалась і переводила в життя
ухвали Вел[иких] Покр[овських] Зборів… і дбала, аби й всі керівники
УАПЦ ставились лойяльно до Уряду. Виконуючи свій обов’язок в цій справі,
своєчасно і правдиво застерегла Американську й Канадійську УАПЦ від
припущення у своїх часописах («Сіяч», «Православний Благовісник»)
окремих статей і виразів, що не відповідають лінії відношення УАПЦ до
Уряду» (Протокол Великих Микільських Зборів ВПЦР 11–13 травня 1927 р.,
ст. 55)»5. Сам Собор, згідно зі складеною програмою, мав відбутися
в теплій Софії (Трапезна). Делегатів планувалося розмістити в приміщеннях,
які повинні були надати місцеві парафії УАПЦ. Як делегатів планувалося
запросити представників інших православних Церков в Україні та
представників УАПЦ в Америці, Оренбурзі й Семиріччі; обговорювалися
питання надання цим представникам фінансової допомоги та клопотання
перед радянським урядом щодо віз.
Результатом роботи Передсоборної Наради стала програма ІІ Всеукраїнського Собору УАПЦ 1927 р., яка включала такі пункти з богословських напрямків: сучасний стан релігії взагалі і християнства зокрема
в світовому житті; антагонізми в оцінці релігії; роль і місце християнства
в сучасному житті; характеристика різних християнських течій; методи
організації християнського світогляду й церковної думки; основні вимоги
християнського світогляду в галузі учення віри; основні апологетичні питання сучасности; характеристика богословських течій; вчення про Церкву
як громаду Христову та її благодатне життя. Планувалося також заслухати доповіді з основних вимог християнського світогляду в галузі учення
моралі, зокрема погляд УАПЦ на смертну кару, війну та вбивство, на соціальні й національні взаємовідносини, на засоби й форми християнської
благодійности, на сім’ю, дітей та юнацтво, на засоби боротьби з пияцтвом, злодійством та марнославством. Кілька доповідей з цих питань підготував Володимир Чехівський6 – Голова Ідеологічної комісії ВПЦР та благовісник УАПЦ, який до кінця життя залишався прихильником соціалдемократичних ідей і намагався впровадити їх у церковне життя.
У справі змін основ організації Церкви, значення канонів та розуміння
соборноправности було ухвалено переглянути «Канони» УАПЦ 1921 р. «за
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вимогами церковного життя», а також здійснити кодифікацію канонів,
обговорити засоби підтримання церковної дисципліни та принципи повернення до УАПЦ тих, що відійшли від неї. Очевидно, йшлося про тих, хто
ухилився в розкол під назвою «Діяльно-Христова Церква».
ІІ Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ розпочався після Божественої Літургії в храмі Св. Софії Київської та урочистого
молебню. Перше засідання почалося о 17 год. 35 хвилин 17 жовтня 1927 р.
На Собор мало з’явитися від 250 до 300 делегатів, але в перший день їх
було тільки 160. За столом для Президії Собору сиділи Найпочесніший
о. Митрополит Василь Липківський, його заступник архієпископ Нестор
Шараївський7 і весь склад Президії ВПЦР на чолі з Головою Президії
єпископом Петром Ромодановим. Представництво уряду на Соборі репрезентували «товариші М. Іванов та І. К. Мамас». На початку засідання Голова Президії єпископ Петро Ромоданів, підсумовуючи діяльність
УАПЦ, зазначив, що І Всеукраїнський Православний Церковний Собор
знаменував собою акт відродження, а ІІ Собор «повинен бути Собором
самопізнання та самовизначення».
На Соборі було зачитано доповіді представника в Західній Європі
УАПЦ Євгена Бачинського, який не зміг прибути на Собор, – «Про СтароКатолицьку Церкву», «Про Ліберально-Католицьку Церкву», «Про екуменічну організацію», «Віра й дісципліна», «Про теософію». 19 жовтня
1927 р., увечері, архієпископ УАПЦ Нестор Шараївський зачитав текст
доповіді Бачинського про всесвітню конференцію в Лозанні (Швейцарія).
На засіданні 20 жовтня він же зачитав іншу доповідь Євгена Бачинського
«Відношення УАПЦ до інших християнських течій». Делегатам Собору
доповідач нагадав про те, що Собор УАПЦ 1921 р. ухвалив нагальну потребу скликання в Києві на травень 1922 р. підготовчої наради з представників автокефальних православних церков всесвіту для обговорення
й вирішення справи скликання Всесвітнього Православного Церковного
Собору. Наприкінці 1922 р. ВПЦР надала Євгену Бачинському спеціальне
уповноваження зав’язати персональні зносини з європейськими християнськими церквами. Євген Васильович Бачинський (1885–1978) відіграв
видатну роль у справі поширення ідей автокефалії Української Церкви за
кордоном та виконував численні обов’язки у справі організації осередків
УАПЦ за кордоном та представництва цієї Церкви на багатьох міжнародних церковних форумах.
Євген Бачинський народився у Катеринославі. Навчався в Кадетському корпусі м. Орел (1895–1902), Санкт-Петербурзькій
Артилерійській Михайлівській школі (1903–1905). У 1907 р. – слухач
історико-філологічного факультету Санкт-Петербурзького університету.
Навчався 3 семестри на соціально-економічному факультеті Лозанського
університету (1915–1916) та на теологічному факультеті Женевського
університету (1926–1929). З 1908 р. він знаходився в еміграції. За
кордоном Є. Бачинський відомий як фундатор і скарбник «Української
громади» (м. Париж), у 1908–1914 рр. – співробітник часописів «Діло»
(Львів), «Рада» (Київ), «Сніп» (Харків), «Парижский вестник» (Париж) тощо,
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з 1915 р. – фундатор і секретар українського товариства «Громада»
в Женеві, видавець церковних часописів «Екклезія» та «Благовісник»,
в якому вміщувалися інформаційні повідомлення про УАПЦ французькою
та англійською мовами.
Дорученням ВПЦР за № 1539 від 31 липня 1925 р. в м. Київ, за підписами Василя Липківського, Василя Потієнка та Нестора Шараївського,
був уповноважений на організацію українських парафій УАПЦ в Західній
і Центральній Європі. Можливо, він мав зв’язок з архієпископом УАПЦ
Костянтином Малюшкевичем через німецьке консульство в Києві, звідки
довідувався про діяльність єпископів УАПЦ. Пізніше Є. Бачинський заснував 7 українських парафій у Франції, осередки у Берліні та Софії (Болгарія). Від митрополита УАПЦ Василя Липківського отримав також благословіння на рукоположення в сан пресвитера від єпископа Старокатолицької церкви (лист від 23 грудня 1926 р.). 7 травня 1955 р. в каплиці Св. Діви
Марії у Флоренції (Італія) висвячено єпископами Миколаєм та Єфремом
на єпископа УАПЦ (Соборноправної) за кордоном.
Якраз завдяки діяльності таких діячів із числа найактивніших прихильників автокефалії Української церкви як Єпископ Євген Бачинський,
Іван Гаращенко, Василь Потієнко, о. Демид Бурко, о. Митрофан Явдась,
дружина Володимира Чехівського – Олена Чехівська та ін. в післявоєнний час стало можливим продовження публікації документальної спадщини
УАПЦ формації 1921 р. вже після зникнення цієї церкви в СРСР. Після
ліквідації УАПЦ в січні 1930 р. і відновлення діяльності Церкви з тією
ж назвою у 1941–1944 рр. на чолі з митрополитом Полікарпом (Сікорським) починається інтенсивне видання друком тих документів з життя
та діяльності УАПЦ 1921–1930 рр., які були вивезені за кордон емігрантами
з України до Західної Європи, Канади, США та інших країн. Головною
причиною видання друком спадщини УАПЦ стало ідейне протистояння,
яке розпочалося між УАПЦ на чолі з митрополитом Полікарпом (Сікорським) і представниками Ашаффенбурзького розколу під назвою УАПЦ
(Соборноправна), який утворився в 1947 р.
Є. Бачинський, який іще з початку 1920-х рр. був представником УАПЦ
в Західній Європі і вів листування з митрополитом Василем Липківським,
був хіротонований во єпископа УАПЦ (Соборноправної) 7 травня 1955 р. у
Флоренції (Італія). Його привітали 5 парафій УАПЦ (Соборноправної) в Німеччині та інші представники українства. УАПЦ (Соборноправна) відновила практику УАПЦ 1921 р. скликання Великих Микільських і Покровських Зборів. У 1955 р. керівний склад УАПЦ (Соборноправної) був такий:
Всечесний Євген – керуючий єпископ УАПЦ в Західній Европі, Благовісник
і Голова Краєвої Ради прот. Митрофан Явдась, секретар Ради – свящ. Григорій Матвієнко, члени Ради В. Дубровський, І. Матюшенко, М. Гладкий та
ін. Самі себе вони називали «УАПЦ Київська», шоб відрізнити від УАПЦ на
чужині під проводом Полікарпа (Сікорського).
Після 1947 р. прихильники УАПЦ (Соборноправної) розпорошилися по
всьому світі і розбудували парафії у Західній Європі, Канаді, США, Австралії, Бразилії. Вони заснували три краєві церкви УАПЦ (Соборноправної).
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Єпископат складався з архієпископа Григорія (Огійчука) в США,
єпископа Євгена Бачинського, який до того був уповноваженим УАПЦ
1921 р. в Європі, та о. Дмитра Буртана, якого було висвячено во єпископа
УАПЦ (Соборноправної) в Австралії (єпископ Донат). В Канаді до УАПЦ
(Соборноправної) приєднався єпископ Миколай Урбанович. УАПЦ (Соборноправна) в еміграції мала друковані органи «Православний Українець» в США та «Бюлетень Благовісництва й Краєвої Ради УАПЦ в Західній Німеччині».
УАПЦ (Соборноправна) найбільше прислужилася справі публікації
документальних джерел з історії УАПЦ, оскільки саме вона найбільше
була зацікавлена в ширенні інформацій про УАПЦ під проводом митрополита-мученика Василя Липківського. Головною причиною цього протистояння стало звинувачення частини вірних і священиків в складі УАПЦ
на чолі з митрополитом Полікарпом (Сікорським) в ухилі цієї Церкви до
синодального устрою, зневажанні благодатності ієрархії УАПЦ 1921 р. на
чолі з митрополитом Василем Липківським та відступленні від традицій
цієї Церкви. Насамперед треба зазначити, що саме діячі з УАПЦ (Соборноправної) найбільше були зацікавлені в публікації тих джерел, які
стосувалися соборів УАПЦ 1921 і 1927 рр., оскільки не припинялася
суперечка про канонічність цієї церкви і про постанови і ухвали соборів,
які мали розходження принаймні з тим устроєм, який закорінився з часів
існування України в межах Російської імперії. Тому видання друком матеріалів із середовища Всеукраїнської Православної Церковної Ради або вже
надрукованих у 1920-ті рр. матеріалів УАПЦ стало одним з головних
завдань УАПЦ (Соборноправної).
Важливим для вивчення залишається той комплекс джерел, який опинився за межами України після початку еміграції діячів УАПЦ 1921 р.
Велика кількість емігрантів виїхала за межі УРСР одночасно з німецькими окупантами протягом 1943–1944 рр., не бажаючи залишатися на території реставрованого СРСР. За рубежем вони приєдналися до українських
наукових, громадських та церковних осередків, які виникли в 1920-ті рр.
в Західній Європі, Америці і Канаді. На початку 1950-х рр. українська діаспора існувала в багатьох країнах світу, але головні масиви документів всетаки залишалися в Європі, де були почасти опубліковані УАПЦ (Соборноправною). Пізніше, частина із них була опублікована в Америці і Канаді
тими осередками УПЦ, які були зацікавлені у збереженні спадщини УАПЦ
1921 р. і митрополита Василя Липківського.
Окрім видань праць засновника УАПЦ 1921 р. в діаспорі намагалися
видати друком інші документи цієї Церкви. Це, зокрема, Протоколи Засідань Великих Покровських Зборів Всеукраїнської православної Церковної Ради від 22–29 жовтня 1922 р., які були перевидані у Мюнхені-Женеві
в 1952 р. Церковно-історичною Комісією Краєвої Ради УАПЦ (Соборноправної)8. На титульній сторінці видання зазначено, що текст друкується
з архіву Євгена Васильовича Бачинського, Уповноваженого ВПЦР в Києві
на Західню й Центральну Європу. Текст перевидання цих протоколів, напевне, є ідентичним оригіналу. Саме видання – це фотокопія машинопис282
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ного Протоколу Покровських Зборів без опрацювання і коментарів. На
зворотньому боці обкладинки уміщено перелік інших видань УАПЦ (Соборноправної). Це «Бюлетень Благовісництва й Краєвої Ради УАПЦ в Західній Німеччині», числа 1, 2, 3 за 1951 р. і 4, 5 за 1952 р. Цікавою є публікація «С. В. Петлюра про УАПЦ Соборноправну», де зазначено, що редакція подає текст листа Петлюри з Парижа до Євгена Бачинського в Женеві від 6 червня 1925 р. без змін9. У цьому листі Симон Петлюра
радить Є. Бачинському звернутися до митрополита УАПЦ Василя Липківського з тим, щоб він надіслав йому протоколи та справоздання різних
з’їздів та Соборів УАПЦ, починаючи з 1919 р. Автор навів причини звернення до нього. Зокрема, це стосується повідомлення про те, що митрополит В. Липківський звертався до нього з проханням стати представником УАПЦ в Західній Європі. Тому Симон Петлюра писав: «В цьому напрямку Ви могли б дуже багато зробити, шукаючи моральної підпори для
нашої Церкви в созвучних Їй православних Церквах інших народів, або
й серед тих Церков, що канонічно стоять близько до неї»10. Насамкінець
автор порадив бути обережним в листуванні з Липківським і не давати
ніяких натяків ні на знайомство з «українською контрреволюцією», ні з «петлюрівськими агентами», бо це може зашкодити діяльності самого Євгена
Бачинського і митрополиту Липківському.
У третьому числі «Бюлетеня» за 1956 р. подано біографічні матеріали про другого митрополита УАПЦ Миколая Борецького (1927–1930),
якого було обрано під час ІІ Всеукраїнського Православного Церковного
Собору УАПЦ 1927 р.11 На його початку вміщено фото митрополита Миколая в архиєрейському облаченні, а після цього подано матеріали до його
життєпису. Далі в ньому надруковано матеріали з архіву єпикопа УАПЦ
Євгена Бачинського, зокрема його лист від 8 жовтня 1928 р. та лист Голови Директорії УНР Симона Петлюри до Є. Бачинського, в якому повідомив про вихід першого числа емігрантського часопису в Парижі і попросив надсилати до нього матеріали про церковний рух в Україні. Тут же
вміщено фото Головного Отамана Директорії УНР.
П’яте число «Бюлетеня» надрукувало матеріали до життєпису архієпископа УАПЦ Степана Орлика-Волинського, які розміщено за фото та
біографічним нарисом. З цих матеріалів можна навести документи з архіву Керуючого Західно-Європейською Дієцезією УАПЦ (Соборноправної)
єпископа Євгена Бачинського, зокрема статтю іншого представника УАПЦ
в Західній Європі проф. Сергія Шелухіна «Про постання УАПЦ і боротьбу
з нею ворогів відродження України», яку датовано 5 лютого 1926 р. У цьому
ж числі вміщено також витяги з листування з УАПЦ упродовж 1921–1930
рр. із архіву єпископа Є. Бачинського та інші документи.
Останній із віднайдених чисел «Бюлетеня» розпочинається життєписом Євгена Бачинського. Практично весь номер присвячено біографії та
обставинам його висвяти. Після життєпису вміщено фотокопії всіх документів, які стосувалися висвяти єпископа Є. Бачинського12. Ймовірно, таке
докладне висвітлення проблеми висвяти з уміщенням відбитків грамот
було викликано тим тривалим протистоянням, яке виникло внаслідок роз283
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колу в середовищі УАПЦ і кожен крок ворогуючих сторін ретельно відслідковувався і коментувався в пресі. Тому обставини висвяти єпископа
УАПЦ (Соборноправної) вимагали саме найдокладнішого висвітлення і неспростовних доказів. Актуально виглядає останній документ: «Меморандум пленуму Всеукраїнської Православної Церковної Ради відносно єднання
Церков і вселенскості Церкви»13, підготовлений десь до ІІ Всеукраїнського
Собору УАПЦ 1927 р., оскільки наявні підписи членів ВПЦР у складі до
1927 р. У ньому йдеться про те, що розуміли під утворенням єдиної Церкви
діячі УАПЦ.
Нижче публікуємо текст однієї з доповідей Євгена Бачинського, які
він вислав до Києва напередодні початку ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ 1927 р. Ці доповіді на Соборі зачитав архієпископ УАПЦ Нестор Шараївський, який підтримував листування з Євгеном Бачинським і Іваном Теодоровичем. У фондах ЦДАВО України,
вдалося віднайти більшість стенограм та інших матеріалів Собору УАПЦ
1927 р., які увійшли до підготовленого до друку збірника документів. Але
частину доповідей Є. Бачинського віднайти не вдалося. Відомі нині тільки
їх назви. Тому надзвичайно перспективними можуть бути спроби дослідження матеріалів із канадійського архіву Є. Бачинського, де, можливо, збереглися повні тексти його доповідей, листів та інших матеріалів, пов’язаних із його представницькою діяльністю від Української автокефальної
православної церкви.
Текст документу друкується із збереженням його орфографічних та
синтаксичних особливостей.
1
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ТЕКСТ ДОПОВІДІ ЄВГЕНА БАЧИНСЬКОГО,
ВИГОЛОШЕНОЇ ПІД ЧАС ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРУ УАПЦ У КИЄВІ
19 жовтня 1927 р., Київ

Конференція ця була скликана ініціятивою Конвенції Американської
Єпіскопальної Церкви, котра з Жовтня 1910 року енергійно працює для
міжцерковного й догматичного порозуміння й об’єднання всіх христіянських церков цілого світу1 . На чолі цього руху стояв до недавна великий
ідеаліст, нашої церкви приятель, тепер умерший брат Гардінер, та єпіскоп
англіканської церкви з Нью-Йорку Ш. Н. Брент2 . Ініціативна Комісія
у складі 7 єп[ископів], 7 пресвитерів і 7 мирян скликала Прелиминарну
Конференцію в 1920 році в Женеві3 і ось цього року загальну – в Льозані.
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В той час, як Стокгольмська Конференція [...] 1925 року була скликана
з практичною метою соціально-суспільних завдань Церкви, Льозанська
Конференція мала на меті накреслити умови догматично-адміністративного порозуміння поміж христіянськими Церквами, взаїмно себе пізнати
і війти в контакт для міжцерковного майбутнього об’єднання4.
Ось, як вияснив ціль конференції єп[ископ] Брент, президент: «Ми
зійшлися на конференцію, а не на диспут. Конференція наша є [ін]струментом миру, згоди, а диспути церковні – є зброєю ворогування. Перша
є шляхом смирення, друга є шляхом зворушення, запалу. На конференції,
в міру можливости, стараються зрозуміти погляди і концепції інших; на
диспуті, навпаки – всі намагаються свої переконання й вірування нав’язати іншим. Конференція шукає єдности, диспут збільшує трудности. Оден
є метою кооперації, порозуміння з метою розв’язати конфлікти, другий
є метою поділу».
А бр. Гардінер ще сім літ тому писав: «Тепер увесь світ стреміть до
спілки у віруванню, всі Церкви майже без винятку, свідомо чи ні, бажають
досягти тої великої мети, котру заповів нам наш учитель Христос. Треба
нарешті зробити перший крок. Треба почати від обопільного, щирого
ознайомлення не для того, щоб вишукувати єресі або помилки, а лише
правду і істину. Усі церкви мусять обмінятися у спільним довір’ю і любови своїми ідеями й взаїмно собі допомогти на шляху до звершенства. Ві[д]
нас самих залежить, щоб наші конференції привели до нового зшестя Св.
Духа і, щоби всі нації, всі народи на землі на своїх власних мовах відчули
і зрозуміли один і той самий заповіт Христа, Спасителя життя і вічної
любови». І треба визнати що в Льозані дійсно всі делегати (а їх було коло
500 осіб) намагалися здійснити це бажання, тільки не їх певно воля була,
коли цього ідеалу не осягли... Проте здається ніхто і не сподівався цього,
не гадав з одного разу осягти свою мету. Вже й те, що такі конференції
відбуваються, свідчить за величезний поступ богословської свідомости
в потребі міжцерковних порозумінь.
На жаль, окрім причин загального характеру, без рішення котрих неможливо досягти цього порозуміння (порівняти тільки хиба самі догматичні підвалини окремих головних 15-ох христіянських церков), стоять ще
проти міжцерковного порозуміння спеціяльні суспільно-політичні відносини,
серед котрих розвиваються окремі церкви, вже не згадуючи про індивідуальности окремих делегатів. Можна сказати, що так само як і Женевська конференція 1920 року, так і Льозанська цього року не осягли
намічених результатів, хоч де-чого все таки досягли, треба признатися.
Отже на цій конференції приймало участь к[оло] 500 делегатів від 100
окремих христіянських церков і сект. Натурально, церква Римокатолицька відмовилася співробітничати так само, як і Греко-католицька (уніятська)5. Зглядно до преценденту Стокгольмської конференції наша церква також не брала жадної участи, хоч я, як уповноважений УАПЦ, і був
запрошений, але свідомо ухилився. Ні жадна православна церква з ССРР
не брала участи за винятком церкви Грузинської6, делегат котрої в характері споглядача був присутній.
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Православна Церква була заступлена 24 делегатами, що творили разом одну групу на чолі, котрої стояли митроп. Германос, екзарх грецьких
закордонних церков7, митроп[олит] Стефан Софійський8, єп[ископ] Іреней
Сербський, проф. Глобуковський9, митроп[олит] Євлогій з Парижу10, митроп. Діонісій з Варшави11 й інші діячі православних церков, від котрих ніяк
не можна було сподіватися дійсного розуміння великої мети поміжцерковного порозуміння й любови до інакоісповідуючих. Це все нашої Церкви
виразні вороги і поміж ними не місце делегату УАПЦ.
Конференція тривала від 3 до 21 серпня й наради її відбувалися в актовій залі Льозанського університету12, а богослужіння в кальваніцькім
Соборі міськім (загальні)13, а для православної групи були ще служби Божі
в гарненькій новій грецькій церкві в Льозані. Скажу між іншим, що настоятель цієї церковки, як русофіл-цареславець, відмовив відступити свою
церкву навіть за плату на церковні відправи Льозанській парафії Церкві
Старокатолицькій14, котра знайшла притулок у протестантів. Як же Ви
хочете, щоб цей вчений пан-отець, що був також делегатом на конференції, міг зрозуміти і то направду велику ідею зближення церков і релігійне
відродження нашої Української...
Конференція відбувала свої пленарні засідання публічно, а окремі питання опрацьовувала в різних (7) комісіях. Отже, 3 серпня розглядалося
питання про призив світових церков до згоди, 4 серпня – про Євангелію, 5
серпня – про істоту церкви, 6 серпня – про спільне ісповідання віри для
всіх церков, 7 серпня – про потребу поєднання христіянської молоді й кооперація поміж окремими релігійними організаціями, 8 і 9 серпня – додаткові наради про попередні питання, 10 серпня – про потребу порозуміння
для пропаганди христіянської істини, 12 серпня – про церковне духівництво, ієрархію, 13 серпня – про таїнства, 14 серпня – про необхідність порозуміння в місіонерській діяльності, 15 серпня – про єдність в христіянізмі
і міжцерковні зносини поміж існуючими церквами, 16 серпня – про те саме,
17 серпня – про необхідність згоди поміж церквами для діяльности соціяльно-суспільній, 18 і 19 серпня – про попередні питання, 20 серпня – загальні декларації, вибори в екзекутивний комітет. Служби Божі на всіх
мовах і найрізноманітніших церков відбувалися щодня. У неділю 7 серпня в соборі правив службу Божу лютеранський архієп. Седерлюм15, всі
присутні конгресісти голосно промовляли кожний на своїй мові Господню
Молитву16, а казання було на текст посланія ап. Павла до Римлян (VІІІ,
15): «Бо не прийняли ви духа поневолення, щоби бути в боязні, а прийняли
духа всиновлення, нимже покликуємо: Авва, Отче»17.
Основні питання конференції були: 1) Заклик до церковної єдности; 2)
Євангелія, як основа христіянського віронавчання; 3) Істота церкви апостольської. Архієп[ископ] Хризостомос з Атен випрацював прекрасну доповідь, котру відчитав за його відсутністю проф. Алівізатос18 . Як православні, так і значна частина присутніх, стала на точку погляду церкви, як
Божеської інституції, інші протестанти не погоджувалися і проф. Дейсман
захищав їх погляд. Отже ні до чого не договорилися; 4) Загальноцерковне ісповідання віри. Питання про Нікейський символ віри. Отже, не
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дивлячись на красномовну защиту, єп[ископа] Жлора, англіканської церкви19 і ін. конференція не прийшла до згоди в цім питанню. 5) Церковна єрархія. Православні, старокатолики й англікане з єпіскопапами визнають апост[ольську] сукцесію20, але протестантам вона байдужа, квакери – зовсім не
визнають21. Як погодитися...
6) Таїнства: Тут ще гірше, ще більше ріжниці. Одні визнають 7 таїнств,
інші тільки два, а деякі жодного. Як тут не посувати далеко толеранцію,
але, коли не бажають відмовитись від самих підвалин своєї віри, не можна
знайти спільну мову й порозуміння. 7) Об’єднання христіян і відношення
до цього инших церков. В цім питанню промовляв єп[ископ] Кюрі22 старокатолицької церкви. Й інші видатні вчені, одначе резолюція не знайшла
загального признання.
Загально треба признати, що перед лицем конференції православна
Церква була поставлена в найтяжче становище. Усі делегати православні
творили спільний фронт і спільно розглядали поставлені питання та випрацьовані резолюції. Вже з самого початку вияснилося, що не можна чекати на порозуміння з протестантами, за винятком лише другого питання
про божеську природу Ісуса Христа, Сина Божого і Його воплощення та
визнання Євангелії, як Його благовістування для спасіння й закона життя
людськости. Відповідна резолюція випрацьована ІІ секцією конференції,
була прийнята усіма делегатами всіх церков без винятку. Цю резолюцію
я прикладаю в перекладі з французського оригінала. Інші резолюції і декларації абсолютно були не до прийняття православними вірними без порушення і відступлення від самих основ нашої віри.
В цім сенсі усі православні делегати склали колективну зяяву й ухилилися від голосовання, але підкреслили, що православна церква тим самим назавше не відмовляється від співпраці й молитовного спілкування
на тлі шукання спільних шляхів до сполучення й об’єднання з іншими
христіянськими церквами. Ця заява була підписана усіма православними
делегатами і відчитана на зборах конференції дня 18 серпня.
Тоді ж відбулася спільна нарада делегатів православних Церков з делегатами Старокатолицької церкви, на котрій обмірковувалися умови
міжцерковного єднання між цими церквами. М[іж] и[ншим] делегати російської цареславної Церкви закордонної та їх москофільствуючі приятелі
інших православних автокефальних церков та вселенських патріярхів23
впливали й переконували делегатів утрехтської архієпископії старокатолицької Церкви в недійсности апостольської преємственности (сукцесії)
соборної хиротонії єпіскопів нашої Української церкви, котру митроп[олит]
Євлогій назвав «гірше презвітеріанської». Одначе, чи вдалося їм переконати народноправну старокатолицьку церкву – це ще велике питання. Я
знаю тільки, що архієп. Утрехтський, хоча дуже ортодоксальна людина,
але парафіям нашої церкви допомогає...
6 серпня відбулася нарада де-кого з делегатів конференції і представників майже всіх православних церков у справі поліпшення долі духівництва слав’янської церкви в ССРР, котрі мучаться по радянських
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в’язницях і на засланню. Нарада ця відбулася під голосуванням митроп[олита] Стефана Софійського, відомого победоносцевського вихованця.
На цій нараді забирав голос також митроп[олит] Діонісій Варшавський,
котрий натурально воліє задивлятися на чужі порядки, а про своє
скандальне урядування на Волині над українським народом міркує краще мовчати 24 .
Одначе, православний український нарід з його «пастви» не такої думки, бо 16 серпня Православний церковний Український Виконавчий Комітет Річи Посполітої Польської в м. Луцьку25 надіслав до секретаріяту конференції прекрасно й річево зложений протест-скаргу на діяльність митроп[олита] Діонісія. Цей протест, на жаль, не був оголошений на пленарних зборах, але він зробив сильне вражіння на членів президіума й секретаріяту, а митроп[олита] Діонісій і вся делегація (проф. Арсеньов26 та протоієрей Туркевич27) одержала ніби публічного ляпаса.
Перед закінченням нарад конференція обрала Комітет Продовження
праць і підготовки нової конференції в числі 75 членів, в числі котрих обрано
8 православних делегатів.
Загально треба визнати, що ця конференція виявила дійсно застрашаючу розбіжність думок і переконань не лише в церковних христіянських
догматах, але також в питаннях організаційних і структурних Христової
церкви. Висвітлила вона також сумну істину, що для з’єднання церков
і навіть порозуміння їх ще далеко не прийшов час, і що міжцерковні та
молитвені зносини не можна нав’язати православній церкві з багатьома
з тих церковних об’єднань, котрі називають себе христіянськими. Спеціяльно сконстатовано велику розбіжність думок в протестантизмі ріжних
гатунків, серед котрих йде уперта боротьба поміж так зв[аними] модерністами і традиціоналістами. Останні, з котрими ще можна договоритися до
зрозуміння знаходяться в величезній меншості.
1) Конференція наочно виявила віруючій людности, оскільки світ знаходиться в духовнім хаосі й незгоді. Досі христіяни просто не давали
собі ради в цій небезпеці. Визнати це значить вже на половину знайти
лік[и].
2) Конференція виказала, що окремі церкви зберегли у себе волю до
порозуміння, згоди і спільної праці, котрі не змогли знищити жодні богословські ріжниці і непорозуміння.
3) Конференція виказала, що цю волю до порозуміння і зносин міжцеркових можна найсильніше висловити в молитві, обрядовости і особистій
відданости Господу Вселенської Церкви, ніж в теологічних формулах і символах віри.
4) Конференція виявила серед христіян остільки сильний і глибокий
ідеал живої любови до ближнього й окремих церковних об’єднань, котрий
дав їм можливість перший раз в історії всієї церкви спокійно і доброзичливо вислуховувати і дискутувати взаємно свої особливости і ріжниці без
того, щоб кидати друг на друга анатеми і відлучення.
5) Конференція дала можливість на ниві місійної праці досягти реального порозуміння і міжцерковної згоди перед лицем ворогів Христа.
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6) Конференція дала нагоду окремим церквам взаємно себе пізнати,
зрозуміти й поважати. Це є перша і головна запорука для дальшої праці
спільної і можливости створити правдиве порозуміння, а потім і єдність
всіх церков.
7) Конференція стала першою реальною пробою нового порозуміння
поміж ідеалом православним і євангеліцьким церкви. По першому вона
виявила точки згоди поміж англіканізмом і протестантизмом. Православний англіканізм відкрив протестантизму нове розуміння елементів православія, їх вартість і значіння приєднання до апостольської церкви. З свого
боку протестантизм виявив англіканізму, може в перший раз, що він не
є лише своєрідним раціоналізмом, індивідуалізмом, суб’єктивізмом і критицізмом, як це часто думають, а що він є особливою релігійною концепцією дуже глибокою і міцною, що бере свої початки в самій Євангелії і навчанню Христа перших віків.
8) Конференція заклала підвалини вселенського богословія, біля котрого залишається місце і для богословія конфесіонального.
9) Конференція уявляє необхідний додаток до праці і завдань практичного христіянства, так як те виявила Стокгольмська конференція, і що
Льозана оправдує потребу Стокгольма.
10) Конференція виявила, що в окремих числених сектах і церквах
протестантських знаходиться більше духовної спорідненості, ніж вони досі
сами гадали, та що, не дивлячись на ріжнобіжности, як в визнанню, так
і в організації, вони можуть поміж собою легко порозумітися на окремих
світових конференціях.
11) Конференція виявила через опозиційні думки й погляди, як не можна
краще, рішаючий характер сучасного періоду людської історії. Спільність,
котру вона породила, остільки сильно тримає, що тільки дух Святий може
принести визволення і дати можливість людскости поступати наперед.
12) Конференція нарешті привела всі непапістські Церкви28 до спільного порозуміння того, що уявляє зміст Євангелії. Це досягнення остільки
глибокого значіння для христіянства, що після цього порозуміння в певній
часті лишаються знищені ріжні теологічні концепції минулих віків.
Приблизно так само резюмував свої вражіння від конференції і її
наслідків визначний церковно-громадський діяч др. Келлер, директор
христіянсько-суспільного інститута, який витворила Стокгольмська
конференція практичного христіянства позаминулого року. Мої
персональні вражіння дуже глибокі, й ці перші конференції (Женевська
в 1920 році й сьогорічна Льозанська) без сумніву принесуть великий
позитивний вклад в розвиток міжцерковних зносин всесвітнього
христіянства.
На жаль, представництво православних церков, по перше, неповне, а,
по друге, не зовсім, принаймні в більшості, відповідає персонально.
Православіє здебільшого репрезентують «генерали», ієрархи, за
котрими вже в найблизькій будучині вірні не підуть і не визнають їх
за своїх проводирів. На жаль, інші церкви і їх представники цього,
або не відають, або не хочуть бачити.
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Слідуюча конференція має зібратися в 1928 році в Єрусалимі29. Наша
Українська Церква мусить пильно стежити за діяльністю й розвитком цього міжцерковного світового руху. Не приймаючи офіціяльно участи, наша
церква повинна на цих конференціях мати своїх споглядачів і через них
інформувати усі світові христіянські церкви з своєю ідеологією та поступом релігійної думки українського народу. Наша церква не повинна замикатися в собі, а рішуче виносити свої релігійні досвіди і внутрішню колективну роботу мас вірних на терен міжнародної церковної діяльности.
ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 4, спр. 175, арк. 28–32; 60–64; 108–112. Копія, машинопис.
1
У жовтні 1910 р. з ініціативи Єпископальної церкви в США було створено комісію
з підготовки Всесвітньої конференції з питань «Віри і церковного устрою». Комісію очолили єпископ Нью-Йоркський Чарльз Брент, єпископ Чикагський К. П. Андерсон та Роберт Гардінер (секретар комісії), які і виступили засновниками цього руху. Перше засідання комісії відбулося в травні 1913 р. в Нью-Йорку. На ньому були присутні представники Російської церкви, зокрема прот. Олександр Хотовицький, завдяки якому інформацію про початок руху було оприлюднено в російських церковних часописах напередодні Першої світової війни. Роботу комісії було продовжено до скликання конференції
в Женеві 1920 р.
2
Брент Шарль (Чарльз) Н. (1862–1929) – єп. Нью-Йоркський Американської Єпископальної протестантської церкви. Відогравав важливу роль у справі скликання всесвітніх
християнських конференцій для підтримки екуменічного руху. Саме він на першому засіданні Всесвітньої місіонерської конференції організації «Віра і церковний устрій» («Faith
and Order») в Едінбурзі 14–23 липня 1910 р. дав доручення членам протестантських організацій – учасників конференції досліджувати християнські віровчення з метою майбутнього
об’єднання християнських церков у світі, що поклало початок екуменічного руху.
3
Прелімінарна конференція (Конференція Християнських Віросповідань) була скликана з ініціативи Американської Єпископальної протестантської церкви на чолі з єп. НьюЙоркським Ш. Брентом 12–20 серпня 1920 р. в Женеві. Гаслом конференції було: «Віра
і церковний устрій». Організатори звернулися до всіх християнських церков із закликом
прислати делегатів на конференцію, де вони могли б обговорити загальні питання стосовно
Віри та церковного устрою. Передбачалось обговорення шляхів до взаємного зближення
церков. Цю справу благословив Константинопольський патріарх. Тільки Римський Папа від
імені Римо-Католицької церкви відхилив запрошення. В конференції взяли участь представники Православних Церков Константинополя, Александрії, Росії, Сербії, Румунії, Болгарії та
Греції. Засідання проходили в соборі св. Петра (м. Женева). Було ухвалено провести наступні
дві – в Стокгольмі (Швеція) у 1925 р. та в Лозанні (Швейцарія) у 1927 р.
4
У січні 1920 р. з’явилось окружне послання Константинопольського патріархату
«До церков Христа повсюдно» зі зверненням до християнських церков з пропозицією та
обгрунтуванням необхідності створення Ліги Церков як співдружности християнських
церков для взаємодопомоги, співробітництва та досягнення єдності. Назву майбутньої
організації було запропоновано за аналогією з назвою Ліги Націй, яку було створено після
Першої Світової війни, але мета була церковна. При оприлюдненні послання Константинопольський патріархат діяв від імені православних церков Александрії, Антиохії, Єрусалиму, Сербії, Румунії, Болгарії, Кипру й Греції. Є відомості про листування Св. патріарха
Московського і всієї Росії Тихона (Бєлавіна) з секретарем Комісії по підготовці Всесвітньої
конференції Робертом Гардінером, де він від імені Російської церкви схвально оцінював
ініціативу цього руху. Українською мовою Послання Константинопольського патріархату
опубліковано: До церков Христа повсюдно. Послання Вселенського патріархату. Січень
1920 р. // Знаки часу: До проблеми порозуміння між церквами / Упоряд. З. Антонюк,
М. Маринович. – К.: Сфера, 1999. – С. 174–176.
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5
Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) – Українська католицька церква візантійської обрядової традиції, яка постала внаслідок Берестейської церковної унії 1596 р.
Київської митрополії з Апостольським престолом у Римі. Одна з традиційних історичних
церков українського народу. В українських і білоруських землях у складі Російської імперії
цю церкву було ліквідовано актом 1839 р. Згодом вона відродилась на українських землях, які увійшли до складу відродженої у 1918 р. Речі Посполитої. Після закінчення Другої світової війни і приєднання до УРСР західноукраїнських областей радянське керівництво прийняло рішення про її ліквідацію. На Львівському соборі 1946 р., організованому
органами держбезпеки СРСР, її було ліквідовано. До кінця 1980-х рр. діяла в підпіллі.
З 1989 р. діє в Україні офіційно.
6
Грузинська (Іберійська) церква – автокефальна православна церква, заснована
в IV ст. н. е. оголошенням християнства державною реліґією в Картлі. До V ст. її очолював
архіепископ, підпорядкований антіохійському патріархові. З 487 р. Грузинску церкву очолив католікос, який в ХІ ст. став називатися патріарх-католікос. 1811 р. її було перетворено
на Екзархат Російської православної церкви. Після Лютневої революції 1917 р. в Росії
Грузинська церква знову проголосила автокефалію. На чолі став патріарх-католікос Киріон ІІ (Садзагеллі), але він несподівано загинув у 1919 р. і патріархом-католікосом став
Леонід (Окропирідзе). Саме до нього зверталися діячі ВПЦР на чолі з Михайлом Морозом з проханням висвятити двох вдівців-протоієреїв Степана Орлика і Павла Погорілка
в єпископи до відкриття І Всеукраїнського Собору УАПЦ 1921 р., але кандидати на висвячення не змогли дістатися до Тифлісу. Див. докл.: Перший Всеукраїнський Православний
Церковний Собор УАПЦ 14–30 жовтня 1921 року: Док. і матеріали... – С. 508–514. Офіційне визнання автокефалії одержала від Російської церкви тільки у 1943 р.
7
Германос (Стронопулос), єпископ Фіатірський – учасник Женевської конференції
в серпні 1920 р., увійшов до виконкому «Віра і церковний устрій» («Faith and Order») від
православних церков. Після того, як він став екзархом Вселенської Константинопольської
патріархії в Лондоні, брав участь в серпні 1925 р. у конференції руху «Життя та дія»
(«Life and Action») в Стокгольмі (Швеція), яка була скликана з нагоди 1600-ліття Нікейського
Вселенського Собору (325 р. н. е.).
8
Стефан митрополит Софійський, екзарх Болгарської православної церкви був
Намісником-головуючим Св. Синоду. За період з 1913 р. після смерті Болгарського екзарха Йосира впродовж 30 років церквою керував намісник. У 1926 р. до митрополита Стефана звертався обновленський митрополит Харківський і всієї України Пимен (Пєгов)
з повідомленням про проголошення автокефалії на Всеукраїнському Соборі УПАЦ в Харкові 17–27 травня 1925 р., на що у 1927 р. отримав від Стефана поздоровлення з Великоднем. У вересні 1944 р., коли радянська армія перейшла румунсько-болгарський
кордон, він відновив церковне спілкування з Московською патріархією, яке було перервано
іще за часів існування Св. Синоду Російської церкви і започатковане відлученням від спілкування з Константинопольським патріархатом у 1872 р. Відновлення спілкування було
відзначено візитом делегації від Московського патріархату в квітні 1945 р. Учасник святкування 500-ліття автокефалії Російської церкви в Москві в липні 1948 р.
9
Правильно: Глубоковський Микола Никанорович (1863–1937) – професор СанктПетербурзької духовної академії, автор богословських праць, зокрема присвячених питанням єдності Христової Церкви (напр.: Глубоковский Н. Н. Христианское единение и богословское просвещение в православной перспективе // Путь. – Париж, 1926. – Июнь-июль. –
С. 139–144; Він же. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем
состоянии. – Варшава,1928 та ін.).
10
Євлогій (Василь Семенович Георгiєвський; 1868–1948) – митрополит Західноєвропейського екзархату Московської патріархії, Предстоятель руських православних церков
у Західній Европі, видатний церковний діяч, богослов. Народився в с. Сомово Тульської
губернії. 1897–1902 рр. – архімандрит, ректор Холмської духовної семінарії. 1902–
1905 рр. – єп. Люблiнський, вiкарiй Холмсько-Варшавської єпархії. 1905–1914 рр. – єп.
Холмський. Депутат II і ІІІ Російської Державної Думи у 1907–1912 рр., голова вiросповiдної комісії. 1914–1920 рр. – архієп. Волинський i Житомирський, священноархіманд-
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рит Свято-Успенської Почаївської лаври. Учасник Всеросiйського Помiсного Собору 1917–
1918 рр. Разом з митр. Антонієм (Храповицьким) емігрував за кордон. 2 жовтня 1920 р.
призначений Вищим Тимчасовим Російським Церковним Управлінням митрополитом
Західноєвропейського екзархату Московського патріархату з осідком у м. Париж (Франція). Учасник Всеукраїнського Собору в Києві 1918 р., міжнародних християнських конференцій в Західній Європі. Автор мемуарів: Евлогий, митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского) изложенные по его рассказам Т. Манухиной. – М.: Московский рабочий. Издательский отдел Всецерковного православного молодежного движения, 1994. – 621 с.
11
Дионісій (Костянтин Миколайович Валединський, 1876–1960) – Блаженійший
митрополит Варшавський і всієї Польщі, магістр богослів’я. З 27 лютого 1923 р. – митрополит Варшавський і Волинський і всієї православної церкви в Польщі, священно-архімандрит Почаївської Свято-Успенської Лаври з правом носити білий клобук з діамантовим
хрестом. Залишався на становищі митрополита православної церкви в Польщі до 22 червня 1948 р., коли був прийнятий у спілкування з Московським патріархатом, але з наданням автокефалії був усунутий від керівництва. Помер 15 березня 1960 р., похований у м.
Варшаві. Автор богословських і наукових праць з місіонерства.
12
Лозанський університет заснований у 1536 р. як академія для протестантського
духовенства. Після 1806 р. засновано катедри філософії та юриспруденції, у 1836 р. –
факультети богослов’я, права, природничих наук, словесності, у 1888 р. – медичний факультет.
13
Кальвіністський собор м. Лозанна (Швейцарія) збудований у 1235–1275 рр.
У 1536 р. тут відбувся т. зв. «Лозанський диспут», наслідком якого стало відокремлення
від Римо-католицької церкви кантону Ваадт, де знаходиться Лозанна.
14
Старокатолицька Церква – відгалуження від Католицької церкви, яке було засноване католицькими діячами в Німеччині 1870 р. В основному це були професори богословських наук на католицьких богословських факультетах університетів у Мюнхені, Бонні
тощо, що відмовилися визнати догмат непомильності Папи Римського в справах віри і моралі, який був встановлений Першим Ватиканським Собором (1869–1870). Провідникомтеоретиком цього спротиву був німецький католицький теолог й історик Церкви д-р Йоган Деллінгер (Johann Dőllinger) (псевдонім «Janus»). Перший конгрес старокатоликів
відбувся в Мюнхені у 1871 р., де були ухвалені правила утворення та організації громад.
Колишній професор, священик Йосип-Губерт Райнкерс (?–1896) 1872 р. був обраний
і 1873 р. був висвячений на єпископа рукоположенням «священиків і народу», який старокатолики проголосили «старовинним чином поставлення єпископів». Був визнаний Прусією, Баденом і Гесеном «єпископом німецької старокатолицької церкви». У цій Церкві
дозволялося висвячення одружених кандидатів на єпископів, використання рідної мови
замість латинської в богослужінні тощо. Під його впливом і керівництвом 1874 р. в Мюнхені утворилась перша громада старокатоликів, які не визнавали постанов Ватиканського
собору. Згодом громади старокатоликів виникли в інших німецьких містах – Кельні, Бонні
та інших.
15
Седерлюм (Седерблом) Ларс Улоф Джонатан (1866–1931) – примас Швеції (1914–
1931), архієпископ Упсальський Лютеранської церкви, представник екуменічного руху,
зокрема течії, яка відносилась до соціального християнства, теолог, член Шведської академії, лауреат Нобелівської премії миру (1930).
16
Тут: молитва «Отче наш», текст якої, згідно з Євангелієм, виголосив сам Ісус Христос (Мт. 6:9).
17
«Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через
Нього кличемо: «Авва, Отче!» (Рим. 8:15).
18
Алівізатос Г., професор – (Афіни, Греція) був одним з авторів збірника статей
з проблеми екуменізму – «Христианское воссоединение – экуменическая проблема в православном сознании» (Париж: ИМКА-Пресс, 1933), де були опубліковані статті інших видатних православних богословів і філософів – о. Сергія Булгакова, архієпископа Геліопольського Геннадія (Константинополь), митрополита Буковини Нектарія (Румунія), М. А. Бердяєва,
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проф. О. В. Карташова, протопресвитера проф. Стефана Цанкова (Болгарія), проф.
В. В. Зіньківського та ін.
19
Англіканська Церква – одна з трьох основних протестантських течій. За своїм устроєм – єпископальна. Примасом Англії є Архієпископ Кентерберійський. Самостійні Англіканські церкви існують у Шотландії, Ірландії, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та
ін. державах. З 1867 р. ці церкви, зберігаючи свою самостійність, об’єднані в Англіканський
союз церков (25 автономних, 6 церковних організацій, а також низка церков, що входили
раніше до складу Британської імперії). Вищі ієрархи цих церков зустрічаються на
конференціях вищого органу Англіканського союзу церков, що скликається з 1866 р. кожні
10 років Архієпископом Кентерберійським в його резиденції – Ламбетському палаці в м.
Лондон.
20
Апостольська сукцесія (преємство) – за церковною традицією це порядок безперервної передачі священства, який був встановлений самим Ісусом Христом через обрання 12-ти апостолів. Вважається, що порядок цього преємства і досі зберігається в ієрархії
Православної, Римо-католицької, Старокатолицької і нехалкидонських (монофізитських)
церков. Натомість, серед богословів існують сумніви щодо існування такої безперервності
у справі безперервності передання ієрархії Англіканської церкви.
21
Квакери (англ. quake – «трепетати», «здригатися») – це послідовники однієї з протестантських містичних сект, що виникла в Англії в др. пол. ХVІІ ст. Засновником секти
був Джордж Фокс. В ім’я збереження особистісної свободи людини квакери заперечують будь-яку зовнішню церкву. Єдиною умовою особистого спасіння визнають
«внутрішнє світло», яке було подароване тільки обранцям Божим викупительною смертю Ісуса Христа.
22
Кюрі Адольф, єп. Бернський (Швейцарія) Старокатолицької церкви. Саме до нього
було направлено листа французькою мовою від митрополита УАПЦ Василя Липківського
від 21 грудня 1926 р. з проханням висвятити «Євгена де Бачинського» на єпископа. Листа
було опубліковано: Єпископ Євген Бачинський. Видання Краєвої Ради УАПЦ Соборноправної в Західній Німеччині. – Мюнхен-Інгольштадт, 1956. – С. 16–17.
23
Патріарх (грец. Patriarches – «родоначальник») – духовний сан верховних ієрархів
в ряді християнських церков. У православ’ї – вищий духовний сан. Початково існувало
3 патріархати: в Антиохії, Александрії і Римі, з IV ст. – у Царгороді і Єрусалимі. Титул
«Вселенський Патріарх» було запроваджено на початку VI ст. при Іоані Каппадокійському.
Повністю увійшов до вжитку за Іоана Постника (587 р.). Патріархи мали права: 1) скликати собори в межах патріархату, 2) головувати на церковних соборах, 3) висвячувати митрополитів, 4) здійснювати нагляд за виконанням церковних законів в межах патріархату,
5) мати особливий одяг (посох, сакос, стихар з гамами та трикутниками), 6) розглядати
апеляції помісних соборів, 7) бути учасниками відносин з державною владою як представники церкви. В католицизмі сан П. носять глави окремих єпархій. З 1589 р. патріаршество
існувало і в Російській церкві до 1721 р. – до створення Св. Синоду. Відновлено Помісним
собором РПЦ 1917–1918 рр.
24
Діяльністю Митрополита Варшавського і всієї Польщі Дионісія (Валединського)
були незадоволені українські церковно-громадські кола Волині, які вимагали здійснення
політики українізації церковного життя на Волині, де більше 90 % вірних були українцями.
Головною причиною до протистояння став національний склад єпископату, коли абсолютну більшість правлячих архиєреїв в Православній церкві у Польщі складали росіяне, хоча
в загальній кількості населення їх нараховувалося бл. 1,6 %, а українців більше 70 %.
Українці вимагали поділити Волинську єпархію на 2 – Володимиро-Луцьку і Крем’янецько-Острозьку. 26 квітня 1926 р. Українська Парламентська Репрезентація обговорювала
справу скликання Українського Церковного Собору в Польщі, на якому мали б з’ясувати
сучасний стан православної церкви, задоволення релігійних потреб української православної людності, питання мови богослужіння, набуття національного складу єпископів
і духовенства. Одначе з цього плану нічого не вийшло і тому церковні діячі з Волині і Полісся Є. Петріківський з Луцька, П. Доманицький з Ковеля, А. Річинський з Володимира звернулися до Міністерства сповідань Польщі з проханням дозволити український церковний
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з’їзд духовенства і мирян. Попри отримані від світської влади дозволи на скликання Собору, митрополит Дионісій заборонив його скликання і заборонив бути присутніми на ньому
всім священикам під загрозою покарання.
25
Йдеться про діяльність Православно-Церковного Українського Виконавчого Комітету у Річі Посполитій Польській з осідком у м. Луцьк у складі 37 осіб від усіх повітів
Волині, Полісся і Холмщини, головою якого було обрано д-ра Арсена Річинського, заступником – Івана Власовського, секретарем – Івана Бондарука. Комітет обрано з числа
делегатів з’їзду, який відбувся 5–6 червня 1927 р. в м. Луцьк за участі делегатів від українських парафій Польщі. Комітет надіслав протест щодо діяльності митр. Варшавського
Дионісія (Валединського) у справі перешкоджання українізації православної автокефальної церкви в Польщі і недотримання постанов щодо підтримки руху за українізацію та
обсадження кафедр єпископами-українцями.
26
Арсеньєв Микола Сергійович (1888–1977) – професор Богословського відділу Варшавського університету, викладач Св. Письма Нового Заповіту та порівняльного богослов’я, делегат від Польської православної церкви на Конференції «Віра і церковний устрій»
1927 р. в м. Лозанна (Швейцарія), автор низки статей, де було висвітлено хід екуменічного
руху в 1920-ті рр. (Арсеньев Н. Движение к единению христианских церквей и проблема
современного мира // Путь. – Париж, № 31 (декабрь). – С. 76–88; Він же. Лозанская
конференция // Путь. – Париж, № 10 (апрель). – С. 102–111 тощо).
27
Туркевич Венедикт, протоієрей – делегат Почаївського з’їзду духовенства і мирян
Волині 3–10 жовтня 1921 р. (Польща), який належав до проросійськи налаштованих кіл
Православної церкви в Польщі, був делегатом від Польської православної церкви на Конференції «Віра і церковний устрій» 1927 р. в м. Лозанна (Швейцарія). У 1927 р. його кандидатуру висували на ректора Державної Православної Семінарії Духовної в Крем’янці.
До своєї кончини був настоятелем Острозького собору.
28
Йдеться про церкви, які не належали до складу Римо-католицької церкви.
29
У тексті доповіді Євгена Бачинського йдеться про те, що слідуюча екуменічна
конференція має відбутися в Єрусалимі у 1928 р. Але за відомостями, які є щодо екуменічного руху, наступні конференції відбулися в м. Единбург (Шотландія, 1936), потім –
Оксфорд (Велика Британія, 1937) також за участю делегацій Православних церков.
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ПЕРСОНАЛІЇ

Юрій Мицик
ІЗ ПЕРШИХ ЛИСТІВ АНДРІЯ ЧАЙКОВСЬКОГО
ДО ІВАНА ОГІЄНКА
Під час наукового стажування восени 2004 р. в Канаді, яке стало можливим завдяки стипендії ім. Івана Коляски, нам вдалося попрацювати також і в Архіві Української Православної Церкви в Канаді (Вінніпег) із документами фонду митрополита Іларіона (в миру – проф. Іван Огієнко)
(1882–1972) – видатного українського церковного, культурного та суспільнополітичного діяча, міністра освіти та віросповідань УНР. Значна частина
цього величезного фонду вже нами опрацьована і видана1. Проте за межами цієї публікації залишилися численні листи визначного українського
письменника Андрія Чайковського, і які планується повністю видрукувати у 4-му томі його літературної спадщини. Майже всі матеріали згаданого фонду було створено у часи другої еміграції митрополита Іларіона, після 1944 р. Його особистий архів та бібліотека двічі нищилися (перший раз
після еміграції з Наддніпрянської України до Польщі у 1920 р., другий раз
після втечі із палаючого Холма у 1944 р.). У Швейцарію митрополит Іларіон
прибув із дуже скромним багажем, маючи при собі тільки найнеобхідніші
документи: деякі довідки, посвідчення та фотографії. Він взяв з собою
також пачку листів (майже 70), адресованих йому Андрієм Чайковським.
А. Чайковський та І. Огієнко заочно були знайомі як мінімум із 1919 р.,
коли останній започаткував Український державний університет у Кам’янціПодільському і став його ректором. Серед викладачів цього вищого навчального закладу був і старший син Андрія Чайковського – Микола (1886–
1970), математик, випускник Празького та Віденського університетів.
Через нього письменник познайомився з І. Огієнком й безпосередньо, про
що митрополит написав у своїх спогадах. Це сталося в 1923 р. у Винниках,
що під Львовом. Із цього моменту бере початок глибока, міцна й тривала
дружба обох видатних синів українського народу. За словами самого
І. Огієнка, старий письменник став «найближчим моїм приятелем,
найвірнішим дорадником, найціннішим заступником». Це була щира правда, оскільки своїми порадами А. Чайковський (юрист за фахом) неодноразово виручав професора з біди. Друзі регулярно бачилися. Найчастіше
це відбувалося під час приїзду А. Чайковського у своїх справах до Львова
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або ж коли сім’я Огієнків (професор, його дружина Домініка, сини Юрій та
Анатолій, дочка Леся) приїжджала на літній відпочинок до Косова та його
околиць (Москалівка), бувала в гостях у будинку галицького письменника.
Коли ж І. Огієнко переїхав до Варшави, щоб обійняти посаду професора
богословського відділу Варшавського університету, такі контакти стали
рідшими.
Зате не припинялося листування. Письменник любив і вмів писати
листи, писав їх дуже часто і, як згадував сам І. Огієнко, «по декілька разів
на місяць, щотижня». Якщо це дійсно так, то тоді б мало бути написано
понад 500 його листів (!) до І. Огієнка. На жаль, цей комплекс кореспонденції
зберігся далеко не повністю (він взагалі вважався втраченим). Доля оригіналів листів І. Огієнка до А. Чайковського досі не з’ясована, копії з них
теж не збереглися. Як згадував він сам, ще до війни спалив чимало листів
А. Чайковського через небезпеку обшуку з боку польської поліції. У вогонь
тоді пішли в першу чергу листи з різкою критикою політики польського уряду
в українському питанні, зокрема сумнозвісних «пацифікацій».
Значення листів А. Чайковського митрополит Іларіон прекрасно розумів і хотів їх видати, щоправда зі скороченнями (в оригіналах його рукою
відзначено олівцем ті абзаци, які він хотів опублікувати). Навіть було написано вступну статтю, зроблено зауваги щодо їхньої тематики і опубліковано
в скороченнях, часто дуже значних, 27 листів на сторінках журналу «Віра
і культура» за 1952 р. (ч. 10–11, 12), 1953 р. (ч. 4–5) і 1955 р. (ч. 5) (пізніше
7 з них передруковано у виданні: А. Чайковський: Спогади. Листи. Дослідження. – Львів, 2002. – Т. 2. – № 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250). Однак ці
листи видруковано із скороченнями: пропущено інформацію про деякі гострі
політичні моменти, а також релігійні, фінансові й особисті справи. На жаль,
після смерті митрополита Іларіона його архів зазнав нових втрат. Про це
свідчить хоча б той факт, що лист Чайковського від 25 квітня 1934 р.,
надрукований Огієнком, нині відсутній у фонді митрополита Іларіона в архіві
Консисторії УПЦ в Канаді.
Звичайно, тексти усіх 70 листів значні за обсягом (понад 5 друкованих аркушів), а тому нижче подаємо тільки перші 11 листів, написаних
А. Чайковським у 1923–1925 рр. в Коломиї. У них йдеться про політичні,
церковні та літературні справи. А. Чайковський, як і І. Огієнко, був послідовним борцем за самостійну Українську державу, прагнув, щоб і церква Христова служила в Україні українському народу, мала виразне національне обличчя, щоб у стінах храмів Божих лунала українська мова. Листи наповнені роздумами письменника про вирішення цих проблем, про
власну конфесійну приналежність. Тут міститься критика як консервативного духовенства, так і частини галицької інтелігенції, байдужої до справ
Церкви, критика міщанства, яке недбало ставилося до питань здобуття
державної незалежності. У них мовиться також про творення і розповсюдження визначних творів А. Чайковського – «Сагайдачний», «Олексій
Корнієнко», «За сестрою», «На уходах». Листи також яскраво свідчать й
про важливу роль І. Огієнка як консультанта письменника з питань історії
та церковного життя. А. Чайковський, що ніколи не був на Наддніпрян297
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щині, постійно консультувався з І. Огієнком щодо козацької історії, повсякденного життя й побуту запорожців, щоб зміст своїх історичних творів
максимально узгодити з правдою історичної дійсності.
Мовні особливості текстів листів збережено за деякими винятками (проставлено пунктуацію, бо Чайковський нею нерідко ігнорував, проставлено
лапки в назвах творів, газет та ін., частку «ся» написано разом з дієсловом,
разом подано і слово «себто», а не «себ то», частку б написано окремо, а не
разом із словом («коли б», а не «колиб»), слово «статя» подано з подвоєнням другого приголосного («стаття»), проставлено апостроф і лапки).
1
Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / Упоряд. о. Юрій Мицик. – К.: Вид. дім
«Києво-Могилянська академія», 2006. – 556 с.

ЛИСТИ А. Я. ЧАЙКОВСЬКОГО ДО І. І. ОГІЄНКА

№1
6 червня та 1 липня 1923 р., Коломия*

Високоповажний Добродію Професоре!
Прошу прислати на мою адресу за післяплатою по одному примірникові перевидання Вами службів божих і вечірні – зброшурованих.
З високим поважанням
А. Чайковський

Коломия, 26/6 [19]23
Все, що маю, вислав безплатно 1. VІІ. 1923
Післав ще й листи.
Архів УПЦ в Канаді (Вінніпег), фонд митрополита Іларіона. Автограф.

№2
7 липня 1923 р., Коломия

Вельми Шановний добродію Професоре!
Присилкою Ваших творів з ласкавою дуже для мене цінною присвятою, як не менш Вашим ласкавим письмом зробили Ви мені неабияку втіху.
Я завсігди цікавився словом божим і постоював за тим, щоби усі молитви і служби були перекладені на живу мову, хоч я сам не почував себе
в силі братись за таке діло, бо нема у мене основного знання ні старослав’янської, ні грецької мови.
Та я відчував душею потребу таких перекладів. Я дививсь на німців,
як вони свою штучну, однак живу мову завдячують перекладом святого
письма Лютром1 і націоналізації протестанцької церкви. Німецьку мову
називаю тому штучною, бо жаден пересічний німець тою мовою не говорить, а деякі скрайні діялекти так далеко від себе відстали, що коли б не
та штучна мова, не могли б себе німці розуміти. Мені здається, що коли
*
Лист написаний на польській поштовій картці. Адреса: «Високоповажаний Добродій
І. Огієнко, професор універ[ситету], Винники к[оло] Львова». На місці зворотної адреси
проставлено штемпель з написом: «Адвокат Андрій Чайковський в Коломиї». Поштовий
штемпель нерозбірливий.
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б у тій добі слав’янської історії, як ще слав’яне говорили одною мовою,
був знайшовся слав’янський Лютер, то може би усі слав’яни мали сьогодні свій спільний слав’янський язик, так як і німці.
Та то инче діло. Може я і помиляюсь, але ті слав’янські мови, які я здебільшого знаю: московська, чеська, польська, сербська, мають молитви
переведені на живу народню мову. А ми все мусили молитись мертвою,
незрозумілою для загалу, мовою, а наше духовенство береже цього наче
яких факірських тайн, і дбають про те, щоб вірні їх не розуміли і у тайности слів бачили якусь недоторканну святість. Із того вийшло, що наш
народ, не могучи провірити автентичність тексту молитви, вимовляє слова так, як йому здається, що воно добре. Я сам чув на храмі під церквою
такі звороти із «Вірую»: «налгавшого на пророки…», «прибив писком три
латі…». Ну а цей «Отче наш», записаний Антоновичем і Драгомановим2…:
«Отче наш, оже єсь і вже весь, око на небі, око на землі…». Хиба ж це не
характеристичне, як причина мертвечини молитви?
Помічаєте у нас, уніятів, індіферентизм до справи слова божого. Чому
нашій галицькій інтелігенції байдуже, як служба божа правиться? Чому
у нас війшло в пословицю: «що попик, то типик»?
На мою думку, причина у цьому така, що у нас по латинському зразку
заведено «читані» служби божі. Господь знає, що священик читає і як
править, щоб лише не клякав3 на одно коліно, бо це вже латинська єресь.
А під час такої служби хто стоїть далі від престола не чує нічого, не говорю вже про «апостол», але і євангелії не чує. Лише те знають, що коли
озоветься звоник, то треба клякати, а коли священик пі[д]несе воздух, то
говориться «Bірую»4, а коли між першим а другим кляканєм священик
піднесе руки в гору, то треба говорити «Отче наш…» Проче всьо робиться достоту так, як коли б читали по латині або по китайськи.
І у нас завівся такий звичай, що перед великою, чи пак співаною, службою божою правиться по містах [c]тільки читаних служб, скільки є в тім
місті священиків, за виїмком одного, що призначений правити велику
службу. Інтелігенція по такій читаній службі божій йде до уряду або до
свого инчого заняття, має чисту совість, що був в церкві на службі Божій.
Велика співана служба божа, наша гордість і краса, це вже для простолюдина. Звичайно по містах нема хорального співу, а інколи дяківське харамаркання таке, що хоч ушеса затикай, як Одісей перед співом сирен5.
Між інтелігенцією багато індеферентів (не кажу, щоб безбожників). Він
йде до церкви, але ставиться так, наче б хотів сказати: «Я прийшов Боже
до церкви, але прошу не забувати, що я маю золотий ковнір і VІІ. рангу».
Наші люде не хочуть того зрозуміти, що церква у кождого народа,
а особливе у нас, має велике культурально народнє завдання, що наша
церква серед тих премногих нещасть зберегла нам націю від загибелі.
А суть у нас і такі, що церкву не то нехтують, але її явно поборюють.
У тому то і причина, що Вашу важку, а так цінну працю не вміє загал як
слід oцінити.
Інакше воно у мене. Я розумію її вагу, і тому я, прочитавши в «Укр[аїнському] Голосі»6 про появу Вашої праці, хотів її за всяку ціну добути.
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Цій обставині я маю завдячити, що з Вами В[исоко] достойний професоре ввійшов, хоч поки що в переписний контакт.
Фахової оцінки Вашої праці не годен написати, бо признаюсь Вам, що
мене 6 літ мучили грекою, хоч вчивсь і старославянської мови, то з греки
не тямлю нічого, а із старослав’янського дуже мало. Одно скажу, що Ваш
переклад повчив мене дещо у наших молитвах розуміти не так, як я це
розумів досі.
Та не лізучи у критику, напишу статтю до «Укр[аїнського] Голосу»,
так сказати реклямову, а може загал там зацікавиться.
У нас ще і таке сталось, що наш станіславський преосвященний, вулго: Гриць з Гадинківець7, видав філіппіку проти вживання живого слова
в молитвах. На те написав я статтю, беручи чеську пословицю «Kdo seza svoj jazyk stydi, hoden podupy (?) vsech ludi».
Не знаю, чи стаття була за різка, чи може редакція убояся анафеми,
але статті не поміщено. Вам відомий оклик котрогось папи Климентія: «O
mei rutheni! Per vos orienten conversendam spero»8.
Отож Рим все думає над тим, що через галицьких уніятів можна буде
вести уніяцьку пропаганду на Великій Україні. Я не знаю тамошніх настроїв віроісповідніх, бо я там ніколи не був, але мені здається, що коли
б навіть така пропаганда була там можлива, то обритий священик9, та ще
зі старослав’янським служебником, нічого не вдіє. Навряд, я переконаний, що коли церква зукраїнізується, коли слово боже буде читатись і співатись рідньою мовою, то цілий український народ до тої церкви пристане,
од них же первий єсьм аз!
Бо поглянувши поза себе, ми бачимо, що Рим нічого доброго для нас
не зробив, а навряд приніс нам копу лих.
В посліднім часі прислав нам Рим монсіньора Женокі. Чого? Щоб за
кривдою нашої уніяцької церкви упом’янутися? Куди пак! Приїхав, щоб
розслідити, чи мої рутені справді такі твердовірні, що можна їх ще раз копнути, ще дуще пригнітити, а вони не перестануть бути вірними Римови.
І справді наша братія захоплювалась медовими словами хитрого
італійця і переганялась в показуванню вірности і льояльности римському
престолови. О! Ніхто так, як мої галицькі земляки, не вміє робити льояльної наради: «Може вдарять, а може дулю зволять дати, хоч пів дулі, щоб
лише під саму пику…»10.
Я моїх писем, які маю до диспозиції, висилаю на обмін і дружній спомин.
Коли вспію видати дещо, то буде моїм обов’язком післати Вам зараз з
привітом.
В послідніх часах я взявся до писання історичних оповідань і повістей,
бо я бачив велику прогалину у тій царині нашої літератури. (Я взагалі аж
під сороковий рік життя вскочив між письменники – мені тепер 68 рік
життя).
Я з того найбільше радію, що багато письменників пішло слідом за
мною, і тепер ця прогалина заповняється трішки.
Кромі тих оповідань, які вже вийшли, у мене велика повість історична «Сагайдачний» (це мій земляк, і я зробив це з пієтизму) в 5 частях.
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Перша часть «Побратими» вже вийшла, і либонь наклад вичерпаний, бо
не знаходжу книжки у списку книгарні Шевченка. Другі частини вже готові, я не маю накладника путнього, тай не дуже то спішусь, а вижидаю,
як зможу видати його у 30 000 примір[ників] та завести через Збруч. Видавати в менчому числі накладу, боюсь америцьких злодюшків, котрі передрукували без мого дозволу кілька моїх книжок. Тепер у мене на укінченню більша історичня повість з часів Хмельниччини «Олексій Корнієнко». Вона кінчиться в’їздом Хмельницького у Київ. Я є тої думки, що коли
історичнє оповідання має сповнити своє завдання у тих, що рідньої історії
вчаться хиба з історичньої повісти, то воно повинно кінчитись якимсь
світлим моментом. Це підбадьорює читача, а особливе молодь. Знаю це
по собі. Як я ще в гімназії прочитав «Тараса Бульбу» та «Чорну раду»11,
то почував у серцю велику тугу та зневіру.
Мені здається, що мої оповідання подобались молодим читачам, бо
«За сестрою» вийшло вже третій раз. Двоє оповідань вийшло по чеськи,
а чеська критика прийняла їх прихильно.
А української критики не було ні одної!
Вже видано 6 моїх оповідань, а я ні одного слова критики від земляків
не почув. А цього мені дуже було треба. Може я на фальшивій дорозі,
може – може поробив помилки, я цього не знаю. Я студіював, що попало,
бо на Україні не довелось мені бути, але це все знаю з книжок.
Отож, В[исоко]достойний Професоре, я би Вас дуже прохав кількох
щирих слів критики моїх історичних оповідань, коли не в «Укр[аїнському]
Голосі», то бодай у листі до мене. До Ваших цінних уваг я бути старатися
пристосувати мою працю.
З моїх праць я маю таке вдоволення, що школярі пишуть до мене
листівки, а сільська дітвора ще перед війною деякі сцени з моїх оповідань
драматизувала у полі.
От би і все. Я дуже радію, що ми нав’язали між собою переписку. Не
раз душа так тужить, щоб перед кимсь виговоритись по щирости.
Прийміть, В[исоко]достойний Професоре, від мене слова високого та щирого поважання!
Андрій Чайковський
Там само. Машинописний оригінал, власноручно підписаний і виправлений автором.

№3
24 червня 1924 р., Коломия*

Високодостойний Добродію Професоре!
Посилаю Вам четверте видання моєї повісточки «За сестрою». Я
старався справити текст після ваших цінних уваг**. Чи добре я це зробив
осудіть ласкаво самі.
При цій нагоді любо мені повідомити Вас, що я сьогодні підписав видавничий договір з одним тутешнім накладником на видання мойого
*
У верхньому лівому куті першого аркушу листа стоїть штамп І. Огієнка: «Проф.
Іван Огієнко. Львів, ул. Ходоровського № 15», а у правому – його запис «Відписав 26 /VІ».
**
Тут і далі підкреслення в тексті документа зроблено рукою І. Огієнка олівцем.
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«Олексія Корнієнка», історичну повість в 3 частинах з XVII віку, котра
кінчиться тріумфальним в’їздом гетьмана Хмельницького12. Вона вийде
з ілюстраціями дієвих осіб, а крапіцею* з плянами баталій і облоги Львова13. Закінчить звісна картина в’їзду Хмельницького.
Я рахую на те, що зволите, так як мені обіцяли прочитати ще перед друком
рукопис, та поробити свої уваги щодо мови, ну-тай що до самого укладу.
Може прийдеться дещо перемінити, щоб не вийшла яка чепуха, з котрої читачі
з того боку Збруча посміялись би з галицького невіжи. От я сомніваюсь у
такому: мій герой є похресником гетьмана, а що він сирота, то батька заступає йому
гетьман. Треба йому посватати дівчину. Чи може це робити сам гетьман в товаристві
одного старости, чи треба кромі гетьмана двох старостів? А може гетьманові як
батькові неякось йти у свати, а післати самих старостів? Я посадив гетьмана в кориту14
з обозним Чорнотою, з Олексієм Корнієнком, та ще запросив за боярина гетьманича
Тиміша, його побратима, та повіз їх враз до Катрусі. Чи воно добре так?
А найважніша річ, про яку хочу тепер написати, що моє сердечне
прохання, щоб не відмовились навідати мене в Коломиї так як мене обіцяли. Прошу приїхати з Миколою. Побачите наше життя-буття і яка славна купіль у нашому Пруті, та яка у нас смашна кулеша. Дуже прошу.
З високим поважанням Ваш
Андрій Чайковський

Вашій В[исоко]п[оважаній] Дружині мій поклін, діток сердечно здоровлю!
Там само. Автограф.

№4
22 вересня 1924 р., Коломия

Високодостойний Пане Професоре!
Вертаючи з Самбора, я не застав Вас, Пане Професоре, у Львові, і мені було
дуже шкода, що не міг я з Вами бачитися. Хотів я при тій нагоді поговорити з Вашим
сусідом та приняти від нього уваги, що до мойого оповідання «На уходах»15. Це було
б для мене тим більше корисно, що я написав і другу частину того оповідання і воно
йде як раз до друку.
Тож прошу Вас дуже, Пане Професоре, зробіть мені таку ласку та попросіть
його, щоб ці уваги, які мав мені словно поробити був ласкав написати мені, а я їх ще
використаю.
Тепер у мене ще одна просьба до Вас.
Прошу мені написати, чи у нашій українській церкви правлять в день похорону
службу божу за помершого, як справляють тризну?
Також прошу ласкаво прислати мені кінець першої частини «Корнієнка», бо мій видавець жадає від мене цього.
Бідний мій Микола16 доробився за свою працю коло університету, що з нього
зробили хруня17 і зрадника, і за що? За його поїздку до Праги. Мене це дуже болючо
вразило, бо я певний того, що мій син не зробив нічого такого, за
що мені приходилось би паленіти перед громадянством.
*

Так у документі.
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Чей же у тому не може бути нічого поганого, що був на нараді з своїми людьми, професорами празького університету, в такій важній справі, як
університет, котра нам всім така близька. І то накинулися на нього його
найблищі приятелі, від яких мав право сподіватися оборони, а не кондемнат18 без переслухання і вияснення.
Та нема того злого, щоб не вийшло на добре. Таким побитом сталося
те, що я Миколі від давна дораджував, щоб кинув Львів19 і пішов трохи
у який глухий кут на провінцію відпочити. Я знав, що вони його замучат.
Бо я дуже добре знаю тих галицьких львівських людців, то справді своєрідня абдера20. Треба конче належати до «фамелії», щоби як так у Львові
можна жити. Та я не потребую Вам про це говорити, бо самі добре знаєте.
Господи Твоя воля! Така велика нація, така здібна до усього, талановита,
на такій багатій землиці, а не може викресати з себе генія діла, котрий став
би для неї Мойсеєм і випровадив її з тої темряви на ясний шлях, на тихі
води, на ясні зорі, у край веселий… Прогавили, переспорили найкращий час,
а тепер знову треба ждати якої світової завирюхи, щоб можна добитися
кращої долі. Поки ми не добудемо самостійности, нічого не зробимо, бо
лише в своїй хаті можна повести теперішними шляхами народ до розвитку.
Дивне диво! В часах високо розбудженого почуття національного у всіх
народів, ми дерлися до інтернаціоналу, нехтуючи національність!
Страшно подумати. Такого засліплення історія хиба що не знає.
І коли всі народи, навіть такі мацінькі як Лотва21, Литва і др. мають
самостійність, йдуть з поступом, ми, мов ті новонароджені сліпі ще левенята, розлазимося, і мявкаємо на лиху долю. Ми сорокміліонова нація забуваємо, що у нас здорові кіхті і міцні зуби... Коли ж наш народ провидить
і пізнає свою силу? Чи діжду я того? Либонь ні! А може... і тепер чуда
діються...
Скажіть мені, Пане Професоре, що воно таке, що д. Єфремів22 у своїй
найновшій літературі мене так зігнорував? Чи я ще не заслужив на кращу
згадку? Чи може це лише передрук колишньої його з перед давних літ
літератури? Повторив за Маковеєм23 фразу про паралєлю між мною і Цеглинським24 що до малоземельної шляхти, а всі прочі мої писання збув
одним словечком «тощо». Не знаю, чим я йому так не подобався… Я
тепер безвпинно клапаю на машині, та переписує моє «тощо». А мушу так
робити, бо не можу здержатися, заразившися вже раз літературним бакчилем25. Ще хотів би я, поки голова на свойому місці, викінчити мого «Сагайдачного», бо колиб його так лишив, то нікому з цього не буде користі.
Дуже* би я радів, коли б були ласкаві мені відписати.
Вашій Достойній Дружині мій поклін, Ваших діток сердечно поздоровляю. Моя Дружина Панству кланяється, а я наприкінці обнімаю Вас
сердечно і пишу ся з високим поважанням
Ваш щирий
Андрій Чайковський
Там само. Машинописний оригінал, особисто підписаний автором.
*

Передостанній абзац, між словами «Скажіть» і «Дуже» відзначений квадратними
дужками олівцем рукою митрополита Іларіона.
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№5
14 жовтня 1924 р., Коломия

Високодостойний Добродію Професоре!
Я дуже побоююся чи не прогнівилися на мене, що я не додержав
слова і не зайшов до Вас, як було між нами умовлено.
Я забарився у Миколи, бо треба було йому дещо помогти при складанні річей на вози, а що вони обоє дуже знемоглися, не виспалися і були
подразнені та не знали, де їм голова стоїть, то треба було мені конче там побути,
поки все не було на возах зложене і опаковане. Це робилося від години шостої
рано. Потім треба було мені зайти трішки на збори Просвіт, і так час проминув,
що я і не стямився, як прийшло полудне. Поспішав я що мога під цитаделю. За
це, що я Вас в’язнив в дома до полудня, прошу мені вибачити. За це я вже був
покараний тим, що з Вами не бачився, а цього було мені дуже треба.
Я певно поправлюся і при найблищій нагоді зайду до Вас прямо з двірця, хоч бийте мене, не вступлюся і буду Вашим гостем.
Мені треба було засягти у дечому Вашої світлої ради, бо з моїми
питаннями доводиться мені деколи станути на перехрестній дорозі, що не
можу собі ради дати, кудою мені йти? Вже, що до мойого останнього листа
треба мені відповіді, щоб не трудити Вас писанням. Не було д. Сєдлєцького, то й пропало. Я догадуюся, яку увагу хоче він мені зробити, а саме, що
у тому місці над Інгульцем, де я поставив Тарасівку26, немає ні балки, ні
печер.
Ну, годі. Без печер мені не можна в оповіданні обійтися, а коли їх тепер
там немає, то вони певно засипалися, але тоді, як це діялося, вони певно
були, бо так мені каже моя фантазія. Та мені розходилося про ці инші питання, які я у мойому останньому листі поставив і після того то вже можна
буде дещо перемінити.
Що до «Корнієнка», то він за кілька днів зачне ця друкувати. Мій
накладник робить мені надію, що всі три частини вийдуть в цім році.
Значить, що в цім році треба йому віддати всі частини справлені.
Отож знову у мене до Вас прохання, а для Вас турбота: чи будете
ласкаві справити мені і ці другі дві частини? Я би собі дуже бажав, щоб
мова вийшла рівна. Вправді мені здається, що я вже багато навчився, та
однак я собі ще не довіряю, чи я володію мовою, як слід. Осудіть це
ласкаво по цьому листі і скажіть правдиве слово, чи я поправився, чи ні?
Як би Ви ласкаво не відказалися від того труду, то я би післав зараз
машиновий рукопис. Найважніше для мене це, що там приходять листи
писані тодішньою канцелярийною мовою, а у цьому то вже нема у мене
за сотика певності, чи воно так добре, як я скомпонував. Тепер я взявся
запопадливо до викінчення «Сагайдачного». Пишу вже п’ятий том. Хочу
перейти ціле життя того славного гетьмана, мойого близького земляка.
Не хотів би я оставити те діло не скінченим, щоб потім другі не дороблювали нісенітних кінців так, як в Стороженковім «Проклятім Марку»27.
Пишу це з великою насолодою. Козаччина була мені від хлоп’ячих літ
дуже приманлива. Тоді прочитав усі твори Михайла Чайковського (Садек-паша)28 і дуже ними захоплювався. Та всі ті твори завертали хвости304
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ком у сторону Польщі, а у мене є навпаки. І тепер на старості літ усі мої
хлоп’ячі спогади у мене оживають і в моїх писаннях я дуже любуюся. Коли
б хоч що путнього з моєї праці вийшло, щоб не треба було понести усе на
горище мишам на снідання... Того я дуже боюся.
Але «Сагайдачного» не пущу я з рук, поки не буде спромоги видати
його у 30 тисячах примірників. Бо знову мені Америка вкраде і я з того
нічого не буду мати.
Та коли згадав я за Америку, то скажу, що я написав до Свободи, щоб
мені прислали вирізки фейлетонів29. Відповіді ще не маю.
Ще раз прошу вибачіння та й ласкавого листа.
З великим для Вас поважанням
Андрій Чайковський

Цілій Вашій В[исоко]достойній сім’ї мій поклін і від моєї дружини!
Р. S. Дістав я нині з Варшави «Дуальну (?) бесіду» з Вашою многоцінною статею, та на жаль лише № 2, а мені цього тепер якраз треба було
до «Сагайдачного».
Там само. Автограф.

№6
2 січня 1925 р., Коломия*

Високоповажаний Пане Професоре
Дорогий Друже!
Поздоровляю сердечно з Святим Різдвом!
Дай Боже, що б усі злидні та смуток пропали, та щоб Ви з достойною
сімією в здоровлю та щасливо пересвяткували, та від нині за рік у кращих
обставинах стрічали велике Свято Різдва.
Я дуже радий з тої поїздки до Яворова, де стрінувся з обидвома моїми дорогими синами30, та ще багато знайомих та рідняків стрінув, чого
я і не сподівався.
Вернувши до дому, застав усе добре.
Мушу поділитися з Вами такою відрадною для мене вісткою, що на анкеті в справі науки української мови в середних школах, вирішили предложити
кураторії до затвердження, щоб усі мої історичні оповідання прийняти як
обов’язкову лектуру в середніх школах. Коли б кураторія це справді затвердила,
був би це для мене чималий моральний і матеріальний здобуток.
Остаю для Вас з високим поважанням і поздоровляю всю Вашу Сім’ю!
Андрій Чайковський

Ваш щирий

Моя дружина і дочка прилучають свої поздоровлення!
P. S.** Будь ласка написати мені при нагоді, чи Мелетій Смотрицький
був ректором Острожської академії31! Це заквестіонували32 мені у мойому оповіданні «Побратими».
Там само. Автограф.
*
У верхньому лівому кутку першого аркуша листа написано рукою митрополита
Іларіона «Відповів 11/І 1925».
**
Постскриптум взятий олівцем в квадратні дужки рукою митрополита Іларіона.
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№7
5 березня 1925 р., Коломия*

Високодостойний Добродію, Дорогий пане Професоре!
Завдяки Вашій ласкавості моя бібльотека знову збагатилася Вашою
цінною працею, яка особливо мені дуже потрібна. Сердечне Вам за цей
дарунок спасибіг, та дай Боже, щоб я незадовго міг Вам оддячитися.
Заки візьмуся її перечитати, мушу її оправити, хоч як мене цікавить
прочитати її, щоб не розтряслася мені, а що я сам до того майстер, то це
буде моя перша і найпильніша робота.
Давно збирався писати до Вас та прохати одної поради.
Іменно УПТ однеслося до мене в справі видання дальших частин
моєї історичньої повісти «Сагайдачний» як дальші частини «Побратимів»
Поки що видали б другу і трету частину, а це проведене аж до вибору
Сагайдачного кошовим. Книжка мала б вийти ілюстрована. Та що ж, коли
дають мені за одноразовий наклад 3000 примірників таку низьку ціну, котра
зовсім не відповідає вкладови моєї праці. Це ж не белетристика, а повість
історична, яка вимагає докладних студій, і я вже близько 20 років над нею
працюю. Мені дають по 5 дол[арів] від задрукованого аркуша їхнього формату.
Отож прохаю Вас, Пане Професоре, напишіть нені ласкаво цілком
інтимно при чому я маю стояти і чого жадати? Заручаю Вам словом, що
ніхто про це не буде знати.
Я викінчую тепер мого «Сагайдачного». Лишається мені ще війна
московська і хотинська33 та смерть гетьмана.
Дожидаючи Вашої ласкавої відповіді, прошу ще написати мені, як
почуває себе тепер Ваша Високодостойна Дружина, та прошу мій поклін
передати. Вас обнімаю сердечно з високим поважанням
Андрій Чайковський
Там само. Машинописний оригінал, особисто підписаний автором.

№8
15 березня1925 р., Коломия

Дорогий Пане Професоре мій Друже!
Спасибі за любого листа та за інформації. Я якраз вибирався до Львова
на засновання тов[ариства] – журналістів і письменників, та не повезло,
бо годі було покидати канцелярію, коли є, Богу дякувати, робота.
Тепер хотілося б мені написати Вам, що тут робиться. В першу чергу
наше гниле коломийське громадянство збираєть протестувати проти целібатові і хоче скликати віче. Це віче на це мені потрібне, щоб людей трохи
розрушати, а врешті я вважаю, що ані віче, ані протести не дойме цілі.
Коли Ватикан завзявся на унію, то так цьому і бути. Рівночасно з тим
прислав мені гофрат Барвінський34 «заяви» до підпису на меморіял до
Риму. Не можу відмовити нашому ветеранові, але і в це не вірю, щоб була
*

У верхньому лівому куті листа написано рукою І. Огієнка: «Відповів 12 /ІІІ.»
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з цього яка користь. Я кажу: мамутів35, зачемеричених польською ідеологією, батіжком не завернеш; на це треба здорової палиці. Отож жодні лояльні заяви не поможуть, а треба показати кулак.
А цей кулак вже затискаєть. До нас з’їхали проповідники америцьких
методистів. Вони стоять під охорою методистів заморських, і не може їм
уряд на дорогу ставати півперек. До того є ще тут в місці протестанцька
кірха, а її пастор вже дозволив одправляти богослужіння, і воно має відбутися незадовго. Я бував у протестанцькій кірхе в Німеччині, то цікаво
буде мені придивитися до українського протестантського богослуження.
Завважав я теж, що народ на селі тим дуже цікавиться.
На мою думку, не бачу в цьому нічого злого. Хай станеться лише
«геть з Римом», а тоді буде лише питання часу, що методисти перейдуть
до нашої прадідної віри.
Не знаю, коли надіятися унормовання відносин православної Церкви
в Польщі.
А коли б це сталося фактом, то чи було б можливо, щоб богослови
сецесіоністи37 переходили гуртом на православ’я і вступали до православного семінара в Варшаві? Така прийшла мені думка у голову і тому
звертаюся до Вас, чи не могли б розвідати про це у компетентної влади
духовної? Не вважав би я цього за акт демонстрації проти Ватиканові,
а так з практичного огляду. Через те загал українського православного
духовенства підкріпив би ся новим національно свідомим елементом. Бо
треба признати, що ці сецесіністи, то свідомі юнаки, коли вони зважилися
на сецесію. Тоді б православна єрархія не могла вимовлюватися тим, що
немає ким обслугувати українських парафій, і не обсаджувала б тих парафій москалями.
Я попав трохи в колізію з людьми, що ведуть антицелібатову акцію.
Післав я вже давно антицелібатову брошуру до Львова, та її досі не видрукували, бо вона видається зарізка. Супроти цього я зажадав щоб мені
рукопис звернули, а вони й цього не хочуть зробити. Опісля написав я
статтю до перем[иського] «Укр[аїнського] Голосу» на цю тему, щоб не
заводити роздору між українцями з обох боків Збруча, бо це наша смерть.
Не вільно нам говорити: «ми і вони» – бо ми є лише «ми» українці. А для
унії не будемо покидати ідеї соборності України. У цій статті виступив я
різко проти нашим галицьким патріотам. Зганив я резолюцію станиславівського віча, щоб церкви на Холмщині і Волині віддано нам уніятам. Цей
абсурд поглибить ворожнечу між нами, бо наші православні добачатимуть у такому жаданні зраду. «Як це? Ці церкви будували наші православні князі, православний укр[аїнський] народ ще тоді, як про унію і чуть
не було – нам одібрали насильно, а тепер оддавай їм, уніятам!»
Так яка для нас з цього практична користь? Припустім, що папський
уряд оддасть уніятам ці церкви, забрані, то ким уніяти їх обслужать, коли
у нас нема ким обсадити 140 парафій уніяцьких? Коли б і були у нас на те
духовники, то їх туди не пустять, як не пустили уніяцького єпископа Д[окто]ра Боцяна37. Унії не хоче Рим, не хоче і Польща. Вийшло б це, що
церкви ті віддані уніятам, стояли б порожні, а тоді вже на легальній основі
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заберуть їх латинники, бо це ж були б справді церкви уніатські-католицькі.
А нам потрібна унія? Була нам так довго потрібна, поки буде церква національна. Коли відбереться есенціональну ціху народної через целібат
і конкордат, тоді нам не по дорозі, і ми пошукаємо собі церкви Христової,
та лише національної. У тій статті натякнув я теж на того добродія наддніпрянця в Празі, що через унію відмовив нам галичанам українства.
Того також не може між нами бути, бо ми мусимо загвоздити у наших
серцях і душах, що ми одне і те саме, що довголітні кордони не зробили
ще з нас сербів і хорватів.
З Перемишля пишуть мені, що д[октор] Шелухин38 прислав їм виправдання, що він цього не говорив. Навпаки він говорив, що націю творить
1) мова, 2) релігія, 3) право, 4) етика. На першу умову я згоден, решту
мушу відкинути як абсурд. Щоб релігія становила цілу ріжниці нації, то
треба б вернути до середньовічча. Слава Богу, теперішні народи виросли
з таких поглядів.
Право буде таке, якого схоче більшість представників нації в законодавному зборі. Він каже, що на В[еликій] Україні обов’язує старе українське право
звичаєве. А я намітив між нашим народом остатки староруського права
встанови (?) такі, які заміщені в Правді Руській. З того я роблю висновок, що
Правда Русьская була лише скодифікованим правом звичаєвим. Отож і для
галичан не було б важко завернути давнє звичаєве право. А що закони
викликує потреба часу і існуючих обставин, то звичаєве право не
вистарчить в державі, і треба його новими законами доповнити.
Етика, коли вона є християнська, мусить бути однакова. Тож з редакції
відписали мені, щоб я дещо в статті позмінював, а я відписав, що нічого змінювати
не буду. Коли їм невлад, хай не поміщають.
Відповісти б ще Вам на наші галицькі відносини. Признаю, що вони
гнилі, хаотичні, що кожен вважає себе за бессервісера39, не признає понад
собою жадного авторитету. Намножилося більше авторів чим книжок і всякий письмака пнеть між письменників і радо заплатить, щоб лише його
достойне імення видніло на книгарській полиці. Знаюся добре не од нині. Томуто в нашій літературі намножилося стільки сміття. Всілякі «Super astra»40,
згуки, стуни і т. і. заповнюють книгарні. А накладники раді з цього, що
друкують, а опісля розсилають людям за післяплатою непрошені і некликані,
та лише зражають читачів від укр[аїнської] лектури.
Або візьмімо видавництва хоч би УПТ або світа дитини. Це переклади з чужого та пробіг святий, скажіть мені добрі люде, який пожиток з такої лектури для нашої дітвори, як «Малий Льорд»41 або найновіше «Вакації над морем»? Що з цього навчиться укр[аїнська] дитина? Хиба: «як живуть пани», а нам до цього ніколи. А далі у цім «Вакації над морем» поганий галицький язик, такий самий як в шкільних учебниках з перед 20 літ.
А ті накладники то прямо безсоромні. П. Таранько жертвував мені на
видання «[За] сестрою» аж 100 примірників в натурі.
А наші вчені! Хоч правда вже тепер не це, що було. То була така бляга42 i книжність (?), що аж гидь. Треба признати Грушевському43, що відколи він прийшов до нас, то змусив людей працювати «з коріня». А попри те
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бляга не вивелось. От наші вчені зробили з нашого Шевченка трохи не
плягіатора безмертного (?) Міцкевича44, Словацького45 та й Богдана Залєского46. Поколесували і пощуратили сердегу Тараса внівець47. Ну але
тим заслужилися, і вийшла та з того для них користь. Здобули собі авторитет і такого нікому не хочуть признати, кого вони на авторитет не дипломували. Та Бог з ними! Прийде час, що «пізнають небожата, яка на них
шкура...», нічого нам не лишається, хиба терпіти та своє робити.
Дуже радію, що Панство вибіраєтесь в гори. Ідучи туди, поступите
і до нас, доки під’їде авто. Я хотів би цих вакацій теж зробити прохульку48
в гори, я в Косові ще не був. Намовляю до того Миколу, бо він теж вибірається в гори на ферії49. Прохав мене цей священик, котрого Ви у мене
бачили, щоб Вас попрохав прислати йому світлу відправу на мої руки. Та
прошу при тій нагоді прислати мене кілька примірників усіх служебників, а
я постараюсь тут продати.
Там само. Автограф.

№9
27 квітня 1925 р., Коломия*

Високодостойний Дорогий Пане Професоре!
Хоч і бийте мене, а я не вступлюся, поки не напишете мені ось таке
пояснення: 1) чи у нашій православній церкві були коли-небудь «читані
служби божі», які у нас, уніятів, завелись? 2) хто їх завів і яке вони мали
б значення? 3) чи в православній церкві можна правити кілька службів
божих (співаних) при одному (оден день) престолі?
Мені здається, що «ті тихі служби божі», то «римськоє навожденіє»
і що вони призначені для тих священиків, яким не доводиться в неділю чи
свято правити співану службу Божу.
Я вважаю це за вельми шкідне для обряду. Люде вдоволяються відстоянням пів години в церкві, хоч нічого не чують і не розуміють, не ходять
на співану службу, забувають церковний спів і ритуал, і стають байдужими до церкви. Таким людям стане з часом однаково ходити до церкви чи
до костела і дивитися як священик од часу до часу підносить руки, поклоняється або клякає, благословить і т. і.
Ну, а ми не камедули мовчаливі50, а повинні хвалити Бога піснею. Хочу
проти цьому виступити і звернути на це людям очі, а боюся, щоб не
промахнутися, і тому наскучаюся Вам, Дорогий Професоре, з тими питаннями.
Вчера їздив я до Станиславова з рефератом про Сагайдачного. Дуже
я з цього радів, коли побачив залю повну ущерть інтелігентних слухачів.
Яка це гарна українська громада, аж любо між них увійти.
У нас роблять роботу методисти. У «шуткову» (квітну) неділю був
я на їх богослужінні в тутешній протестанцькій кірхе. Гарні були співи і молитви, та проповідь по українськи, та це робило враження кінця нашої
*

У верхньому лівому куті першого аркуша листа написано рукою І. Огієнка: «Відповів 4/V 1925».
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вечірні, коли то священик переводить «катехізацію» (наука закону божого). Ніяк воно на богослужіння не подобає і цим наш народ не вдовольниться. Коли б це послужило поки що до відірвання нас од клятого Риму і
переходу до автокефалії, було б гарно, а то я боюся, щоб воно не стало
мостом до переходу до латинства.
Здоровлю Вас усім добрим, та стискаю сердечно Вашу руку, щиро
Вам відданий
Андрій Чайковський

Вашій В[исоко]п[оважаній] Дружині мій поклін, Діток поздоровляю.
Р. S*. УПТ вже згодилося заплатити за «Сагайдачного» по 10 $ від
задрукованого аркуша.
Там само. Автограф.

№ 10
14 червня 1925 р., Коломия

Дорогий Пане Професоре!
От попали Ви на село у саму сльоту, таку собі галицьку сльоту, до
якої і ми тутешні не можемо привикнути. Але в Бозі надія, погода поправиться незадовго.
Про чистоту нашої мови в гористій країні я сам мав нагоду переконатися і тут, і між бойками в Самбірщині, чим дальше від міста і містечок,
де розвельможилась «велика культура», тим мова краща, своя, не пестриться від полонізмів. Та я завважав іще, що зараза на нашу мову шириться у місцевостях, де з’їзджаються «лєтніки»51 ширити культуру. Бодай пропали. Наш бідний гірняк уявляє собі, що, калічучи свою мову до
вподоби лєтнікам, більше від них добуде, і тому кориться, а при тім дає
себе ссати ріжним п’явкам, калічити свою душу.
А що до образів, то знову друге наше нещастя. Наш промисел в репродукції ікон дуже слабий. Ми на цю галузь зовсім не зважали і її опанували жиди і ляхи. Нема у нас кольпортажу52 такими образами. Давніше були у нас свої богомази, що робили олійними красками ікони і я таких
образів багато бачив по селах. Тепер такий образ за дорогий, а маляреві
не виплатиться дешевше продавати. До того ще наш селянин, як кожний малокультурний чоловік, любується в ярких колірах. Такого краму
фабрикують багато, розвозять по ярмарках і храмових празниках,
а дядько купує, бо на ньому багато червоного. У тому чимало завинили
і наші попи, котрі на це не зважають, толєрують і не повчать людей, що
то є образи?
Я тепер, як у нас кажуть: солом’яний вдовець. Моя дружина53 мусила поїхати до Бережан до недужої доньки54 . Сердешна мусить їхати
до операції «cista», а вдома лишає двоє діток, одне лиш ще в пеленках.
Живу сам з дочкою Наталкою55 та унукою, що ходить тут до школи.
Дожидаю вакації, та Господь знає, які вони будуть, чи поталанить мені
виїхати на довше.
*

Рукою І. Огієнка відзначено олівцем квадратними дужками постскриптум.
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Комічно воно вийшло з тим «сироліном». Моя дружина думала, що
в таку гарячу днину, як тоді була, добре буде піділляти до води малинового сіку для дітей, і взяла на бюрі, що було під рукою.
Ще одне: я вже зробив коректу першого аркуша «На уходах» ІІ частина. Доповнив я те, чого в моїх оповіданнях не було, і чого від мене читачі
ожидали: описати побут невольників у бісурмен. І я зважився сердегу Тараса післати на 3 роки на турецькі галери. Наївся там лиха доволі, а таки
визволився. А щоб мої уходники не думали, що справді вони оживуть в раї,
то я послав на них сарану та ріжне горювання. Та прочитаєте ласкаво,
тоді і побачите, як воно вийшло. А з УПТ не можу до кінця дійти. Післав
ще перед місяцем рукопись до рецензії, та не можу відповіді діждатися.
Через те відійшла охота кінчити «Сагайдачного».
Поздоровляю В[исоко]п[оважне] Панство та бажаю всього найкращого.
Андрій Чайковський

Ваш

2) Лише прошу писати олівцем ціну.
Гадав, що поміщу все на одному папері, так ні. Забагато розписався
про це, що накипіло та наболіло. Вибачте! Та мені від того легче стало на
душі. Може я незадовго буду у Львові, тоді виговорюся доволі.
Покищо обнімаю Вас щиренько, поздоровляю Ваших юнаків, а Добродійці – Дружині дуже кланяюся.
Моя старенька від себе поздоровляє.
Андрій Чайковський

Ваш

P. S. Вже перевів коректу 2 аркушів «На уходах». Там поміщена коротенька моя житєпис. Сим разом вийдуть обидві частини.
Там само. Автограф.

№ 11
29 червня 1925 р., Коломия*

Дорогий Пане Професоре!
Припускаю, що мою брошуру проти целібатові Ви дістали. Отож напишу Вам, яке «нещастя» має на мене за це впасти. Довідався я довірочно, що Грицько56 носиться з думкою екскомунікувати57 мене з католицької церкви як єретика. «Що ж я бідний був діяв...?».
Отож прохаю Вас поради, чи мені боронитися тому, чи начхать... Аргументів маю доволі, бо я ні одної єреси в моїй брошурі не написав. Я ж давав
її читати нашим теологам і вони нічого злого не помітили. Не залежить
мені приналежности до католицтва, бо я давно перестав бути католиком,
а лише на тім, що без церкви було б мені на старости літ важко жити. Коли
б я жив блище нашої церкви, я би не вагався зараз перейти до православної церкви. А на таку віддаль, то й поховали би мене без священика. У нас в хаті багато домашніх клопотів. Поїхала моя дочка до операції
до Львова. Треба було забрати дітей до себе: 7 літній хлопчик і не*

У верхньому лівому куті першого аркушу листа написано рукою І. Огієнка: «Відповів 2/VII 1925».
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мовлятко в пеленках, а це великий клопіт. Моя дружина сливе ногами
волочить, бо треба в ночі кілька разів вставати до дитини.
Як Панству живеться? Погано через непогоду, та є надія, що в невдовзі поправиться, бо вже барометр їде в гору. Мені ще зараз не можна
буде виїхати куди-небудь, бо якраз мій зять виїздить на відпустку в Косівщину на 2 неділі. А коли сподіватися Вас, Дорогий Професоре? От мали
б про дещо побалакати.
Моє оповідання «На уходах II ч.» вже друкується, вже 2 аркуш скорочував.
А з УПТ не можу дістати якої відповіді. Перед 2 місяцями післав їм
рукопис, та не маю відповіді. Страшно пиняво йде робота у тому Львові*.
Поздоровляю В[исоко]п[оважне] Панство сердечно, Вас, Дорогий
Професоре, щиро обнімаю
А. Чайковський

Ваш
Там само. Автограф.

1
Мартин Лютер – основоположник Реформації (1517 р.). Його великою заслугою
було створення німецького перекладу Біблії і запровадження живої німецької мови в богослужіння.
2
Антонович В. Б. (1834–1908), Драгоманов М. (1841–1895) – видатні українські вчені
та громадсько-політичні діячі. Очевидно, йдеться про публікацію у спільному їхньому
виданні – «Исторические песни малорусского народа» (К., 1874–1875. – Т. І–ІІ).
3
Клякати – ставати навколішки.
4
Мається на увазі та частина Літургії, коли священик підносить над чашею і дискосом
«воздух» (покровець) і читає Символ Віри, який починається словом «Вірую».
5
Одісей перед співом сирен – йдеться про Одіссея – героя поем Гомера «Іліада»
і «Одіссея». В останній є міф про солодкоголосих морських створінь, півжінок, півптахів
(сирен), котрі своїм прекрасним співом заманювали моряків на свій острів, наводили їх на
підводні скелі, витягали з води тих, хто топився, і висисали з них кров.
6
«Український Голос» – тижневик, який виходив у Перемишлі (1919–1932), у 1920–
1929 рр. стояв на платформі гетьманського руху.
7
Мається на увазі станіславський єпископ (з 1904 р.) Григорій Хомишин (1867–1947),
який навіть хотів відлучити А. Чайковського від Церкви.
8
папи Климентія: «O mei rutheni! Per vos orienten conversendam spero» – цей латинський вислів («О мої русини! Завдяки вам я сподіваюсь навернути (в католицизм) Схід»)
приписується і деяким іншим папам, наприклад Урбану VІІІ, понтифікат якого припадає на
1623–1644 рр. У цьому випадку йдеться про папу Климента VІІІ, понтифікат якого припадає на 1592–1605 рр., тобто на час Берестейської унії 1596 р.
9
Для римо- і грекокатолицьких священиків характерним є поголене обличчя, у той
час як православні традиційно носили бороду.
10
Чайковський цитує тут фрагмент із поеми Тараса Шевченка «Сон».
11
Йдеться про повісті Миколи Гоголя і Пантелеймона Куліша, котрі завершуються
смертю героя, мають песимістичний фінал.
12
Йдеться про тріумфальний в’їзд Богдана Хмельницького в Київ наприкінці 1648 р.,
після переможного визвольного походу від Січі до берегів Вісли.
13
Польський гарнізон Львова було обложено українськими військами Богдана Хмельницького у вересні 1648 р. Не бажаючи руйнування міста і втрати часу, гетьман обмежився
взяттям значної контрибуції від обложених і вирушив далі на Замостя.

*

Рукою І. Огієнка олівцем квадратними дужками відзначено два останніх абзаци.
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кориту – карету.
Історичну повість «На уходах» написано і видано 1921 р.
16
Микола Чайковський (1886–1970) – старший син письменника.
17
Хрунь – перевертень, ренегат.
18
Кондемнат – штраф за неявку до суду.
19
М. Чайковський працював у системі «Рідної школи» директором гімназії в Яворові,
потім – у Рогатині (до 1929 р.).
20
Абдера (абдерита) – дурень.
21
Лотва – Латвія.
22
Йдеться про Сергія Єфремова (1876–1937) – видатного українського громадськополітичного і наукового діяча, літературознавця, а також про його узагальнюючу працю
«Історія українського письменства» (1911; 4-е вид. – 1924 р.).
23
Осип Маковей (1867–1925) – відомий український письменник і літературний критик, громадський діяч.
24
Григорій Цеглинський (1855–1912) – письменник і громадський діяч, найкращі
твори якого були написані у 80–90-х рр. ХІХ ст.
25
Бакчиль – бацила.
26
Герой повісті А. Чайковського Тарас Партика заснував село, яке на його честь
потім було назване Тарасівкою, на берегах річки Інгулець.
27
Олекса Стороженко (1805–1874) – український письменник і етнограф. Серед
його творів помітне місце належить нeзавершеній повісті «Марко Проклятий» (опублікована у 1879 р.), яку по його смерті пробували дописати.
28
Міхал Чайковський (1804–1886) – відомий польський політичний діяч і письменник,
який написав декілька творів, пов’язаних з українським козацтвом. Задля звільнення Польщі
прийняв іслам і під новим іменем (Садик-паша) в роки Кримської війни 1853–1856 рр.
сформував козацький полк, який брав участь у боротьбі проти російських військ. Мав
намір вступити на Україну і відродити Гетьманщину, aле зазнав невдачі.
29
Фейлетон – у даному випадку: газетний підвал.
30
Йдеться про Миколу та Богдана (1888–1941) Чайковських.
31
Насправді ректором Острозької академії з 1580 р. був Герасим Смотрицький, батько Мелетія (Максима), котрий вчився у даному навчальному закладі.
32
Квестія – питання. «Заквестіонувати» у даному контексті означає: поставили під
сумнів.
33
Йдеться про участь Петра Конашевича-Сагайдачного і запорожців у походах на
Московську державу в часи так званого «Смутного времени» на початку ХVІІ ст. і Хотинській війні 1621 р.
34
Олександр Барвінський (1847–1926) – відомий український громадсько-політичний
діяч, історик, держсекретар (міністр) у справах освіти та віросповідань ЗУНР (1918–1919
рр.).
35
Мамути – мамонти.
36
Від лат. слова «сецесіонувати» – відділяти.
37
Йосиф Боцян (1879–1926) – український церковний діяч, богослов і письменник;
з 1914 р. – луцький греко-католицький єпископ, не допущений до своєї кафедри польським
урядом.
38
Сергій Шелухін (1864–1938) – український громадсько-політичний діяч, юрист
і письменник. У 1921 р. емігрував до Чехословаччини, викладав в Українському вільному
університеті у Празі та ін
39
Бессервісер (з нім.) – всезнайко.
40
super astra – суперзірка.
41
Йдеться про повість «Маленький лорд Фаунтлерой».
42
бляга – брехня, пустомельство.
43
Михайло Грушевський (1866–1934) – видатний український історик і громадськополітичний діяч.
44
Адам Міцкевич (1798–1855) – класик польської літератури, поет.
15
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Юліуш Словацький (1809–1849) – класик польської літератури, поет, у своїй творчості нерідко звертався до сюжетів з історії України козацької доби.
46
Юзеф Богдан Залеський (1802–1886) – класик польської літератури, поет, представник так званої української школи в польській літературі.
47
Тут Чайковський обігрує прізвища українських літературознавців Філарета Колесси
(1871–1947) та Василя Щурата (1871–1948), які досліджували творчість Т. Г. Шевченка.
48
Вакації – канікули, відпустка. Прохулька (прогулька) – екскурсія.
49
Ферії – канікули, відпочинок.
50
Йдеться про представників католицького ордену камедулів, які притримуються
суворих обітниць, зокрема мовчання.
52
Кольпортаж – розповсюдження, торгівля газетами, книгами тощо.
53
Наталя Чайковська (з дому Гладилович).
54
Мається на увазі Володимира Бемко (Чайковська).
55
Наймолодша дочка письменника – Наталя Трач (Чайковська).
56
Йдеться про станіславського єпископа Григорія Хомишина.
57
Відлучити від церкви.

Віктор Брехуненко, Андрій Стародуб
МОЛИМОСЯ, ЩОБ «ДОПОМІГ СКІНЧИТИ
ВЕЛИКУ ТА БЛАГОСЛОВЕННУ ПРАЦЮ...»
(Листування митрополита Іларіона (Огієнка)
та пастора Левка Жабко-Потаповича)
Багатогранність особистості та масштабність творчої спадщини Івана
Огієнка (митрополита Іларіона) (1882–1972) закономірно привертають
постійну й прискіпливу увагу дослідників. Упродовж останніх п’ятнадцяти
роки в Україні побачило світ декілька сотень публікацій, присвячених його
науковій, педагогічній, видавничій, культурно-просвітницькій, церковноорганізаційній діяльності. Утім, навіть поява низки ґрунтовних монографій
(Володимира Ляхоцького, Алли Марушкевич, Віталія Мацько, Миколи
Тимошика, Зиновія Тіменика, Ірини Тюрменко та ін.)1, присвячених життю
та творчості вченого, не стерла всі «білі плями» в його біографії. Багато
в чому це обумовлено двома обставинами. По-перше, нетривіальним
життєвим шляхом І. Огієнка, архівна спадщина якого виявилася
розпорошеною в архівосховищах декількох країн. По-друге – широтою
наукових інтересів ученого та наявністю в його доробку праць, для оцінки
значення яких потрібні знання спеціальних філологічних та богословських
дисциплін.
Листування митрополита Іларіона та баптистського пастора
Левка Жабко-Потаповича, яке стало об’єктом нашої публікації,
є я ск р а в ою іл юст р а ц іє ю п одібн и х уск л а дн ен ь . Док ум ен т и
збереглися у фонді митрополита в Архіві Української Православної
Церкви в Канаді і працювати з ними мали можливість лише
декілька українських дослідників. Обсяг збереженої у цьому
архівн ому зібр анні кореспонденції І. Ог ієнка доволі значний. За
приблизними підрахунками професора Юрія Мицика, який опублікував її частину, в цьому архіві міститься листування митрополита з понад 200 кореспрондентами (всього близько 1500 документів)2. Для адек314
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ватного «прочитання» листування пастора та митрополита слід заглибитись у чи не найменш досліджену на теперішній час іпостась митрополита Іларіона як перекладача Святого Письма.
Відомо, що І. Огієнко є автором повного українського перекладу Святого Письма, здійсненого ним протягом 1920–1950-х рр. Біблію в його перекладі вперше опубліковано Британським та Закордонним біблійним
товариством (БіЗБТ) в Лондоні у 1962 р., і після того вона багато разів
перевидавалася за кордоном та в Україні (зокрема Українським біблійним
товариством у 2002–2003 рр.)3. Видання перекладу підсумувало майже
сорокарічну працю вченого. Згідно зі спогадами митрополита (що підтверджуються документами), І. Огієнко вперше звернувся до Британського та
Закордонного біблійного товариства з пропозицією своїх послуг в якості
перекладача Св. Письма на українську мову ще у 1921 р.4 Історія його
взаємин з цим товариством, та й, багато в чому, загалом історія його праці
над перекладами священних текстів, ще чекає на своїх дослідників5. Зокрема, майже недослідженою залишається участь професора в діяльності
комісій з перекладу Св. Письма та літургійних текстів на українську мову,
котрі існували при Священному Синоді Православної митрополії в Польщі7. У цей час він не лише зробив перші переклади, але й опрацював методологію перекладу Біблії на українську мову7. Для висвітлення цієї сторінки в біографії І. Огієнка потрібні ґрунтовні студії над документами в архіві Міністерства віросповідань та народної освіти міжвоєнної Польщі (1918–
1939) (в Архіві нових актів у Варшаві)8 та в архіві Польської Автокефальної Православної Церкви9.
Утім, можна впевнено стверджувати, що основна частина праці І. Огієнка над перекладом Св. Письма припадає на 1936–1940 рр. Згідно з його
спогадами, 1 квітня 1936 р. він підписав угоду з Британським та Закордонним біблійним товариством, а 19-го липня 1940 р. – здав представнику Товариства у Польщі Володімєжу Енгольцу повний текст перекладу10.
Зі спогадів митрополита Іларіона, однак, не зрозуміло, чому БіЗБТ
звернулося саме до нього. Припущення про те, що там згадали про лист
п’ятнадцятирічної давнини від невідомого професора з табору інтернованих у Калуші, слід визнати маловірогідним. На більшу довіру заслуговує
версія, викладена у передмові до першого видання перекладу І. Огієнка11.
Згідно з нею, у 30-х рр. ХХ ст. українські протестанти із Західної України,
за посередництвом відомого діяча протестантського руху Василя Кузева12,
зацікавили Біблійне товариство справою нового українського перекладу
Св. Письма. Саме на підставі рекомендацій українських протестантів
у 1936 р. воно запропонувало зробити цей переклад І. Огієнку. Того ж року
організували перекладацько-редакційну комісію, до якої згодом увійшли
представники різних протестантських церков: єпископ євангельськореформованої церкви Василь Кузів (голова комісії), пастор тієї ж церкви
Микола Жураківський, пастор української лютеранської церкви Іларіон
Шебець, професор Володимир Марцинковський13, лютеранський пастор
Мартин Гофман та пастор баптистської церкви Левко Жабко-Потапович
(як секретар-редактор).
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Навесні 1936 р. перекладач і комісія розпочали працю. У 1937 р. в друкарні Наукового товариства ім. Шевченка у Львові надруковано, обмеженим накладом, чотири Євангелії, а у 1938–1939 рр. БіЗБТ видало увесь
Новий Заповіт. Ці видання розглядалися Біблійним товариством як «попередні», а текст Нового Заповіту мав бути ще раз перевірений та відредагований після закінчення перекладу усієї Біблії. Як вже згадувалося, І. Огієнко закінчив працювати над перекладом у липні 1940 р., але текст не потрапив на розгляд Ревізійної комісії. Роботу останньої вдалося відновити
лише 1949 р., на американському континенті, де опинилися професор І. Огієнко (тоді вже митрополит Іларіон), єпископ В. Кузів та пастор Л. ЖабкоПотапович. У складі комісії відбулися зміни, оскільки пастор І. Шебець
помер, пастор М. Жураківський залишився в СРСР, де був репресований14,
пастор М. Гофман (знавець давньоєврейської мови) проживав у Швейцарії, а професор В. Марцинковський – в Ізраїлі. Натомість до неї був запрошений професор-філолог, православний за віросповіданням, Пантелеймон Ковалів15.
Формально Ревізійна комісія завершила перевірку та остаточне усталення тексту нової Біблії у березні 1955 р., а БіЗБТ у Лондоні розпочало
підготовку його до друку. Однак видання з’явилося лише у 1962 р. Така
суттєва затримка пояснювалася у передмові до нього «непередбаченими
перешкодами» та смертю одного з ключових членів комісії В. Кузева
(1958 р.). Листування між І. Огієнком і Л. Жабко-Потаповичем дає змогу
зрозуміти, у чому ж полягали «непередбачені перешкоди». Насамперед,
йшлося про неможливість синхронізувати роботу редакторів та перекладача, серію непорозумінь особистого характеру між пасторами В. Кузевим і Л. Жабко-Потаповичем з одного боку та митрополитом Іларіоном –
з іншого, вкрай обмежене фінансування Біблійним товариством роботи
редактора-коректора. Окрім того, між Л. Жабко-Потаповичем та І. Огієнком не було згоди в одному з принципових питань – про правопис, за нормами якого мала бути надрукована українська Біблія. Пастор наполягав
на суворому дотриманні правил правопису 1929 р. («академічного правопису»), тоді як митрополит декілька раз змінював свою позицію щодо того, чи слід суворо триматись цього варіанту правопису. Зрозуміло, що для
обох був неприйнятний «більшовицький» правопис 1946 р. Проте І. Огієнко
вважав можливим використовувати окремі норми з нього або, взагалі,
запроваджувати свої власні правописні новації.
Окрім правописних існували й суперечності богословського характеру. Найсерйознішою з них була дискусія щодо вживання термінів «хрещення» та «хрищення». За версією І. Огієнка, на останньому засіданні
Ревізійної комісії (14 березня 1955 р.) це питання було вирішене на користь
написання через «е» («хрестити»). Тобто, було підтримано його позицію,
а аргументи Л. Жабко-Потаповича про необхідність вживання форми
«христити» визнано неслушними. Подальші події митрополит у спогадах
описав так: «Голова Ревізійної комісії пастор Василь Кузів помер 24 липня
1958 р. Якимсь чином перекладач був позбавлений змоги правити
останню коректу і проти волі перекладача, порушуючи підписаний
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контракт, в Біблії появилось невідповідне «христити»»16. Однак, як можна зрозуміти з контексту листа Л. Жабко-Потаповича до І. Огієнка від 24
липня 1958 р. питання не було остаточно розв’язане у 1955 р. Після смерті
В. Кузева, який погоджувався з аргументами митрополита, пастор передав питання на остаточне вирішення Британського та Закордонного біблійного товариства. Таким чином, митрополит Іларіон, попри те, що стверджував у своїх спогадах протилежне, таки був поінформований, що секретар Ревізійної комісії категорично наполягає на вживанні форми «христити» і з ним солідаризується Біблійне товариство. Окрім того, листування спростовує й твердження І. Огієнка про завершення роботи комісії в 1955 р. – наради її членів відбувалися принаймні до 1958 р.
Зміст листування підтверджує, що, попри формальне існування групи
редакторів, остаточне редагування тексту та з’ясування найбільш проблемних питань, здійснювалося фактично двома-трьома особами – митрополитом Іларіоном, пастором Жабко-Потаповичем та єпископом В. Кузевим. Інші члени комісії (як-то, наприклад, професори В. Марцинковський та П. Ковалів) періодично надсилали свої зауваження та пропозиції поштою голові чи секретареві комісії. Виняткову роль Л. Жабко-Потаповича
в діяльності комісії визнало й Британське та Закордонне біблійне товариство:
після закінчення роботи над перекладом воно обрало його своїм пожиттєвим
членом (разом з автором перекладу – І. Огієнком). Слід зауважити, що
у більшості спірних випадків пастор не нав’язував свою позицію, а наполягав
на дотриманні раніше задекларованих принципів, оприлюднених
у редагованому самим митрополитом часопису «Віра й культура»17.
Зазначимо також, що, незважаючи на докладені зусилля, при остаточному редагуванні Біблії, не вдалося уникнути значної кількості друкарських помилок. Утім, перекладач та редактори усвідомлювали це, про
що дотично свідчить і наступна ремарка в передмові до першого її видання в перекладі І. Огієнка: «Ми свідомі того, що ця робота, як і все, виконане
людьми, матиме свої недоліки, хиби й помилки; проте переконані, що й ця
Біблія, як і стара, попередня, що є недосконалим перекладом першотвору
Досконалого й Непомильного Небесного Автора Книги книг, правитиме
не лише за спасенний квас у духовному зростові українського народу, але
й за коштовний вклад у дальшому культурному поступові цього народу та
й зміцнить у ньому стародавнє притаманне йому поривання до Бога та до
Його відвічної святої Правди».
На жаль, ми маємо обмежену інформацію про кореспондента митрополита Іларіона та, де-факто, головного редактора його перекладу Біблії.
Пастор Л. Жабко-Потапович (?–1975) був активним діячем українського
протестантського руху та дослідником його історії. Його перу належить
праця «Христове світло в Україні. Історія євангельсько-баптистського
руху»18, котра й донині не втратила свого значення для дослідників українського баптизму. Окрім церковно-організаційної діяльності та історичних
досліджень, він займався просвітницькою та видавничою діяльністю,
зокрема багато років був редактором журналу «Післанець правди» (США).
Автор нарису історії українського протестантизму О. Домбровський так
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охарактеризував пастора: «Це ідейна людина, ентузіаст місійної діяльности, національно свідомий українець, а поза тим людина непересічного
знання»19. Однією з найбільших його заслуг було надання українському
баптистському рухові виразних національних рис: «Він бачив, яка небезпека грозила Українському баптистському рухові без належного проводу
та виразної національної свідомости, і це, між іншим, спонукало його стати
в ряди баптистських проповідників й надати тому рухові виразне українське обличчя. Його й можна вважати за сеньйора авторів з’єднання баптизму з українством»20. Тепер до цих заслуг Л. Жабко-Потаповича можна додати також його діяльну участь в підготовці видання української Біблії.
Листування пастора Левка Жабко-Потаповича та митрополита Іларіона
(Огієнка), що збереглося у фонді митрополита Архіву УПЦ в Канаді, охоплює
період із 1950 р. по 1960 р. Перший з 22-х листів Л. Жабко-Потаповича до І. Огієнка
датовано 4 жовтня 1950 р., останній – 4 грудня 1958 р. Натомість останній з 9
(всього наявні 11) датованих листів митрополита до пастора відноситься до 19
квітня 1960 р. У фонді не збереглися листи Л. Жабко-Потаповича принаймні за
два роки (1959–1960) та копії значної кількості листів І. Огієнка за увесь десятирічний
період листування. Усі листи Л. Жабко-Потаповича – машинописні оригінали з його власноручними підписами та вставками, а листи І. Огієнка – машинописні
копії (без підпису митрополита) та чернетки (це відзначено у примітках). Рукописні вставки в машинописний текст передано курсивом. Збережено оригінальний
правопис. Відтворюються також авторські підкреслення та виокремлення за
допомогою написання слів великими літерами. Пояснення застарілих,
рідковживаних слів та діалектизмів подано у примітках. Там само розкрито
скорочення (окрім загальнозрозумілих, у тому числі й відсилок до книг Святого
Письма). Оскільки всі листи зберігаються у вказаному фонді, посилання на місце
зберігання не подається.
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І. ЛИСТИ ПАСТОРА ЛЕВКА ЖАБКО-ПОТАПОВИЧА
ДО МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (І. ОГІЄНКА)

№1
4 жовтня 1950 р., Честер (Пенсільванія, США)

Високодостойний і дорогий Архіпастирю!
Вашого любого листа одержав, повернувшись із подорожі. Поспішаю
відповісти Вам.
Я дуже радий, що Брітійське товариство, нарешті, приступило до праці1.
Вірю, що милосердний Господь дасть Вам здоров’я й сил докінчити цю
велику й святу працю, не вважаючи на всі перешкоди та заходи темних
або заздрісних людців. Благаю Господа, аби поклав Вам на серце ні на що
не звертати уваги, а з вірою йти до кінця праці. Прошу вірити, що не тільки
всі щирі діти Божі бажають Вам успіху, але колись і ввесь наш народ перед
престолом Всевишнього спогадає Вас, Владико, за цей труд. Господь Вас
не опустить у цій святій, благословенній роботі.
Буду радий і щасливий побачити Вас у Н’ю-Йорку й про все докладно з Вами порозмовляти. Сьогодні пишу до пастора Кузіва й вживатиму
всього мойого на нього впливу, аби він був у Вас того часу. Я дуже радий,
що в одному ми з ним до цього часу погоджувалися: уживати всіх заходів, аби дати Вам можливість велику Вашу працю докінчити. Тож, маю
надію, що ми всі троє побачимося.
Щодо Вашої згадки щодо мойого секретарювання, на превеликий мій
жаль, певно воно мусить скінчитися, бо є багато інших, що хотіли би секретарювати2. А я в жодному разі не бажав би влізти їм в дорогу. Крім того,
я дуже обтяжений працею й не міг би взяти на себе ще й цієї.
Прошу Вас повідомити мене заздалегідь про день і годину нашого
побачення. Буду щасливий з’явитися до Вас.
Дякую за Вашого ласкавого листа, за молитви й побажання й прошу
Вас згадувати й мене, й моїх дітей й, особливо, мою хвору дружину в Ваших благаннях перед престолом Отця Небесного. Ми всі Вас пам’ятаємо
й часто Вас згадуємо, і просимо Спаса нашого, аби Вас благословив, і Вас
підтримав, і Вас ще довго піддержував – Йому на славу, а народові нашому на радість і втіху.
«Будьте сильні, й хай буде міцне Ваше серце!» Псал. 31:25
Л. Жабко-Потапович

Ваш у Христі Ісусі слуга

№2
18 жовтня 1950 р., Честер,

Високодостойний Архипастирю!
Час нашого спіткання в Н’ю-Йорку зближується, а тому я ще раз звертаюся з ласкавою просьбою – остаточно усталити не тільки день, але, якщо
це можливо, то й години нашої зустрічі. У попередньому (перед останнім)
листі Ви призначили нашу зустріч на п’ятницю 27 жовтня, а в останньому
листі Вашу н’ю-йоркську адресу Ви усталюєте як адресу для зустрічі «десь
від 29 жовтня». Отже, ще раз прошу Вашої вказівки щодо остаточної дати.
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Чи не краще було би цю зустріч мати не в п’ятницю 27-го й не в суботу 28-го, а в понеділок 30-го жовтня? Думаю, що й для Вас ця дата була
би більш відповідною, бо ми всі перед неділею матимемо багато духовних власних справ, а в понеділок були би від них вільними.
В очікуванні Вашої відповіді, залишаюся з Христовою любов’ю й з глибокою пошаною
Л. Жабко-Потапович

№3
31 жовтня 1950 р., Честер

Високодостойний і дорогий у Господі Архипастирю!
Вашого листа одержав і дуже зажурився. Щораз то нові перешкоди
в цьому великому й святому ділі. Кожен раз мимоволі пригадується Лютер3 у Вартбурзі над перекладом Св. Писання, що примушений був провадити запеклу боротьбу проти диявола, який перешкоджав йому в праці.
Я вірю, що Господь і Вам допоможе вийти переможно з тяжкої боротьби.
За це моя щоденна молитва. Я знаю, що багатьох і інших також про це
благають Спаса. До них тепер же пишу про те, аби не переставали молитися й вживати заходів щодо приспішення перекладу (друку його). Маю
відомості, що до Брітійського товариства випливають від наших церков
і пасторів просьби приспішити друк нової Біблії. Маю поважні підстави
думати й надіятися, що тепер цих просьб буде ще більше, й що, нарешті,
Брітійське товариство прихилиться до них. Тому маю сміливість просити
й Вас, Архипастирю, не опускати рук і з вірою дивитися в майбутнє. Прошу вас пам’ятати, що якщо є багато ворогів святої праці, то є й ще більше
приятелів її, що не переставатимуть молитися за її успіх і докінчення.
Сьогодні пишу до пасторів Кузіва й Фесенка4 й прошу їх допомогти
в цій справі. Молюся, аби Господь вплинув на тих, що можуть усунути
перешкоди.
Дуже жалую, що не знав раніш про те, що Ви не матимете можливости приїхати до Н’ю-Йорку, а то був би подбав про те, аби ми обоє з пастором Кузівим приїхали до Вас до Торонта. Нам же з ним до Торонта значно ближче, як Вам до нього з Вінніпеґу. Ну, але тепер вже пізно жалувати.
Щодо того, аби я прийняв знов обов’язки секретаря Ревізійної Комісії,
то це ж не від мене залежить. Власне, й пастор Фесенко не є секретарем
Рев. Ком., а тільки секретарем комісії організаційної, що має приготовити
вступні кроки до самої ревізії. До цього часу відбулося 6 грудня минулого
року тільки одне й єдине організаційне засідання, на якому ухвалено
в майбутньому скликати ще одне засідання, на якому й мало б бути перепроваджено вибори властивої Рев. Ком. або вибори президії її. На жаль,
до цього часу того другого засідання ще не було. І я не знаю, від кого або
від чого залежить її скликання. Я думаю, що тепер, коли виявилося, що
переклад цілком закінчений й провадиться переписування його в кількох
примірниках для членів Рев. Ком., ясно, що як тільки ці примірники будуть
готові, Комісія повинна була готова негайно зійтися для її праці. Чи не були
би Ви ласкаві повідомити мене, коли (бодай приблизно) ця праця
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переписування й розіслання буде виконана? Чи не думаєте Ви, що бодай
одне засідання для вибору президії Рев. Комісії повинно було би відбутися
може вже тепер, в найближчому часі? Чи знаходите Ви необхідним взяти
участь у такому засіданні? Маючи від Вас відповіді на ці питання, я намагався би діяти далі відповідно до Ваших поглядів і замірів.
Щиросердешно дякую Вам, Високодостойний Архипастирю, за слова Вашого цінного для мене співчуття щодо моєї слабої дружини й за Ваші
молитви. Благаю Всевишнього, аби дав Вам сил духовних і тілесних для
того, аби Ви могли перебороти всі перешкоди й труднощі щодо Вашої
великої й святої праці й її якнайшвидче закінчити.
З найглибшою до Вас пошаною й Христовою любов’ю,
Ваш у Господі
Л. Жабко-Потапович

№4
9 лютого 1954 р., Честер,

Ексцеленціє!
Учора, 8 лютого, з доручення Ревізійної Комісії я вислав до Вас один
примірник машинопису Псалмів із поправками та нотатками Комісії, ухваленими на її останньому засіданні 2 лютого ц[ього] р[оку] в м. Ірвінгтоні.
Як Господь дозволить і будемо живі та здорові, то наступні примірники різних книг Старого Заповіту надсилатимуться до Вас у міру ухвали
Комісією поправок і нотаток до них. Машинописи посилатимуться заасекурованими5 поштовими пачками, услід за якими завжди йтимуть листи
з відповідним повідомленням.
Члени Комісії благають Господа допомогти успішно закінчити цю
велику працю й дати Вам для цього сил і здоров’я.
Ваш у Христі Ісусі слуга
Левко Жабко-Потапович

№5
10 березня 1954 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
З доручення Ревізійної Комісії маю за шану надіслати в цьому пакеті
машинописи затверджених Комісією текстів книг Першої й Другої Мойсеєвих.
Вашого листа в справі Ваших відвідин Америки Комісія перечитала
та схвалила донести Вам, що Комісія приймає до відома Ваше бажання
мати спільне засідання в травні місяці. Отож, як Господь сподобить ласки дочекатися того часу, то засідання відбудеться в Н’ю-Йорку 17 й 18
травня ц[ього] р[оку]. Про місце засідання пастор Кузів сповістить Вас
своєчасно.
Щодо процедури й порядку друкування книг св. Писання Комісія не
має жодної вістки від Бріт. і Закорд. Біблійного товариства. Ця справа є цілковито в посіданні Товариства, що й буде її остаточно вирішувати. Тому в цій
справі Ви будете ласкаві звернутися безпосередньо до Товариства.
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Ми благаємо Господа, щоб Він дав Вам сил і спроможности довести
до кінця розпочату святу справу.
Ваш у Христі Ісусі слуга
Левко Жабко-Потапович

P. S. Я й моя родина вітаємо Вас щиро й гаряче й просимо Вас не
відмовити в ласці й честі відвідати нас у нашій хатині в місті Честері під
час Вашого перебування в Філадельфії.
Честер віддалений від центру Філадельфії всього на 15 миль. Наше
авто спроможне буде служити Вам в обидва кінці подорожі, що триватиме тільки одну годину.
Просимо ласки сповістити нас про Ваше рішення.

№6
15 березня 1954 р., Честер

Високодостойний Архипастирю!
Водночас з цим листом маю за шану переслати один примірник Третьої Книги Мойсеєвої з поправками Комісії, що ухвалені на засіданні 12
березня.
Комісія ласкаво просить Вас поправки цієї книги застосувати й до
попередніх двох книг Мойсея, тому що терміни цієї книги на останньому
засіданні підлягали найостаточнішому окресленню й стабілізації.
З повною пошаною,
Ваш слуга в Христі
Л. Жабко-Потапович

№7
2 квітня 1954 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Маю за шану надіслати Вам з доручення Ревізійної Біблійної Комісії
манускрипт 4-ої книги Мойсея з поправками й нотатками, що затверджені Комісією на засіданні 26 березня ц[ього] р[оку].
Дякую за Вашого любого листа з дня 16 березня. Щодо Вашого запитання, чи поправки Комісії мають увійти в окреме тимчасове видання
Нового Заповіту, чи в будуче видання при новій Біблії, ні я, ні інші члени
Комісії не можемо, на жаль, дати Вам відповіді, бо ця справа – виключна
компетенція Бріт. і Закорд. Біблійного товариства, до централі якого і належить його вирішення.
Комісія на останньому засіданні доручила мені передати Вам її побажання, аби всі поправки Комісії щодо Нового Заповіту були взяті Вами під
увагу при усталенні остаточного тексту Заповіту.
З християнською любов’ю й пошаною,
Ваш у Христі слуга
Жабко-Потапович
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№8
13 вересня 1954 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
У цьому пакеті висилаю Вам останні кники Старого Заповіту з поправками Комісії. Це такі книги:
Приповісті Соломонові, Йова, Рут, Плач Єремії, Пісня пісень, Еклезіяст, Перша книга Хроніки, Друга книга Хроніки, Книга Ісуса Навина та
Книга Суддів.
Разом ДЕСЯТЬ книг.
Нехай Господь допоможе Вам тепер докінчити Вашу працю. Не
тільки ми, члени Комісії, але й усі члени наших протестантських Церков
благають про це Господа й просять у Нього для Вас сил і здоров’я, особливо
тепер, по перенесеній Вами операції.
Прошу прийняти моє запевнення в великій для Вас пошані та моїй
християнській до Вас любові.
Жабко-Потапович

Ваш у Христі Спасі найменший слуга

Відсилаючи в своєму часі до Вас книгу «Переяславська Рада»6, я просив Вас не відмовляти в Вашій ласці прислати другу її частину. Чи смію
знов нагадати Вам про цю просьбу мою?

№9
6 січня 1955 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Вашого любого листа з датою 1 січня 1955 року одержав. Ваше повідомлення з пропозицією влаштувати засідання Ревізійної Комісії для
остаточного перегляду всієї Біблії я переслав до пастора В. Кузіва, хоч
я певний, що й він вже має від Вас аналогічну вістку. Тепер він, напевно,
порозуміється в цій справі з Брітанським і Закордонним Біблійним товариством у Лондоні, від якого залежить розв’язання питання видатків на
це засідання, і тоді сповістить Вас і членів Ревізійної Комісії про децизію7
Товариства. Отже, нам поки що залишається чекати.
У цьому пакеті пересилаю Вам 12 аркушів нотаток професора В. Марцінковського8 на всі п’ять Книг Мойсейових. Я одержав їх від професора
вже якийсь час тому й затримав їх у себе, щоб здійняти копії з них. На
жаль, обставини не дозволили мені цього зробити, і я посилаю до Вас
оригінали цих нотаток. З огляду на те, що В Марцінковський теж не має
копії цих нотаток, а хотів конечно зберегти оригінал для себе, не відмовте
в Вашій ласці переховати ці нотатки, щоб потім, по використанні їх, цей
оригінал повернути В. Марцінковському.
За Ваше святочне привітання для мене й моєї родині щиро Вам дякую. Просимо прийняти й від нас побажання сил, здоров’я та благословення в Вашій тяжкій праці на славу Господеві, а на радість і щастя нашого Народу.
Ваш у Христі Спасі найменший слуга
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№ 10
31 січня 1955 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Нарешті, маємо відповідь від Заряду Брітанського й Закордонного
Біблійного Товариства щодо остаточного засідання в Вінніпеґу.
Справи мої вкладаються так, що я можу виїхати до Канади тільки ввечорі 20 лютого. Прибув би до Вас разом із пастором Кузівим в середу 23
лютого й о год. 10-їй могли б приступити до праці. Усю працю ми мусіли б
закінчити в середу 9-го березня з тим, що того ж вечора я виїхав би з Вінніпеґу.
Цей плян подорожі я запропонував паст. Кузіву й, не чекаючи від нього відповіді, аби приспішити справу, насмілююсь той же плян запропонувати Вам. Маю підстави думати, що паст. В. Кузів плян прийме.
Прошу не відмовити в ласці відповісти мені на цю пропозицію, аби за
цим пляном вже й діяти.
Прошу Господа, щоб Він дав Вам сили і здоров’я для закінчення цієї
великої роботи!
Моя родина просить прийняти від неї наші найкращі побажання.
Жабко-Потапович

Ваш у Христі Спасі найменший слуга

№ 11
4 лютого 1955 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Сьогодні одержав Вашого листа й негайно відповідаю.
Якщо день, якого ми мали бути у Вас, для Вас невідповідний, то маю
сміливість пропонувати – відкласти той реченець на один або на два тижні:
отож, ми з пастором В.Кузівим готові з’явитися в Вінніпеґу для спільної
з Вами праці – або в середу 2-го, або в середу 9-го березня.
Прошу не відмовити в ласці – заздалегідь призначити день початку
праці, аби ми тут могли розподілити нашу майбутню роботу.
Чекаючи Вашої ласкавої відповіді, просимо Господа, аби Він благословив Вас і остаточну перевірку тексту нової Біблії.
Жабко-Потапович

Ваш у Христі Спасі слуга

№ 12
2 березня 1955 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Вашу пропозицію зібратися у Вінніпеґу в середу 9 березня ми з пастором Кузівим одержали й, приймаючи на увагу останні рішення Лондону,
вирішили, що наші сходини для остаточного перегляду тексту Біблії мали
б відбутися обов’язково впродовж лише однієї сесії, без перерви й без відкладання докінчення нарад до іншої сесії, бо Бріт[анське] й Закорд[онне] Біблійне
товариство в жодному разі не згодиться другої сесії фінансувати.
Ласкаво просимо взяти під увагу цю обставину й якщо б Ви не могли
приготовитися до перегляду всього тексту Біблії на протязі наших сходин
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від 9 до 23 березня, не відмовте в ласці зателеграфувати до мене з таким
розрахунком, щоб я Вашу депешу міг одержати не пізніше, як до 3-ої години по полудні в неділю 6 березня.
Неодержання Вашої телеграми до означеного вище часу буде для
нас потвердженням Вашого рішення переглянути й затвердити ввесь текст
Біблії в часі від 9 до 23 березня. Тоді ж, тієї ж неділі 6 березня ми вирушимо в подорож до Вінніпеґу, і в середу 9 березня вранці, як Господь дозволить, матимемо шану з’явитися в вашому помешканні.
Замість вислання депеші, якщо б Ви бажали, могли б по одержанні
цього листа, з ласки Вашої, викликати мене до телефону кожного вечора
по 10-ій годині Вашого часу, «персон ту персон»9 (номер телефону мого –
Честер, Пенсильвенія 28142) і Ваше рішення відкласти засідання на
пізніший час передати в усній розмові, яка за 3 хвилини не буде коштувати
більше, як депеша.
Ми тут просимо господа за Вас і за намічені наради, Йому на славу!
Л. Жабко-Потапович

Ваш у Христі Спасі слуга

№ 13
7 грудня 1956 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Вашого листа одержав. Дякую сердечно за нього, як і за привіти. Усією
душею поділяю Вашу радість і вдячність Господові за просунення вперед Його діла – праці нашої спільної над Його Словом. Нехай ім’я Його
буде Благословенне! Прилучаюся до Вашого смутку з приводу ослаблення Ваших цінних не тільки для Вас, але й для нас усіх, очей, і благатиму
Господа ввесь час, щоб Він зміцнив Ваш зір.
Ваша пропозиція щодо порядку пересилання коректи ставить мене
у тяжке положення, бож наша Комісія на останньому засіданні її з участю
М-ра Бреднока10 в Нью-Йорку прийняла до відома й виконання постанову Брітанського й Закордонного Біблійного товариства, за якою коректа
перекладача та членів Комісії має вноситися секретарем Комісії до одного примірника, який і пересилається ним до Лондону. Перемінити цей
порядок – не в моїй компетенції. Припускаю, що тільки сам Лондон у порозумінні з Вами та з Комісією може їхню постанову змінити.
Ми всі тут благатимемо Господа, щоб Він допоміг докінчити Його
велику та святу справу, щоб усунув усі перешкоди на її дорозі та привів її
до того кінця якнайкраще та якнайшвидше.
Із найвищою втіхою слідкую за Вашою авторитетною думкою щодо
«вартости» останнього большевицького правопису (напр., у числі 37 «Віри
й Культури», стор. 18) і радію заздалегідь, що нова Біблія, як і всі останні
правдиво наукові видання на чужині – будуть однозгідні з правописом
академічним 1929 року11.
Поручаю себе та мою родину, що разом зо мною вітає Вас якнайщиріше Вашій ласкавій пам’яті та молитвам.
Ваш у Христі Спасі найменший слуга
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№ 14
6 лютого 1957 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
На Вашого листа дня 22 січня відповідаю так пізно тому, що 1) мусів
докінчити коректу всіх 225 аркушів друку, 2) очікував відповіді від М-ра
Бреднока й 3) тільки вчора бачився з паст. Кузівим, з яким ми все розважили докладно.
Щодо мого листування з Лондоном, то я його провадив від самого
початку ревізії Біблії. Починаючи від 24 листопада я водночас з відбитками коректурними одержував увесь час спішні листи від двох заступників
М-ра Бреднока – Ашфорда й Рейнолдса, на які вони очікували відповіді.
У той же час я одержав звістку від паст. Кузіва, що він хворий. Мусів
поїхати до нього й переконався, що паст. Кузів, на жаль, поважно хворий
і від праці в Комісії відмовляється. Принаймні заявив рішуче, що я мушу
сам писати про всі справи до Лондону. Отож, я мусів сам давати відповіді
на запитання Лондону до Комісії.
Слава Господеві, що тим часом здоров’я паст. Кузіва покращало остільки, що вчора я мав можливість удруге бачитися з ним і на протязі 3 годин обмірковувати справи коректи. На жаль, він сам не може займатися
коректурою.
Учора ж ми прийшли до висновку, що, з огляду на остаточну мовчанку М-ра Бреднока щодо порядку коректи, ми приймаємо порядок, запропонований Лондоном Вами, і я буду надсилати коректурні аркуші враз із
Вашим манускриптом до Вас*. Таким чином я робитиму першу коректу,
а Ви – останню.
Тож узавтра я почну всі мої поправки та зауваги переносити до примірника чистого, який з моїми поправками та манускриптом приходитиме
до Вас, а вже від Вас із Вашими остаточними поправками піде до Лондону.
Щодо питання про потребу Вашої зо мною зустрічі. – Я вважаю, що
власне тепер, коли я скінчив кореґування перших чотирьох книг Мойсея
(аркуш 225-ий кінчається на 4 Мойс. 36:ІІ) і поробив силу нотаток, було
б дуже корисним нам спільно їх переглянути й зробити деякі висновки, що
були б корисними й на майбутнє. Проте, я вважаю, що відповідна пропозиція Лондонові про таке побачення мусіла б виходити або від Вас, або
від паст. Кузіва. Я переконаний, що користь від такого спільного обговорення дальшої праці була б дуже велика. Саме побачення з ощадностевих
міркувань (Лондону, натурально) могло б відбутися в Нью-Йорку, тим
більше тому, що на ньому міг би бути присутній паст. Кузів. Проте, це вже
Ваша або паст. Кузіва справа – піднести цю справу перед Лондоном.
У Вашому листі з 30 листопада Ви писали:
Настає час великої й пильної праці, – відповідальна коректа. Сердечно прошу Вас: 1) перечитуйте Ви першу коректу, а також і звіряйте з текстом мого ориґіналу, бо друкарня часто щось опускає. 2) Дуже прошу
допильнувати відсилачі, бо друкарня може наробити тут несподіванок
*

Тут і далі підкреслення зроблені в тексті документа.
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у числах… … 4) коли б Ви замітили, що щось треба виправити, то прошу зазначити це… а я обміркую Ваше предложення. (підкреслення моє)
Отож, скрупулятно не проминаю «ані букви, ніже титла»…
6) по видрукуванні Біблії я підійму питання, щоб Біблійне товариство
оплатило Вам коректу, бо це буде велика праця. (підкр[еслення] моє).
Коли в листопаді почалася ця велика праця, я відразу побачив її розміри, а тому, щоб віддатися для неї цілковито, відмовився від моєї заробкової роботи, починаючи від І грудня. З огляду на те, що до кінця
всієї праці над Біблією я не міг чекати заплати, я сам це питання підніс
у листі до М-ра Бреднока. У відповідь на це він повідомив мене, що
платити мені щомісячної винагороди 100–125 дол. вони не можуть, а за
всю мою працю аж до кінця видрукування Біблії вони можуть мені дати…
500 дол.
Я не знаю, що відповідати на таке предложення, і тому вчора запропонував паст. Кузіву, щоб він зайнявся цим питанням із Лондоном.
Я ж тим часом буду працю продовжувати.
Сьогодні прийшли дві великі пачки коректурних відбиток. Ще їх не
розпакував. Узавтра вранці починаю наносити мої поправки на чистий
примірник для Вас, якого негайно висилатиму Вам.
Вітаємо Вас щиро й бажаємо здоров’я від Господа. Особливо молитимемося за Ваші очі.
Л. Жабко-Потапович

Ваш у Христі слуга

P. S. Пастор В. Кузів напише до Вас докладніше про наші вчорашні
розмови. Усі поправки робитиму олівцем, щоб непотрібне було легко витирати. Пачки до Вінніпеґу висилатиму тільки registered12, як Ви того бажаєте.

№ 15
14 лютого 1957 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Вашого листа з дня 11 лютого одержав. Отже за допомогою Божою
можемо йти далі в цій праці. Залюбки приймаю Вашу пораду – стисло
триматися академічного правопису й гостро виконуватиму його приписи.
Слава Богові, що його маємо та знаємо, на чому стоїмо.
Добре було б, якби Ви, з ласки Вашої, переслали до Лондону вказівку
для складачів – ділити слова (переносити) за тим правописом, бо складачі поняття про нього не мають.
Як Ви побачите в коректурі, поправки та нотатки зроблені трояко:
фіолетоватим атраментом13, грубі – це лондонські; чорним атраментом –
це мої, безсумнівних друкарських помилок; олівцем – це мовні, на які
я звертаю вашу ласкаву увагу.
Висилаю сьогодні решту шпальт; тож викінчено тим часом усі чотири книги Мойсеєві, цебто 225 шпальт. Надійшли до мене дві нові пачки,
певно 5 Мойс. й далі. Узавтра беруся до них. Отож Лондон не дає перепочинку й жене.
Це вже третій місяць така гонитва. За вашою вказівкою старанно
та сумлінно перевіряю не тільки кожен вірш, але й кожне речення, кожне
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слово й кожну літеру та порівнюю й контролюю з оригіналом. Як самі
знаєте, це забирає силу часу й силу енергії. А тим часом мушу жити набір,
бо від зародкової моєї праці я відмовився, як тільки прийшло повідомлення біля кінця листопада, що починається друк. Тож тим часом продовжую роботу, якщо Лондон стоятиме на тому, що платитиме лише наприкінці,
та ще й ту марну платню, а не щомісяця, як я просив, то доведеться мені
відмовитись від дальшої коректи.
Я про платню згадав у попередньому листі й тепер згадую тому, що
ви самі в вашому листі з 30 листопада висловили Ваш замір клопотатися
за платню для мене, бо, як Ви тоді зазначили, «це буде велика праця».
А Лондон за цю «велику працю» пропонує $500. Якщо робота продовжиться лише один рік (а я маю великий сумнів щодо цього), то це ж сміх!
Вони там в Англії поняття, очевидячки, не мають про стандарт тутешнього життя, навіть найскромнішого.
До них більше в тій справі не писатиму, а беру сміливість писати це до
Вас лише на те, щоб, коли дістанете від мене вістку, що я мою працю спиняю, то щоб для вас це моє рішення не було несподіванкою. Писав і говорив
про це до паст. Кузіва, та не знаю, чи й він щось робить щодо цього.
Вітаю Вас щиро в найкращому бажанні з мого боку вчинити все можливе й навіть надможливе, аби роботу тим часом посунути вперед.
Ваш у Христі слуга
Л. Жабко-Потапович

Буду щасливий бачитися з Вами тут і прошу лише заздалегідь, із ласки Вашої, звістити мене про Ваше прибуття (куди, коли, тощо).

№ 16
25 березня 1957 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
У суботу 23 березня я вислав до вас останні коректурні відбитки чч. 226–
303, цебто до Ісуса Навина 21:42 включно. Ви просите мене прислати вам
відбитки 304–405. Я їх ще досі не маю, хоч повідомлення про надіслання
їх мені з Лондону одержав вже 2 тижні тому. Отже вони в дорозі. Одержавши їх, негайно опрацюю й вишлю до Вас.
У Ваших останніх листах Ви сповіщаєте про ті деякі ваші відхилення
від правопису 1929 р., що Ви їх тепер запроваджуєте в тексті нової Біблії.
Дозвольте мені висловити Вам мої думки з цього приводу. Гадаю, що такі
ж думки висловив би кожен «письменний» пересічний читач, бодай трохи
ознайомлений із дражливою справою правописного розгордіяшу, що його
знов деякі українські часописи, письменники та видавництва почали
запроваджувати на Скитальщині.
Отже ви пишете – Вифлеєм, Синай, Филип’ян, Євфрат, Єфес тощо
замість: Віфлеєм, Сінай, Філіп’ян, Ефрат, Ефес тощо, міродайних до цього
часу за академічним правописом. В останніх числах «Віри й Культури»
усталюєте форми – Іспанія, Рейн, бреніти, увечері; у Біблії становчо вживаєте – потомство, послушний, сустав, бедро, купля, завіщати, здобича,
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заняття (замість українських – нащадки, слухняний, суглоб, купівля, заповісти, здобич, зайняття) тощо.
У тридцятих роках Ви проголосили в журналі «Рідна мова» знаменне
та чудове гасло: «Для одного народу – одна літературна мова, один
правопис», і цього гасла колись не тільки самі трималися, але й закликали
всіх українців за ним іти.
Тепер поволі починаєте в той правопис впроваджувати зміни, що так
болюче б’ють по справі правопису. Ми, маленькі люди, розуміємо, коли
різні часописи та різні письменники – кожен «винаходить» «свій» правопис і вносить до мовної справи хаос. Але всі будуть здивовані й збентежені, коли подібні зміни запровадите ВИ, та ще й до Біблії, з якої всі на
протязі може якоїсь сотки років будуть не тільки навчатися мови, але й мовного порядку, дисципліни, правопису. Таж мимоволі деякі почнуть гадати,
що ці зміни, так подібні до змін останнього совєтського правопису
1946 року14, що в своїй підвалині має не стільки елементів наукових, як
тенденційно політичних, матимуть подібну ж йому тенденцію – зближення української мови до «вєлікава русскава язика». Крий Боже, щоб
нова Біблія могла викликати подібні думки!
Натурально, що за новий переклад і його мову вся відповідальність
особливо тепер, коли вам передано право робити останню коректу, падає
виключно на Вас. Але тому, що вкінці бодай тінь цієї відповідальности
може впасти й на Ревізійну Комісію, мені здається, що було б дуже необачним з мого боку, якби я, як перший читач Вашого перекладу, не зробив тих зауважень, які не тільки має право, але й обов’язок робити кожен
сумлінний пересічний читач. Тим більше, що припускаю, в деяких випадках (особливо щодо вживання русизмів) міг би мати випадок звичайнісінький недогляд або помилка.
Виходячи з цих лише міркувань, я й вирішив написати до Вас, Високодостойний Митрополите, цього листа, заздалегідь просячи вибачити
мене, що докуваю Вам та забираю Ваш, такий дорогоцінний, час.
Прошу прийняти запевнення, що разом із усіма щирими дітьми Божими та нашого народу благаю Господа, щоб допоміг Вам цю велику
працю допровадити до щасливого кінця.
Ваш у Христі найменший слуга
Л. Жабко-Потапович

№ 17
30 квітня 1958 р., Честер

Високодостойний Митрополите,
Пасторе та Професоре!
23 квітня я вислав до Перекладача коректу (першу) Нового Заповіту
в шпальтах чч. І – 299, цебто від Матв. І:І й до І Петра І:І4 включно.
Таким чином, майже ввесь Новий Заповіт перейшов першу коректу (у
шпальтах ще не розбитих, не зламаних на сторінки). Як тільки одержу
з Лондону останні шпальти Нового Заповіту (від І Пет. ІV15 й до кінця),
негайно зроблю першу коректу й відішлю до Перекладача.
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Отже тепер можна було б приступати до другої (і останньої) коректи
всієї Біблії, у сторінках, на яких є вже й відсилачі. Ці сторінки Біблії від
початку й до Ісаї вже складені й є вже їх відбитки в мене (і, надіюся, що
й у Перекладача теж).
До цієї другої коректи (у сторінках) я досі не забирався, бо Перекладач бажав був мати насамперед усю першу коректу всієї Біблії в шпальтах. Тож тепер (повторюю) можна було б приступати до другої коректи.
Гадаю, що перше, ніж це почати, треба було б востаннє з’ясувати
важливе питання: за яким правописом має бути вся нова Біблія?
Від самого початку цієї праці за умовами Бріт. Закорд. Біблійного
товариства було схвалено, що й для Перекладача й для Ревізійної Комісії
єдиним і міродайним правописом буде так званий «академічний» правопис 1929 року, що в своєму часі був затверджений і Всеукраїнською Академією Наук і Науковим товариством ім. Шевченка.
Одначе, як це особливо міцний вираз має в відбитках коректурних
Нового Заповіту, Перекладач дотримується не тільки того академічного
правопису, але й робить винятки на користь пізнішого, так званого «нового» правопису 1946 року, що прийнятий тільки під Совєтами й не признається українською Скитальщиною, і відкидається як Вільною Академією Наук,
так і Науковим Т-вом ім. Шевченка. Водночас Перекладач робить ще
численні винятки щодо обох правописів.
Я писав вже не один раз у цій справі до Перекладача, і як відповідь
діставав вияснення, які, на мою думку, потребують санкції не тільки одного мене, але й інших членів Ревізійної Комісії, якщо не самих найвищих
установ наукових, чи й Бр. і Закорд. Бібл. товариства.
Як приклад, насмілюся приточити один випадок: Перекладач, всупереч академічному правописові, цілком іґнорує в Новому Заповіті слова –
христити, хрищення, Іван Христитель тощо, що є перекладами грецького
баптидзо та інших відповідників і походять від слова Христос, а всюди
замість них уживає слів – хрестити, хрещення, Іван Хреститель тощо, цебто
йде за правописом совєтським, який все виводить від слова хрест.
Є й інші випадки, що їх тут за браком часу не приточую.
І Вільна Українська Академія Наук і Наук. Т-во ім. Шевченка в своїх
виданнях наукових уживають обох термінів (хрИщення й хрЕщенння),
кожного на своєму місці та з відповідним значенням, розрізнюючи їх гостро, отже виразно йдуть за академічним правописом 1929 року.
Перше, ніж приступити до другої коректи Біблії, ласкаво прошу як
Високодостойного Перекладача, так і Високодостойних членів Ревізійної
Комісії цю важливу справу розважити та прийти до остаточного вирішення: якого правопису мусимо дотримуватися?
З огляду на те, що за допомогою листів цю справу вирішати (на мою
думку) неможливо, насмілюсь подати пропозицію – з’їхатися ще раз для
вирішення її.
З правдивою пошаною та з християнським привітанням,
Ваш слуга в Христі
Л. Жабко-Потапович
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№ 18
4 липня 1957 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Вашого листа з дня 26 червня 1957 року до Пастора Кузева я перестудіював. З огляду на сім головних Ваших закидів того листа відповідаю
Вам безпосередньо, відсилаючи копії цієї відповіді до Пастора В. Кузева
та до Професора П. Ковалева. На початку кожного пункта подаю в лапках
кожен Ваш закид, беручи його без зміни з Вашого листа.
1. «Справа в тому, що не я роблю нові поправки, але Пастор Л. Жабко-Потапович».
Я вже писав до Вас і до БіЗБТва, що я роблю мої поправки в таких
випадках:
a) коли щось із затвердженого Комісією тексту випущено,
б) коли Ваша нова поправка істотно відрізняється від поправки Ревізійної Комісії й суперечить оригінальному текстові та
в) коли місце, змінене Вами, залишається занадто неясним або тяжким чи й неможливим до зрозуміння.
Гадаю, що, роблячи такі поправки, я не тільки не шкоджу, але, навпаки, допомагаю Вашій і загальній роботі.
У моєму листі до М[ініст]ра Бреднока від 15 січня ц[ього] р[оку]
я вказував на те, що деякі місця Вами зміняються, що таких місць небагато та що ті зміни необхідні, і нехай би БіЗБТво за них не ремствувало на
нас усіх.
У тому ж листі я сам запропонував М-ру Бреднокові (попередньо
порумівшися про це з іншими членами Комісії) змінити процедуру нашої
праці так, щоб першу коректу зробив я, а Ви – другу. Це відповідало Вашим інтенціям. З цією зміною вся відповідальність за першу фазу коректи
переносилася на Вас. Від Вас від того часу залежить – мої текстуальні
чи стилістичні поправки прийняти чи відкинути.
2. «Пастор Л. Жабко-Потапович робить свої поправки головно мовного характеру».
У листі моєму до Вас 14 лютого ц[ього] р[оку] я повідомив Вас, що
я робитиму мої поправки так: «олівцем – це мовні, на які я звертаю Вашу
ласкаву увагу». Отож ці поправки мовного характеру я роблю звичайним
чорним олівцем, для того, аби (як я і підкреслював у листі до Вас) Ви,
в разі потреби чи Вашої на них незгоди, могли їх у коректі легко витерти.
Натурально ж, що – чи прийняти чи відкинути їх – це Ваша справа.
Проте гадаю, що звертаючи «Вашу ласкаву увагу» на такі, скажім, слова,
як подарок, суша, заняття, здобич, завіщати, купля, бедро, сустав, потомство,
послушний тощо (я маю їх виказ докладний, я не тільки що не чиню якогось
прогріху, навпаки, знов таки допомагаю Вам же, і тому заслуговую не догани,
а признання з Вашого боку, бож я, як перший читач і коректор нової Біблії,
обов’язаний звернути Вашу ласкаву увагу на ті слова, що, помимо Вашого
бажання, через звичайний недогляд переписувача або ж і через
переочення складача могли влізти до тексту. Маю зафіксовані мною
прикладу такого догляду й переочення, і можу їх Вам подати.
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Думаю, що таку уважливість Ви можете тільки схвалити, а не гніватися за неї.
Маючи Ваші не тільки усні запевнення, але й твердження в часописах (наприклад, останнє – в «Вірі й культурі» 1957, ч. 8/44, стор. 15, праворуч, удолині), що Ви триматиметеся виключно академічного правопису
1929 року, я, не маючи певних і остаточних даних щодо Ваших винятків зпід того правопису, тримався й триматимуся виключно того згаданого
правопису, який обов’язує нас усіх у цій праці.
4. «У березні 1957 року я заявив нашій Комісії, що буду ще раз читати
весь переклад, і зроблю поправки стилістичного характеру. І це Комісія
прийняла».
У березні цього року Комісія не мала з Вами побачення. Чи може Ви
цю заяву зробили листовно на адресу якогось члена Комісії? У моїх паперах я не маю жодного сліду щодо цього.
Проте подібна Ваша заява була б, натурально, цілком резонною та
законною, і ніхто з нас ніколи проти неї не змагався б. Навпаки, Комісія
пару разів звертала увагу М[ініст]ра Бреднока на необхідність таких Ваших поправок, якщо, натурально, вони не суперечать оригіналові гебрайському та полегшують зрозуміння читаного.
Чому М[ініст]р Бреднок на це тепер не згоджується, не знаю. Думаю,
що Комісія повинна в цьому Вас підтримати, тим більше, що таких поправок, як ми вже й доносили до Лондону, є не так багато.
5. «Я вже не раз просив, щоб Комісія не писала до Біблійного товариства без попереднього порозуміння зо мною».
Щодо мене з приводу цього, то всі мої попередні листи до Бр[итанського] Т[оварист]ва я писав виключно в відповідь на листи Товариства.
Звичайно, завжди в таких випадках порозуміваюсь із Пастором В. Кузевим та й з Вами, коли це було необхідно конечно. Або, принаймні, сповіщаю
Вас про факт такого листування. Тільки на пару їхніх листів відповів без
порозуміння з Пастором Кузевим, а то тому, що він якраз був хворий.
Отож, і сьогодні, відповідаючи на Вашого листа до Пастора Кузева,
роблю це без порозуміння з ним, а то тому, що він іде на операцію, і я не
смію його турбувати зайво.
6. «А тепер дійшло до того, що Пастор Жабко написав до Біблійного
товариства на мене... (мені соромно вжити цього слова)».
Поняття не маю, про що йде! Ще раз перечитав копії всіх моїх листів
до Товариства за останні півроку (від початку друку Біблії) і не знайшов
у тих листах нічогісінько, що можна було б підвести під поняття якогось
слова, що його можна було б боятися вжити в листі.
Отже, не знаю, в чому справа...
Тому ласкаво, проте настирливо та щиро прошу Вас подати отой, мені
незнаний «гріх» на папері.
Це ж уже обвинувачення, і то занадто тяжке, щоб його можна було
збути мовчанкою, та щоб не дати мені можливости виправдатися.
Якщо Ви не подасте мені його, то вважатиму, що Ви не мали жодної
підстави його на мене кидати.
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7. «За два місяці до мого приїзду до Нью-Йорку я щиро написав про
свій приїзд Паст. Жабкові, що нам треба було б зібратися й поговорити.
Відповідь я одержав таку, що зрозумів одне, – не треба побачення».
Дозвольте Вам фактами довести, що це Ваше твердження, м’яко висловлюючися, не має під собою жодної підстави...
15 січня ц[ього] р[оку] в моєму листі до Вас я пропонував регулярні
побачення й розмови з Вами.
На цю мою пропозицію я не дістав від Вас жодної відповіді.
У листі моєму до Пастора В. Кузева від 6 лютого я просив його піддержати перед Лондоном мою пропозицію зустрічатися з Вами.
Ще 15-го січня в листі до М[ініст]ра Бреднока я представив йому необхідність регулярних зустрічей і розмов із Вами.
Ні М[ініст]р Бреднок ні Пастор Кузів не дали мені відповіді на цю
пропозицію.
Тому то, одержавши від Вас листа від 11 лютого ц[ього] р[оку], в якому була Ваша пропозиція щодо зустрічі під час Вашого перебування в НьюЙорку в травні місяці, я дуже зрадів і негайно порозумівся з Пастором
Кузевим у цій справі. І 14 лютого я вислав до Вас листа, в якому наприкінці
написав таке:
«Буду щасливий бачитися з Вами тут, і прошу мене лише заздалегідь
із ласки Вашої звістити про Ваше прибуття (куди, коли, тощо)». Відповіді
на цю просьбу мою я від Вас не одержав.
Ви пишете, що Ви сповістили мене про майбутню зустріч «за два
місяці» до Вашого приїзду до Нью-Йорку.
Отже, Ви мали писати до мене десь у березні.
Я становчо тверджу, що в березні місяці не дістав від Вас жодного
повідомлення в справі побачення.
У неділю 5 травня ми порозумілися з Паст. Кузевим щодо вислання до
свящ. Савченка телеграфного поздоровлення з приводу Вашого ювілею. Тоді
ж через телефон я запитав Пастора, чи може він має якусь вістку в справі
побачення? Жодної він не мав. 8 травня Паст. Кузів окремим листом ще раз
повідомив мене, що він жодної вісті від Вас у справі побачення не має.
Вичитавши в «Свободі»15 оголошення про Вашу доповідь в УВАН16
в Нью-Йорку, що мала відбутися в понеділок 13 травня, я в суботу 11 травня викликав Пастора Кузева до телефону, і ми, дивуючися, чому Ви ухиляєтеся від питання про побачення, змовилися, що, не вважаючи на все,
з’їдемося Нью-Йорку 13 травня й особисто поговоримо з Вами.
Тож 13-го травня я спеціяльно для побачення з Вами приїхав туди.
По Вашій доповіді ми з Пастором Кузевим підійшли до Вас і запитали, чи не були б Ви такі ласкаві – призначити нам місце й час для спеціяльної розмови в справі Біблії.
Ваша відповідь була літерально17 така (переписую з мого нотатника):
«На превеликий жаль, я не маю ані хвилинки вільної. Узавтра вранці
відлітаю до Канади».
На таку відповідь нам не залишалося нічого іншого, як тільки попрощатися з Вами, що ми й мусили вчинити.
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Поняття не маю, що це за містерія, і яка причина створила її!
Передучора (2 липня) Пастор Кузів написав мені щодо цього так:
«Ми питали його (цебто Вас, Високодостойний Митрополите) в НьюЙорку, чи він хоче з нами побачитися? Він відказав, що не має хвильки
часу; чи не так? Таж Ви сього саме були приїхали»?
Високодостойний Митрополите!
Буду Вам надзвичайно вдячний, якщо Ви будете такі ласкаві та поясните мені, що сталося, і що спричинило Вас висунути ці сім закидів у Вашому листі.
Бо без Вашої ласкавої відповіді нічогісінько не розумію.
Залишаюся в молитвах за Вас і за нову Біблію,
Ваш покірливий у Христі слуга
Левко Жабко-Потапович

№ 19
24 липня 1958 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Оце тільки що одержав через телефон від пані Кузевої сумну вістку,
що «пастор Кузів вже не з нами». Помер сьогодні перед полуднем. Похорон його має відбутися в суботу 26 липня о год. 2-ій по полудні. Отже
наша комісія щораз зменшується. Нехай на все буде воля Господня!
Моя дружина тяжко хвора й щораз слабша. Нехай буде воля Божа
й у нашому родинному житті!
Маю надію вже в наступному тижні інтенсивніше забратися до дальшої праці над коректою.
Перечитав Вашу статтю про «хрищення» й «хрещення» в «Вірі й Культурі» й остовбурів18. По нашій розмові в четвер 3-го липня в Вінніпеґу, признатися, не сподівався нічого подібного. Просто не вірив своїм очам. Якраз працював над деякими матеріялами щодо цієї справи, що нею в І й
у ІІ сторіччях займалися деякі малоазійські греки. Думаю, що вони були
б захоплені Вашими розважаннями на цю тему. Проте вони були консеквентніші19 від Вас, бо йшли далі й навіть Самого Христа та всі похідні від
Того Ймення слова писали не з «и», а з «е»: Хрестос, хрестіяні. Правда,
що єпископи того часу повстали проти такої концепції й виявили, що ті
греки були попросту не цілком … грамотні.
Ви чомусь рішуче відпекуєтеся від того, що «баптідзо» має зв’язок
із Христом (що цілком логічно), а зате його силоміць зв’язуєте із словом
ХРЕСТ, що аж ніяк не в’яжеться. Бо ж ані Іван ХрИститель, ні саме хрИщення, що він його виконував, не могло мати жодного зв’язку з словом
СТАВРОС, на який ні він, ні його учні тоді не вказували ще, а натомість
міг вказувати тільки на ХрИста, що мав узяти на себе гріхи всього світу.
Якщо стати на Ваш ґрунт, то тоді було б логічно писати – хрЕстиянство, хрЕстосуватися хрЕстиянин, і тощо. Якщо ж признаємо християнство,
християнин, христосуватися тощо, тож логічно прийти мусимо й до того,
що Іван ХрИститель хрИстив людей хрИщенням покаяння…
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Із другого боку слово ХРЕСТ залишається пнем для хрЕщення рукою, для перехрЕстя, для слів навхрЕст і т. д.
Тож, і Академія Наук стала на тому, що є два різні слова й усі похідні
від них слова: ХрИстос і хрЕст, а тому – Іван ХрИститель напевно хрИстив людей, і Апостоли хрИстили людей, щоб зробити їх хрИстиянами;
а натомість священик (скажімо) бере до рук хрЕста та хрЕстить ним людей, так само, як хрИстиянин православний приймає хрИщення в дитинстві,
а потім рукою хрЕститься сам, або ж тією рукою хрестить буханок хліба,
коли має його надтинати…
Ви ж самі мусите знати, що наше українське хрИщення нічого спільного не має з російським крЕщенієм, і що наше ХРЕСТ старше від північного КРЪСТ. Я двічі посилав Вам мої міркування з цього приводу й двічі
додавав до листів покажчик джерел, за якими в усіх пам’ятках ХІ–ХІІ
вв. (за рідкими виключеннями дійсних помилок) писалося тільки: Іоанн
хрИсти, подобається Иоаноу ХрИстителю, хрИстивийся, хрИштаахоуся
всі, хрИститися в образ чловічь, хрИштения (навіти хрІштения) Іоанновя,
Іоань пріжде хрІштения, хрИштением оутврждяйся, і так далі, і т. і.
А Ви запитуєте: Недогляд чи насмішка? Кажете, що це явне непорозуміння. Ви твердите, що це – КОМУНІСТИЧНА АҐІТІЦІЯ, що це – НЕЗНАННЯ СПРАВИ! НЕ ВИКЛЮЧЕНЕ Й НАВМИСНЕ БАЛАМУТСТВО!
Таж Ви самі добре знаєте, що Академія Наук під Совєтами в роках
1920 – 32 мала бодай слабу тінь незалежності чи вільності, які вона стратила разом із смертю Скрипника20. Ви ж знаєте, що Булаховські та інші
там Рильські та Тичини21 МУСІЛИ ПРИЙНЯТИ ПРАВОПИС 1946 року
під терором, і що той правопис – це рабське наслідування всього того, що
продиктувала Москва, аби наш правопис якнайтісніше зуніфікувати з російським! Ви ж знаєте добре, що Кримський22 якщо й мав дещо проти транскрипції деяких чужомовних слів, то водночас НІЧОГІСІНЬКО НЕ МАВ
ПРОТИ ПРАВОПИСУ 1929 РОКУ В ЦІЛОМУ, БОЖ ТО – ЙОГО ВЛАСНА ДИТИНА.
Ви пишете: «І вся Україна так і пише сьогодні, як і писала ще від довгих
віків»! Так чого ж Ви самі обурюєтеся з того, що вся Україна пише – бог,
господь, месія, христос? Де ж Ваша логіка?
Ви ж знаєте, що й Вільна Академія Наук, і Наукове товариство ім. Шевченка в своїх виданнях признає два слова різні – хрИщення від слова
ХрИстос і хрещення від слова хрест. Тож навіщо Ви зводите все лише до
Голоскевича?23 Таж, Ви знаєте, що й Голоскевич, і Ізюмов24, і десятки
інших словників наслідували тільки правила Акад[емії] Наук та Наук[ового] Т[оварист]ва Шевченка.
Таж Ви самі в вашій «Рідній Мові» (1930-х років) твердили становчо,
що є два різні слова – хрИщення і хрЕщення! Таж Ви самі ці слова розрізнювали в поодиноких Євангеліях, друкованих у Львові 1938 року!25 І там
же виразно стоїть Іван ХрИститель хрИстив і т. і.
Ви маєте рацію, коли твердите, що впровадження слів від баптідзо,
хрИщення, ХрИститель, тощо – було «зроблене без жодного порозуміння
з Церквою».
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Так, це правда: правопис 1929 року впроваджений без порозуміння
з московською православною Церквою, натомість він впроваджений із
порозуміння всіх науковців, до яких належали й православні українські,
і українські ж католицькі знавці справи. Натомість – правопис 1946 року
впроваджений у порозумінні ТІЛЬКИ З МОСКОВСЬКОЮ ПРАВОСЛАВНОЮ ПАТРІЯРХІЄЮ, і з благословення її та з наказу НКВД він силоміць
накинутий нашому многострадному народові.
Тому Ви не маєте жоднісінької рації протиставити «большевицьке
хрИстити замість багатовікового християнського українського хрЕстити».
Навпаки багатовіковим (від ХІ віку) українським християнським словом
було – хрИстиянство, хрИстиянин, Іван ХрИститель, святе від води до
Духа хрИщення, хрИстосування та інше – бо вони були відповідниками
грецького «баптідзо» та всіх похідних від нього слів, натомість БОЛЬШЕВИЦЬКИМ, КОМУНІСТИЧНИМ, РОСІЙСЬКИМ І МОСКОВСЬКОПРАВОСЛАВНИМ, НЕНАУКОВИМ І ТЕНДЕНЦІЙНИМ БАЛАМУЧЕННЯМ є відкидання тих слів і заміна їх іншими – хрЕщення, хрЕстити,
тощо, які мають своє місце, як похідні від слова ХРЕСТ, але які в жодному разі НЕ МОЖУТЬ ЗАСТУПИТИ ПОПЕРЕДНІХ, ЩО ПОХОДЯТЬ
ВІД СЛОВА ХРИСТОС.
І тому той, хто стоїть за большевицьку концепцію даного питання,
той свідомо стоїть за свідоме, навмисне знівечення та усунення ХРИСТА
СИНА БОЖОГО Й БОГА із життя ХРИСТИЯНИНА та ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ.
Якщо Ви далі стоятимете за тією большевицькою концепцією, я примушений буду все питання представити на розгляд і розв’язання Брітанського та Закордонного Біблійного товариства. Нехай воно в порозумінні
з найвищими науковими установами – Академією, Наук[овим] Т[оварист]вом ім. Шевченка його розв’язує та рішає, чи та большевицька концепція має знайти вирішення і признання та затвердження в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ БІБЛІЇ.
Левко Жабко-Потапович

Ваш у Бозі найменший слуга

№ 20
13 серпня 1958 р., Честер

Високодостойний митрополите!
Вашого листа одержав. Від усього серця дякую Вам за ваші молитви
та за вислови співчуття з приводу недуги моєї дружини. Вона щораз слабне. Нехай на все буде Його свята воля!
Кінчаю в другій коректі Книги Мойсеєві. Несподівано виявилась нова
трудність і перешкода: відсилачі.
Ваш спосіб пунктації, на який ми звертали Вашу ласкаву увагу, міг
бути зрозуміливим до певної міри тоді, коли він уживався Вами по кожному окремому віршові тексту. Тепер, коли всі відсилачі друкуються посередині, і коли в відсилачові є не один або два вірші, а декілька, тяжко деякі
з них розшифрувати; навіть для мене це неможлива робота в деяких
випадках. Що ж тоді робитиме пересічний читач?
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Треба конче: відсилачі до правої шпальти пересунути праворуч, аби
вони не зливалися з відсилачами лівої шпальти. Звернути увагу складача
на те, щоб він не розділяв відсилача в тому випадкові, коли перед назвою
книги стоїть її порядковий нумер (приклади: 5 Мойс., 2 Самуїл., І Петра –
тощо) і не залишав нумера книги в одному рядкові, а її назву не переносив
би до іншого рядка, де нумер книги попередньої попадає поміж чисел
віршів, і тоді повстає розгардіяш.
Не відмовте в вашій ласці звернути на це увагу друкарні.
Щодо Вашої незгоди визнавати академічний правопис за міродайний
у новій Біблії, це – ваша справа. Ви фактично впроваджуєте третій правопис – мішанину академічного з большевицьким, а до того впроваджуєте
ще й Ваші власні новотвори, яких нема в обох тих правописах.
Щодо цього мусимо мати на увазі таке: нова Біблія в жодному разі не
буде росіянами та комуністами допущена за залізну заслону, бож там не
допускають навіть російської Біблії, і вона, видрукована в якихось 10–15
тисячах примірників, в Совєтах не поширюється цілком: ніде, а особливо
в Україні її нема26. Отже її можна скорше дістати в Вашінґтоні чи в НьюЙорку, тільки не в Совєтах.
Таким чином можна сподіватися, що аж до того часу, як Господь
відкриє залізну заслону, нова Біблія буде поширюватись виключно серед
українців на Скитальщині. І якщо Ви й надалі стоятимете переважно при
большевицькому правописі 1946 року, зреконстрованому Вашими коректурами його, то треба сподіватися, що й Наукове Т[оварист]во Шевченка
й ВУАН, яка стоять при академічному правопису 1929 року, підіймуть крик
й збойкотують Біблію. Безперечно, загал швидше піде за ними, і тоді Бр[итанському] і Закорд[онному] Бібл[ійному] Т[оварист]ву треба буде лічитися з тим, що й загал Біблію збойкотує.
Тож неодмінно треба попередити Бр[итанське] Бібл[ійне] Т[оварист]во,
чого воно може сподіватись при виході Біблії в світ. Це – Ваш обов’язок.
Якщо Ви вперто впроваджуєте Ваш правопис, то повинні ознайомити
Бріт[анське] Т[оварист]во з наслідками цього.
Маю надію, що Ви самі це зробите. Якщо ж ні, то тоді я матиму обов’язок зробити це. Вітаю Вас щиро.
Л. Жабко-Потапович

Ваш у Христі слуга

№ 21
1 жовтня 1958 р., Честер

Високодостойний Митрополите!
Сьогодні минає два тижні, як я з родиною відпровадив на вічний спочинок мою Дружину, що покликана була до Господа в понеділок 15 вересня.
Мені було занадто тяжко, тому не міг своєчасно повідомити про це.
Дякую за Ваші вислови співчуття з приводу її недуги та за молитви
Ваші. Господь нехай віддасть Вам за все!
Др. Бреднок звернувся до мене з запитом відносно порядку книг до
Нового Заповіту, що в Вашій Біблії буде мати різницю щодо теперішнього порядку27.
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Я відповів йому, що Ревізійна Комісія пристала на Ваш порядок і проти нього нічого не має. Тож тепер цю справу має рішати само Бріт[анське]
товариство.
Копію моєї відповіді посилаю до Вас.
Як Господь дасть сил і дозволить, то наступного тижня приступатиму до дальшої коректи.
Жабко-Потапович

Ваш у Христі слуга

№ 22
4 грудня 1958 р., Честер

Високодостойний митрополите!
Звернув був увагу на дві статті в журналі «Віра й Культура», число
І-61, 1958 року. Перша ваша «Біблія – найперше джерело»28, друга – абсолвента29 духовної академії Богдана Ґорґіци30. Простудіювавши обидві,
як і все, що друкується в Вашому шанованому мною журналі, трохи здивувався, що ви ані словечком не згадали ні про Морачевського31, ні про
Партенія32, як і про інших перекладачів, але навіть про П. Куліша33 та його
помічників чи наступників. Здивувався, але вирішив, що це – Ваша справа
й право – згадувати про них чи не згадувати.
Інша справа, що Ви, як почесний член Бр[итанського] і Зак[ордонного] Біблійного Т[оварист]ва, не згадали про факт видання тієї єдиної нашої
повної Біблії Вашим же Товариством34. Отже, повне враження, що тільки
тепер будемо мати нову й то першу в виданні того Т[оварист]ва Біблію.
Досі українці не мали Біблії, не знали її, не читали її. Це в той час, як і Ви
самі знаєте, що принаймні від 1905 року в Великій Україні, а в Західній
і того значно раніш, тисячі українців Біблію мали, читали, училися своєї
мови за нею, а наші мовознавці студіювали її та користали з її багатющого матеріялу. Чому Ви це зіґнорували, поняття не маю. У домі мого батька
ще в 90-х і в 900-х роках збиралися православні (за конфесією офіційною)
свідомі українці та насолоджувалися читанням тієї Біблії. Через «зелений
кордон» (за допомогою надзбручанських жидків) та Біблія пролізала в українські доми та родини, де й читалася з захопленням православними35.
Не треба вже згадувати про численних «сектярів» (за презирливою номенклятурою Вашого журнала) по обох боках Збруча, у родинах яких ця
книга, особливо по першій світовій війні, (Біблія Куліша) була сталою та
улюбленою настільною книгою. Ви ж знаєте, що ще й сьогодні в сотках
і тисячах церков православних і навіть деяких католицьких Біблія Куліша
є щотижня читана та шанована. Хоч би задля цього варта вона уваги та
вдячної згадки, не вважаючи на її недоліки та хиби. Та ж, читаючи вашу
статтю, пересічний читач переконається, що українці ще в середині ХХ
сторіччя не мали власної Біблії, коли її вже найбільш темні дикуни Азії та
Африки й Австралії мали давно. Чи Ви не доглянули тієї шкоди, що її Ваша
стаття приносить нашому народові? Чи це – тенденція, свідома та плянова,
впроваджена лише завдяки тому, що ту Біблію колись подбали
видрукувати та поширити якісь там протестанти, нехіть, і навіть ненависть до яких так яскраво виявилась в другій статті «Церква в полоні»?
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Що пан Ґорґіца (чи не нащадок отого одіозного господаря молдавського з часів Хмельниччини?)36 за найбільших ворогів православ’я та
й українського народу вважає протестантів, я ні трохи не дивуюся. Не дивуюся й тому, що Ви дали місце для цієї лжеісторичної статті з нападами
на протестантів. Бож і так майже в кожному числі Вашого журнала є виразні колючки, а той удари по «сектантах»: Ви маєте право це робити.
Можливо, що це – навіть Ваш обов’язок.
Але, як учений і історик, Ви повинні були б не компромітуватися зв’язком із таким неуком і невігласом, як той пан Ґорґіца. Аджеж Ви повинні
знати, що Петро І-й був підо впливом не тільки протестантів, але й католиків, а, найбільше, під сталим впливом тих безбожників, прабатьків сучасного російсько-московського атеїзму, що його віками виплековувала
московська православна церква, що й тепер плекає й підтримує московську
й всесвітню безбожність.
Той анальфабет37 Ґорґіца твердить, що «Петро І убив віковічну симфонію влади церковної та світської»38.
Де ж і коли та симфонія була? У Римі? У Візантії? Може в Московщині
(що треба припускати, на думку Ґорґіци)? Чи він не чув хоч би про ту
«симфонію», що її при допомозі скуратових провадив Іван Ґрозний хоч би
в відношенні до митрополита Філіпа?39
Як могли Ви допустити, щоб той сліпець чи злочинець у Вашому журналі міг одверто та з захопленням виставляти як героя Антонія (Олексія)
Храповицького40, цього запеклого ворога нашого народу безталанного?
Високодостойний Митрополите!
Вибачте, що пишу про це все. Багато разів я мав звернутися до Вас
з проханням бодай на якийсь час не допускати в Вашому журналі подібних вибриків, особливо тих, що скеровані були в бік протестантів та «сектантів». Та все стримувався. По-перше тому, що вважав, що Ви маєте
право, як православний, це робити, а, по-друге, – тому, що вважав за необхідне робити все, залежне від мене та від інших членів нашої Комісії, щоб
уникати всього, що може скомплікувати41 обставини нашої спільної праці
над Біблією.
І ось, тепер, сьогодні, тільки тому, що всі виступи Ваших співробітників (та й Ваші власні) проти ненависних протестантів власне вносять ті
комплікації, я насмілююся звернутись до вас з оцим листом.
Я думаю, що ви пам’ятаєте добре ті напади та наклепи, та скарги
й жалі, що з ними виступали в різній пресі та й у листах до Лондону різні
«приятелі» нашого народу, які так запекло виступали проти нової Біблії? В
останніх роках ці виступи та напади продовжувалися щораз. Ціла банда
цих «приятелів» ширить пропаґанду проти нової Біблії в широких колах, не
тільки протестантських, але й православних. Першим (протестантам)
уїдливо тикають до очей те, що Митрополит Іларіон, отримуючи
винагородження за свій переклад від протестантів, водночас тих протестантів паплюжить і виглузовує в своєму журналі, а другим (православним)
докоряють тим, що, мовляв, православний Митрополит запродався
протестантам. І одні, і другі спровоковуються.
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При таких обставинах найкраще було б перестати зачіпати протестантів. Протестанти через ці зачіпки не згинуть, але самі зачіпки шкодять
ділу праці над Біблією. До Лондону сипляться скарги, наклепи. Довідуюся
про це не з самого Лондону, а з боку тих же «приятелів», що ненавистю
дихають і проти Вас, і проти нового перекладу, і проти Комісії, і проти мене...
Чи Вам, і самому перекладові, і мені, і всій нашій праці це потрібне?
Благаю вас, Високодостойний Митрополите, зробити все можливе для
того, щоб ця війна на сторінках «Віри й Культури» була спинена. Хай
скінчиться друк Біблії, тоді зможете писати, скільки вам забажається,
проти протестантів. І хай тоді й різні невігласи ґорґіци скубуть тих «єретиків»...
Оце все, що хотів Вам сьогодні написати. Завжди ощаджував Ваш
дорогоцінний час, і не турбував Вас. Але сьогодні вважаю це за необхідне. Аби тільки Господь Бог допоміг скорше скінчити друк Біблії.
Повірте, що біль за Вас же, за Ваше ймення, за Вашу славу, любу
й дорогу всім українцям, грає при написанні цього листа за один з найважливіших мотивів, що спонукали мене написати ці рядки, що залишаться
знаними лише Вам, мені та Богові.
Із смутком читав вашого останнього листа з наріканнями на ослаблене здоров’я. Молюся безперестанно за Вас і за Ваші від Бога сили та
благаю Його, щоб допоміг скінчити велику та благословенну працю...
Ваш найменший у Христі слуга
Левко Жабко-Потапович

II. ЛИСТИ МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА
ДО ПАСТОРА ЛЕВКА ЖАБКО-ПОТАПОВИЧА

№1
16 березня 1954 р., Вінніпег

Високодостойний Пасторе!
Вашого цінного листа від 10 березня я одержав, – складаю Вам за
нього сердечну подяку.
Сердечно дякую і Вам, і Достойній Дружині Вашій за запрошення
відвідати Вас у Честері. Як Господь поблагословить, і я дійсно зможу
приїхати до Філадельфії, то з охотою й радістю відвідаю Вас.
Про чергове видання Нового Заповіту говорив Секретар Біблійного
товариства, коли відвідав мене. Ви прислали свої деякі виправлення до
Нового Заповіту, – і я хотів знати, чи вони мають піти в окреме тимчасове
видання Нового Заповіту, чи в будуче видання при повній Біблії. Пастор
В. Кузів не дав повного пояснення. Я вишукую часу, щоб засісти за перегляд Нового Заповіту докладніший, але це не так скоро буде.
Усі рукописи, які Ви посилаєте мені, я одержую.
Вам і Достойній Дружині Вашій мій сердечний привіт.
З любов’ю у Христі
М[итрополит] Іларіон
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№2
23 вересня 1954 р., Вінніпег

Високодостойний Пасторе!
[…] історичну, бо останню посилку виправлянь Комісії одержав. Найбільше дякую Милосердному Господові, що провадить нашу працю до
закінчення. Також прошу в Господа сил, щоб і мені закінчити свою працю. Поки що сил у мене небагато, але глибоко вірю, що вернуться мені.
Дуже Вас прошу написати мені, чому п. Марцинковський не працював у Комісії. Він надіслав мені листа такого, ніби то я не запросив його до
праці, тоді як я в цьому хіба тільки Богові Духа винен. Лист його занадто
дражливий.
Вам і всій Вашій Достойній Родині мій сердечний привіт.
М[итрополит] Іларіон

Ваш

А другої частини «Переяславської Ради» не маю. А як буду мати,
вишлю Вам.

№3
11 лютого 1957 р., Вінніпег

Високодостойний Пасторе!
Одержав Вашого листа від 6-го лютого і дуже радію, що ми вертаємося на той саме порядок, який ми спільно прийняли на останніх березневих зборах нашої Комісії. Це Господь допоміг направити друк його Слова
належною дорогою!
Отже, прошу, щоб було так:
1. Ви правите пильно першу коректу і відсилаєте її мені. Я все переглядаю і разом з тим, чого Ви не помітили, відсилаю до Лондону.
Висилати можна нереєстровано, а асекуровано, – це дешевше42.
2. Рукописів-оригіналів може при першій коректі посилати мені не
треба, бож Ви по них будете ще правити відсилачі та примітки. Виправивши це – відсилачі та примітки, аж тоді зо своєю коректою вертаєте мені
рукопис (асекуровано).
А може складачі вже склали відсилачі та примітки, і рукопис їм уже
не потрібний? Взагалі, як іде друк, я нічого не знаю.
3. Географічні назви та імена осіб – їх багато другорядних. Сердечно
прошу добре перевіряти їх за рукописом.
Ми всі умовилися, що головні імена, а особливо ті, що вживаються
в Новому Заповіті, мають форму Септуагінти43, а імена другорядну форму гебрейського оригіналу. На основі цього, я ще виправив таке:
Біл’ам на Валаам, еморейський на аморейський.
4. Біблійне товариство поставило на титульній стороні Біблії: «з мови
давньоєврейської дослівно наново перекладена». Це дуже добре, – це
оправдує і мої часті відступлення від Септуагінти, бо це ж переклад з гебрейської, і гебрейську форму другорядних імен географічних та особових.
5. Усе, що в гебрейському оригіналі написане віршами, я передаю
також віршами. Перекладаю мовою ритмичною. І цього ритму ламати не
можна. Отже, тут може бути частіше вживання й, свойого і т. ін.
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6. У Біблії повно священних назов, які треба писати з великої букви.
Напр.: Небо (Боже) і небо (фізичне), Ангол Божий, замінні назви Бога:
Слава, Хмара, Огонь, Ім’я і т. ін. Як я переконався, віруючі люди тепер
дуже чутливі на писання священного великою буквою, і так і треба, бо це
збільшує пошану до Біблії. Якийсь там Вінніпег чи Козолупи пишемо
з великої букви, а оселю Бога, Небо, з малої.
7. Переноси слів мусять бути грамотні, напр.: два-дцять, (переносимо -дцять), по-рвати, ви-йти, і т. ін. Друкарня складає завжди Гос-подь
(ліпше було б: Го-сподь), але нехай уже це слово так і позостається, бо
забагато було б виправлень.
8. Останню коректу читаю я сам і відсилаю до Лондону.
9. За довге трудяще життя, коли я багато писав, я виробив собі нехорошу звичку: уже в коректі багато поправляю. Нема на це ради. Усі 303
прислані галі44 я добре й пильно виправив, а серед того є (небагато) й поправки слів, безумовно на ліпше. Часом зробив вірша яснішим, часом для
ясности додав слово, і т. ін. Це істотний характер моєї праці, але це тільки
на користь праці.
10. Ви пишете мені про заплату за коректу. Коли б Ви написали були
мені про це раніше, то я б з Пастором В. Кузевим були б самі поставили
перед Лондоном цю справу, а я нічого б не писав про коректу.
11. Я сердечно прошу і Вас, і Пастора Кузева не виступати перед
Лондоном у важливих справах без мого відома. Це не виходить по-товариськи, як увесь час було між нами.
12. Десь у середині наступного цього травня місяця я їду гостем до
Української Православної Церкви в Америці. Коли саме – ще не знаю.
Десь на одну з наступних неділь по 5-м травня (цього дня – Ювілей Митрополита в Канаді45), коли я мушу бути в Вінніпегу.
Я, певне, спинюся в […] біля Нью-Йорку.
Отже, ми можемо зійтися в травні. Думаю, що не варто клопотати
Біблійне товариство про це, – зійдімося самі, як наша внутрішня справа.
Бо й без цього товариство має враження, що українці сильно неспокійний
народ.
Оце було б і все головне. Які будуть у Вас сумніви – пишіть до мене,
і я Вам відразу відповім. Робімо друк Біблії своєю внутрішньою справою.
Важніше скоріше видати Святе Слово, аніж допускати, щоб диявол сіяв
тут свої плевели.
На знак доброго початку друку моєї всежиттєвої праці, Божого Слова, прийміть від мене нову мою монографію. Вона варта того, щоб її уважно
перечитати.
Усій Вашій Достойній Родині і Вам – мій сердечний привіт.
З любов’ю у Христі
Митрополит Іларіон,
Ваш постійний богомолець
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№4
18 лютого 1957 р., Вінніпег

Високодостойний пасторе!
Сердечно дякую за листа від 14-го лютого, якого я одержав. Одержав
також і дві пачки коректи.
Щодо коректи, то пишу такі пояснення.
1. Академічний правопис подає дві форми місцевого відмінку однини:
в зелені і в зеленому лісі. Обидві однакові, обидві літературні. Попередній
правопис («академічний») клав натиск на старшу форму (в зеленім лісі),
теперішній кладе на другу (в зеленому лісі). Наші письменники однаково
вживають обидвох форм.
Як я вияснював на наших зборах 1955 р. у березні, я вживаю обидвох
форм.
2. Лондон може налякатися нових виправлень, та ще мовного характеру. Скажемо, запровадження форми «в зеленому» вимагало б тисячі
поправок. У жодному разі цього робити не можна.
3. На початку речення я даю і. Але коли далі йде голосна (особливо
по голосній попереднього слова), то пишу й. Так і треба.
4. Я даю старші форми, які прикрашують біблійну мову, – пустиня,
уста й т. ін. (а не пустеля, вуста, вогонь). Усе це за академічним правописом.
5. Ви вернули мені рукопис – оригінал. Я його до Лондону не посилаю.
А як же Ви будете перевіряти відсилач? Я вже писав вам у попередньому
листі про це. Я з оригіналом не зчитую, – лишаю це для Вас.
6. У географічних освоєних у нас іменах пишемо тільки и (а не і),
напр.: Єгипет, филистимляни, Тигр, Асирія, Вифлеєм, Синай, Сихем і т.ін.
Писати Сінай – це ламати українську мовну традицію. «Академічний»
правопис зовсім не брав під увагу церковно-релігійного правопису, бо не
міг, – йому це забороняли.
7. У віршах у мене мова мірна, значить, є свойого – свого, є й і т. ін.
Я Біблії не читаю, а завжди співаю її, бо це Божа мова. Через це,
скажемо, промови Господа в мене величною мовою, а то й мірною.
8. У Святому Письмі гебрейському й грецькому є т[ак] зв[ані] каденси, – величне закінчення вірша. Я каденси чую душею і кінці віршів
часто віддаю мірною мовою. Каденси особливо сильні в Новому Заповіті, власне в Євангелії. Я каденсів не затераю, хоч їх мало хто знає,
й мало хто чує їх.
9. Я роблю так, щоб у першу коректу пішли всі поправки, а друга вже
буде з найменшим числом їх. Будуть головно ті, чого друкарі не помічають.
Одну пачку (Книга Буття) я вже відіслав до Лондону.
Отже, – не лякаймо Бритийського товариства мовними поправками!
З глибокою до Вас пошаною
Митрополит Іларіон,
Ваш постійний богомолець
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№5
29 липня 1958 р., Вінніпег

Високодостойний Пасторе!
Сумну й тяжку звістку прислали Ви мені, – про впокоєння Блаженної
пам’яті Пастора Василя Кузева. Нехай Господь упокоїть Його в оселях
Своїх!
Шлю свій сердечний привіт Вашій Високодостойній Дружині! Послужіть їй якнайбільше, скільки сил маєте...
Ви обіцяли прислати все скоріше, і я чекаю дальшої коректи.
Я благаю Господа, щоб Біблія була скоріше видрукувана, бо й перекладач її стоїть уже на Божій дорозі!
Дуже Вас прошу не утруднювати Божої справи!
З правдивою до Вас пошаною
Митрополит Іларіон,
Ваш постійний богомолець

№6
18 серпня 1958 р., Вінніпег

Високоповажний Пасторе!
У відповідь на Вашого тяжкого листа від 13-го серпня 1958-го року
відписую Вам, що я держуся як у своєму перекладі Біблії, так і в своїх
виданнях виключно правопису 1929-го року.
Що з деякими нечисленними постановами цього правопису, явно помилковими та навмисне проти релігійними, я не погоджував (напр. писати Хрищення) – то це не міняє справи. Ще ніколи не було такого українського правопису, щоб його на сто відсотків можна було спокійно прийняти.
Проти вашої образливої назви такого правопису «більшовицьким»,
я складаю свій рішучий протест!
Правопис Біблії той самий, що й виданого Нового Заповіту!
Щодо Ваших завваг з приводу відсилачів, то ця справа аж надто запізнена. Зламану коректу з відсилачами Друкарня зробила ще 7 листопада 1957 року. Коли б Ви підняли справу відсилачів ще тоді, це мало б практичну рацію, а тепер – минув з того часу рік, і вся Біблія вже зламана
з відсилачами! Які то кошти потрібні на перероблення!
Крім того, технічно власне й не можна зробити так, як Ви пропонуєте, – так мені відповіла Друкарня.
Ще року 1956-го Біблійне товариство прислало мені (певне – й Вам)
пробну шпальту – одну сторінку Нового Заповіту, і тут відсилачі були зараз же під текстом вірша. І для мене було повною несподіванкою нова
форма місця відсилачів у зламаній Біблії…
Взагалі Біблійне товариство ніколи не питало мене про технічну сторону складу Біблії. А я був би не мало дав їм практичних вказівок, бо
ж я все життя своє займався друкуванням.
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Шлю свій сердечний привіт Вам, шлю його тяжко болящій Дружині Вашій… Не допускайте, щоб вона падала на дусі, – Господь же Милосердний!
Нехай Господь у цьому страшному стані береже Вас обох!
З любов’ю у Христі
М[итрополит] Іларіон,
В[аш] п[остійний] б[огомолець]

№7
1 жовтня 1958 р., Вінніпег

Високодостойний Пасторе!
Випадком довідався про велике Ваше горе, – упокоєння Вашої Дорогої Дружини...
Прийміть Боже випробовання, як належить християнинові. Про удар
цей Ви давно знали, і нехай хоч це зменшить Вам сум...
Те саме було й з моєю Покійною, – і для них обох смерть була правдивим упокоєнням...
Шлю Вам своє щире уболівання в великому Вашому горі!
Молю Милосердного Господа, щоб послав Вам сил для заспокоєння.
Заспокоєння прийде, але забути такого удару ніколи не можна...
Митрополит Іларіон,
Ваш постійний богомолець

З глибокою до Вас пошаною і любов’ю у Христі

№8
6 жовтня 1958 р., Вінніпег

Високоповажаний Пасторе!
Сердечне спасибі за листа.
Є речі про які розум людський – недосконалий на всі боки – таки мусить
мовчати… Це стосується до Вашої трагедії…
Я свого часу переживав усю трагедію многострадального Йова46, але Господь
вирятував мене від гостроти її.
Беріться за працю якнайбільше, – єдиний вихід із трагедії. Розумію, що мені
було легче терпіти таку ж трагедію, бо я глибоко вірив і вірю, що наші зносини
духові не кінчаються з упокоєнням людини!
Як багато дає така Віра людині!
Пастор Бреднок прислав мені листа, в якому пише, що хотів би якнайскоріше випустити Біблію. Натякає, що я її затримую. Але ж затримую не я!
Дорогий Пасторе, присилайте скоріше й більше, щоб Старий Заповіт
якнайскоріше відіслати. Нехай у них лежить, а не в нас!
І справді, друга коректа Старого Заповіту от уже рік лежить без руху.
А в мене все готове, – всі 1182 сторінки Біблії давно готові до відіслання (з них
400 відіслав).
СильнохочубачитиБібліюнасвоємустолізакінченою,боздоров’ямоєвсепогіршується.
Найгірше – спокою не мав і не маю…
З глибокою до Вас пошаною і любов’ю у Христі
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№9
19 квітня 1960 р., Вінніпег

Христос Воскрес,
Високодостойний Пасторе!
Свого часу Ви писали мені, що коли я не буду одержувати коректи, то
щоб я не турбувався цим, – це Ви хочете досягти, щоб Вам за читання
коректи Біблійне товариство заплатило так, як Ви вважаєте належним.
Я вже ось рік нічого не одержую, – коректи мені не присилають, і я починаю турбуватися, чому це так.
У Вас трапилося велике горе, смерть Дружини, і я не вважав можливим турбувати Вас, і довго чекав.
Але я тільки непокоюсь, – яка причина, що коректу перестали присилати мені. А давно пора взагалі все вже покінчити.
З глибокою до Вас пошаною і любов’ю у Христі
Митрополит Іларіон,
Ваш постійний богомолець

№ 10
[Не датоване]

Високоповажний Пасторе!
Наші листи розминулися, і розбіглися й бажання наші. До 23 лютого
я ніяк не встигну перевірити предложень нашої Комісії, що я розпочав уже,
і бачу, що праця швидко не піде. Сердечно прошу перенести збори Комісії
на початок березня.
З глибокою до Вас пошаною,
М[итрополит] Іларіон,
В[аш] п[остійний] б[огомолець]

№ 11
[Не датоване]

Примірника Псалтиря з поправками Комісії одержав, – сердечно Вам
дякую.
Чи Новий Заповіт з Псалтирем буде незабаром друкуватися за виправленим текстом, а тому з ним треба поспішити, чи виправлений текст
буде друкуватися по Біблії, а тому поспішати з ним не треба. Будьте ласкаві повідомити мене про це.
Поки людина жива то й планує. Думаю 14–15–16 травня бути в Філадельфії, а 23-го травня в Сент-Кетеринс у Канаді. Може 18–20 добре було
б скликати Біблійну Комісію, скажемо в Нью-Йорку.
Усій Вашій Достойній Родині мій сердечний привіт.
Іларіон

З Христовою любов’ю

1
Британське та Закордонне біблійне товариство (British and foreign Bible Society)
засновано 1804 р. з метою розповсюдження Святого Письма та окремих його частин народними мовами. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Товариство опікувалось виданням (і
було власником авторських прав на них) українських перекладів Св. Письма, здійснених
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П. Кулішем, І. Пулюєм та І. Нечуй-Левицьким, замовляло додаткові наклади та розповсюджувало Четвероєвангеліє в перекладі П. Морачевського, які видавались російським
Св. Синодом.
2
Пастор Л. Жабко-Потапович залишився на посаді секретаря редакційної перекладацької («ревізійної») комісії.
3
Лютер Мартин (1483–1546) – основоположник протестантизму, автор перекладу
Біблії на німецьку мову.
4
Фесенко Михайло (1900–2003) – пастор пресвітеріансько-євангельської церкви, релігійний публіцист. Див. про нього: Чумаченко В. Кубанська Шевченкіана: пастор М. В. Фесенко // Вісник Товариства української культури Кубані. – 2005. – № 2. – С. 2–3.
5
«Заасекурованими» – завірені печатками та відправлені рекомендованим листом.
6
Ймовірно, йдеться про роман українського радянського письменника Натана Рибака «Переяславська Рада» (Рибак Н. Переяславська Рада. В 2-х ч. (Ч. 1. – К., 1948; Ч. 2. –
К., 1953).
7
Децизія – рішення.
8
Марцинковський Володимир Филимонович (1884–1971) – протестантський проповідник, дослідник Св. Письма. З 1930 р. проживав у Палестині, де організував декілька
протестантських громад, до числа вірних яких входили як євреї, так і араби.
9
Person to person (англ.) – безпосередньо.
10
Пастор Вільям Бреднок – секретар відділення перекладів Британського та Закордонного біблійного товариства.
11
Перший загальноукраїнський правопис, що вийшов у Харкові 1928 р. і був запроваджений у практику з 1929 р. Авторами цього правопису були видатні українські
мовознавці – Агатангел Кримський, Олекса Синявський, Олена Курило, Євген Тимченко, Григорій Голоскевич, Всеволод Ганцов, Степан Смаль-Стоцький, Василь Сімович,
Володимир Гнатюк та ін. Підписав його до друку народний комісар освіти УРСР Микола Скрипник.
12
Registered (англ.) – рекомендованим листом.
13
Атрамент – чорнило.
14
«Академічний» український правопис 1929 р. у 1933 р. було змінено з метою «очищення від націоналістичних перекручень, що [...] ставили бар’єр між українською та російською мовами». У 1946 р. в СРСР був запроваджений «вдосконалений» український правопис, автори якого поставили собі за мету «забезпечити єдність з правописами братніх
народів Радянського Союзу, особливо – російського».
15
«Свобода» – українська газета в США (виходить з 1893 р.).
16
Українська вільна академія наук (УВАН) – українська наукова інституція, створена
у 1945 р. гуртом українських вчених на еміґрації. За Статутом ця Академія оголошується
спадкоємицею традицій і продовжувачаем діяльності ВУАН 1920 – початку 1930-их pp.
17
Літерально – дослівно.
18
Йдеться про статтю: Іларіон. Хрестити, а не христити // Віра й культура. – 1958. –
№ 9. – С. 11–14.
19
Консеквентніші – тут – радикальніші.
20
Скрипник Микола (1872–1933) – український радянський партійний і державний
діяч. З березня 1927 р. до лютого 1933 р. – народний комісар освіти УРСР. Був ініціатором
Правописної конференції 1927 р., за результатами якої був опрацьований т. зв. «скрипниківський» (або «академічний») правопис 1929 р., який усував русифікаційні впливи з української мови. У 1933 р. покінчив життя самогубством.
21
Булаховський Леонід (1888–1961) – український мовознавець, член-кореспондент
АН України (з 1939). У 1944 – 1961 рр. – директор Інституту мовознавства АН УРСР.
Рильський Максим (1895–1964) – український поет, перекладач, публіцист. У 1944–
1964 рр. – директор Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України.
Тичина Павло (1891–1967) – український поет, громадський та державний діяч. З 1929 р. –
дійсний член Академії наук Української РСР, у 1936–1939 рр. і в 1940–1943 рр. очолював
Інститут літератури АН УРСР. У 1943–1948 рр. – міністр освіти УРСР.
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22

Кримський Агатангел (1871–1942) – український сходознавець, славіст, письменник, перекладач.
23
Йдеться про словник, укладений українським мовознавцем Григорієм Голоскевичем (1884–1935): Голоскевич Г. Правописний словник. Вид. 6. – Харків, 1929.
24
Йдеться про словник, укладений українським мовознавцем-лексикологом Овсієм
Ізюмовим (1898–1937(?)): Ізюмов О. Правописний словник. – Харків, 1931.
25
Попередні випуски чотирьох Євангелій у перекладі І. Огієнка, видані 1938 р. у друкарні Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
26
У другій половині 1950-х – першій половині 1980-х рр. в СРСР російський (т. зв.
«синодальний») переклад Біблії перевидавався невеликими накладами Всесосоюзною Радою
Євангельських християн-баптистів.
27
Йдеться про певну різницю в порядку книг Нового Заповіту. В церковно-слов’янських та російських перекладах Соборні послання передують Посланням Апостола Павла.
У перекладі І. Огієнка першими йдуть Послання Апостола Павла – у відповідності до новозаповітного канону, якого дотримувались у виданнях грецькою та латинською мовами.
28
Митрополит Іларіон. Біблія – найперше джерело для вивчення своєї літературної
мови // Віра й культура. – 1958. – № 1. – С. 1–6.
29
Абсолвент – випускник.
30
Горгіца Богдан. Церква в полоні // Віра й культура. – 1958. – № 1. – С. 11–13.
31
Морачевський Пилип (1806–1879) – український літератор, автор першого перекладу Євангелія українською мовою (1860). Його переклад опубліковано в 1906–
1912 рр.
32
Архієпископ Парфеній (в миру – Памфіл Левицький) (1858–1922) – церковний діяч,
голова Перекладацької комісії (1905–1912), яка готувала до друку переклад Пилипа Морачевського.
33
Куліш Пантелеймон (1819–1897) – український письменник, перекладач Св. Письма протягом 1868–1897 рр. Працю П. Куліша над повним перекладом Святого Письма
завершили Іван Пулюй (1845–1918) (переклав Псалтир) та Іван Нечуй-Левицький (1838–
1918) (переклав «Книгу Рути», 1-шу і 2-гу книги «Параліпоменон», книги Ездри, Неемії,
Естери та Даниїла).
34
Перший повний переклад Біблії сучасною українською мовою (П. Куліша, І. Пулюя та І. Нечуй-Левицького) опубліковано у Відні 1903 р. Авторські права на цей переклад належали Британському та Закордонному біблійному товариству, котре, власне, й виступило в якості його замовника.
35
Про контрабандне ввезення до Російської імперії перекладів Св. Письма, виданих
у Австро-Угорщині див.: Стародуб А. Невідоме свідчення про поширення українського
перекладу Нового Заповіту на території Наддніпрянської України у 80-ті рр. ХІХ століття
// Український археографічний щорічник. – К., 2004. – Вип. 8/9. – С. 620–628.
36
Ймовірно Л. Жабко-Потапович мав на увазі Георгія Гика (Гица) – Господаря Молдавії у 1658–1659 рр.
37
Анальфабет (польське analfabet – неписьменна людина). Тут вжито у значенні «невіглас».
38
Йдеться про сформульовану у Візантійській імперії ідеальну формулу взаємин
між державною та церковною владами. В основі цих взаємин має бути покладена співпраця,
взаємопідтримка та взаємовідповідальність, але без втручання однієї сторони в сферу компетенції іншої.
39
Митрополит Московський Філіп (Количев) (1507–1569). Публічно виступив проти опричини, за що й був у 1568 р. був зміщений з кафедри за наказом царя Івана Грозного
та запроторений до монастиря у Твері. У 1569 р. задушений Малютою Скуратовим.
40
Митрополит Антоній (в миру – Олексій Храповицький, 1863–1936) – російський
церковний діяч. Мав репутацію українофоба. Зокрема Антоній висловлювався категорично проти використання української мови в богослужіннях, забороняв розповсюдження
українського перекладу Четвероєвангелія (хоча те й вийшло друком з дозволу та благословіння Святійшого Синоду) тощо. Зокрема йому належить наступний вираз: «все вели-
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кие нации молятся не на том языке, на котором говорят на базаре, и малороссы терпеть не
могут малороссийского Евангелия, и не берут его, если им дарят».
41
Скомплікувати – ускладнити.
42
«Registred» та «asecure» – види рекомендованих листів.
43
Септуагінта (латинське Septuaginta – «сімдесят») – переклад Старого Заповіту,
здійснений, за легендою, 70 перекладачами.
44
Галі – шпальти.
45
Йдеться про відзначення 75 річниці з дня народження митрополита Іларіона. Святкування відбулися 4–5 травня 1957 року. Див. звіт про святкування: Герус С., протоієрей.
На службі Богу й народові. Ювілей митрополита Іларіона // Віра й культура. – 1957. –
№ 8. – С. 18–24.
46
Св. Іов Багатостраждальний – старозаповітний святий, віру котрого Господь Бог
випробовував, посилаючи йому численні життєві страждання.

Володимир Вознюк
ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА І УКРАЇНЦІ КАНАДИ ТА США
(Аналіз матеріалів основного фонду Чернівецького літературномеморіального музею Ольги Кобилянської)
У Чернівецькому літературно-меморіальному музеї Ольги Кобилянської є унікальні експонати, які засвідчують, що творчість видатної української письменниці стала також частиною культури українців Північної
Америки: у кількох містах Канади та США були здійснені постановки вистав за її творами «В неділю рано зілля копала...» і «Земля», в різні роки
окремими книгами там видавали твори славетної буковинки. Там побачили світ і вагомі наукові дослідження Луки Луціва «Ольга Кобилянська»
(Нью-Йорк, 1963), Олександри Копач «Мовостиль Ольги Кобилянської»
(Торонто, 1972). А найчастіше увагу відвідувачів музею і науковців, які
працюють тут, привертають матеріали, котрі стосуються інсценізації
«Землі» англійською мовою в Канаді та постановки вистави за нею своєрідним творчим колективом «Театр-80», який об’єднав митців із двох канадських міст – Едмонтона і Калгарі. Уперше цей колектив заявив про
себе 1971 р., коли святкували 80-річний ювілей поселення українців у Канаді, від того й прибрав таку назву – «Театр-80».
Щоб краще осмислити значення цих матеріалів, треба згадати про
те, що найперші постановки вистав за творами О. Кобилянської чи фрагментів із них почали здійснюватися у 50–60-ті рр. минулого століття
переважно аматорськими колективами. Приурочували їх, як правило, до
якоїсь ювілейної дати, тому й грали їх лише кілька разів. Отож і переглянути
сценічні дійства могла обмежена кількість глядачів. Та й доступні вони
були тільки тим, хто розумів українську мову. Постало питання: як же
бути українцям за походженням, що не знають мови своїх предків, або
ж людям інших національностей, чому б і їм не познайомитися з творчістю
видатної української письменниці?
І от у 1961 р. двоє літераторів – Мітч Сейго з Торонто й Ганна Полові
з Ванкувера – вирішили інсценізувати «Землю» О. Кобилянської англійською мовою. Спочатку була думка не створювати нової інсценізації, а пе350
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рекласти англійською вже готову, здійснену відомим українським режисером Василем Васильком. Та час і сам процес роботи внесли деякі корективи. Адже від виникнення задуму до його реалізації (квітень 1969 р.),
тобто до часу, коли в Торонто заходом ТОУК (Товариства об’єднаних українських канадців) була видана темно-синя книжечка під назвою «Сини
Адама», адаптація для англійської сцени «Землі» Ольги Кобилянської Ганни
Полові та Мітча Сейго, минуло майже 10 років.
Крім тексту інсценізації, в книзі надруковано статтю про життєвий
і творчий шлях О. Кобилянської, у якій зазначалося, що тему землі, до
якої зверталися О. Бальзак, Е. Золя, ряд українських письменників, вона
змогла сильно й оригінально висвітлити, бо писала про людей і події, котрі
добре знала. У ній є й невеликі нотатки про постановку «Землі» в Чернівецькому театрі В. Васильком, про створення однойменного фільму на
Київській кіностудії ім. О. Довженка в 1954 р. І як ілюстративний матеріал використано 15 фотографій з короткими коментарями до кожної, що
згодом стало у пригоді постановникам. Неабияке значення для дослідника має передмова. Певною мірою вона дає відповідь на питання, чому
саме «Земля», а не інший твір привернув увагу інсценізаторів. У ній пояснювалися зміни і нововведення в драматичну інтерпретацію повісті.
Не тільки події і долі людей, з великою реалістичною силою змальовані О. Кобилянською в «Землі», схвилювали М. Сейго та Г. Полові, як
вони пишуть, ця тема «була історично вмотивованою». Адже події повісті
і написання її припадає на період, коли тисячі голодних, знедолених людей
покидали Буковину, Галичину, свої домівки, рідних і вирушали шукати
кращого життя за океан. Їхні долі часто були чимось схожі на долі героїв
«Землі» О. Кобилянської. Як зазначено в передмові, саме через це твір й
нині не втрачає актуальності «для канадців багатьох етнічних походжень».
Завдяки йому покоління тих, хто народився в Канаді пізніше, зможе краще
збагнути одну із причин еміграції своїх предків1.
До речі, вже в часи першої хвилі української еміграції в тоді далекі
і чужі для них заокеанські країни письменниця переймалася цією проблемою. Подорожуючи Східною Україною, в листі від 21 серпня 1899 р. до
своїх батьків Марії та Юліана Кобилянських вона писала: «Хліба тут дуже
гарні, але ж бо тут і землі! Такі простори, такі степи, той, хто їх не бачив,
не може собі й уявити. Майже все поле пооране, сіють пшеницю, жито
і гречку, але та земля належить панам, а селяни мало що мають; села їхні
малі й бідні. Трохи дивно, що стільки землі, а народ емігрує, і ще більше,
як у нас, – так мені оповідали, так воно й є»2.
Для М. Сейго та Г. Полові позитивну роль відіграв той факт, що одним із емігрантів до Канади незадовго до Першої світової війни був Сава
Жижиян – прототип Сави Федорчука з повісті. Як відомо, він прожив там
майже три десятиліття і похований у провінції Саскачеван. Цей факт не
пройшов повз увагу інсценізаторів. На ньому наголошено в передмові, про
це йшлося в пізніших журнальних і газетних рецензіях на вистави. Він
використовувався навіть з метою реклами, бо на четвертій сторінці обкладинки названого видання під кадром із кінофільму «Земля», на яко351
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му зображений Сава, знову йдеться про це. У текст інсценізації так само
введено сцену, з котрої довідуємося про намір Сави поїхати до Канади.
М. Сейго та Г. Полові відшукали навіть матеріали, які б документально
підтверджували перебування Сави Жижияна в Канаді. При допомозі Ганни
Лапчук з міста Реджайна (Саскачеван) вони віднайшли й опублікували
документ про його смерть, у якому зазначено, що він помер в Реджайні 3
серпня 1934 р. у віці 61 рік. До речі, копію цього документа разом із текстом
інсценізації та дуже цікавими листами вони надіслали згодом до
Чернівецького літературно-меморіального музею О. Кобилянської. Нині
ці матеріали експонуються і в цьому закладі, і в музеї-садибі письменниці
в селі Димка Глибоцького району Чернівецької області, з яким були тісно
пов’язані її життя і творчість і яке дало матеріали для написання «Землі».
Наведені факти переконують, що логічним був задум письменниці,
працюючи над другою частиною твору, подальше життя свого літературного героя Сави, котрий, як знаємо за сюжетом першої частини повісті
«Земля», вбив свого брата Михайла через володіння землею, якоюсь мірою
пов’язати з Канадою. Згідно із задумом О. Кобилянської, і це підтверджують збережені чернетки, її герой повинен був повернутися на Буковину.
З його розповідей про «той новий світ, де наш чоловік у тамошніх
обставинах почувається мов справжня тварина»3, вражає короткий, але
дуже змістовний опис подорожі через океан: «Коли нас корабель віз, то
він не віз отаке, як то кажуть «людей», ні, він віз цілий один край, де не
було нічого, крім нужди, лахів, голоду і плачу, а між ними був і я»4.
Серед чорнових записів до другої частини «Землі» натрапляємо і на
опис розмови Сави з Рахірою після мнимого повернення його з Канади:
« – Ой жінко, як мені си пригадало море!
– Ой! Який мудрий! Прибрався в камізельку і гадає мене розуму
навчити, – пискувала раз вона. – Що таке море? Вода то і вода. Тепер,
восени, йому си море привиділо, забанував за морем. Ади! Роботу перед
носом не видить, а море видить! Ади!
– Ой, не видиш ти, жінко, то що я виджу, тому то ти мою тугу не
знаєш. Ти не знаєш, – і урвав. Не міг казати, що там, на берегах моря, він
був певніший перед тим, що його «їло», як тут, коло неї, тата і мами, і між
своїми людьми. Кинув рушницю на плечі, сопілку заткнув за чобіт
і пішов»5.

Другу частину повісті «Земля» О. Кобилянська не завершила, проте
епізод уявного повернення Сави з Канади в дещо зміненому варіанті використала в романі «Апостол черні»6.
Принагідно скористаємося спогадами про письменницю Івана Жижияна, сина Сави і Маріуки Магас (ім’я реальної людини, котра стала
прототипом Рахіри в «Землі», з котрою Сава Жижиян був у шлюбі упродовж дев’яти років):
«Ольга Кобилянська була дуже чемна і приємна жінка для цілої
фамілії нашої і для всього села.
Ольгу Кобилянську знають і люблять читачі і в Канаді.
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У 1929 р. я поїхав до свого батька Сави, який на той час жив в Канаді
в місті Руджайна. Одного разу пішов я з батьком в клуб і побачив там
великий портрет Ольги Кобилянської. Я зразу пізнав її. Питаю – відки її
портрет. А мій земляк з Тарашан Залуцький Василь каже, що це наша
письменниця. Було й таке: якось я пішов до свого знайомого Івана Синівчина, який був родом з села Мілішауци на Буковині. В нього була книжка
Кобилянської «Земля». Жінка його також читала «Землю». Коли вона
довідалася, що я з Димки, питала, чи я знаю Жижияна сім’ю. Я відповів,
що в Димці їх багато, Жижиянів, і не знаю, хто то є, бо мені було соромно
сказати, що я з цієї фамілії, бо ж і мій батько був зі мною. Батько теж знав
про книгу «Земля», але теж не признався. Я колись питав тата, чи це
правда. Він сказав: «Синку, скільки буду жити, це слово ти мені не кажи».
Батько робив на чорній роботі сезонним робітником. Там, де працював,
там і жив. Потім захворів на шлунок, пішов до шпиталю, хотіли йому
зробити операцію, але він був слабий і не погодився на операцію. Я орендував город і сіяв овочі, мав там хатинку. З шпиталю я взяв батька до
себе, він жив у мене місяць, а потім помер. Раніше хотів вертати додому,
коли буде здоровий, разом зі мною. А потім, коли став почувати себе
гірше, не хотів сидіти в шпиталі, просив мене взяти його до себе, щоб
вмерти дома. В Канаді зробив документ, що в Димці 3 га землі передає
мені, ту землю, що дістав від свого батька. За оформлення документів
і похорон батька я заплатив 600 доларів. Помер батько в 1934 р. Два роки
я ще виплачував борги за батька, за лікування його в шпиталі. На Буковину
я повернувся в жовтні 1937 року»7.

Отже, М. Сейго та Г. Полові, здійснюючи свою драматургічну інтерпретацію «Землі», мали підстави вводити туди сцену, в якій мовиться про
намір Сави потрапити за океан.
Своєрідно і логічно звучить домислений також авторами інсценізації
монолог Івоніки (батько Сави і Михайла за твором) у заключній частині
драми. Тримаючи в руках грудку землі, Івоніка каже про те, що ця коштовна земля орошена ріками крові, що приносить вона не лише радість,
а й горе і через неї часто чиниться зло. Далі герой твердить, що зло, однак, не існує в природі, а воно міститься в нас, у людей. І лише тоді, коли
людина навчиться жити в мирі зі своїми ближніми, коли зможе розділити
з ними горе і радощі життя, вона успадкує землю. «Бо в роді людському
ми всі сини Адама», – завершує монолог Івоніка, тобто ним по-своєму
використано біблійну тему братовбивства, тему Каїна і Авеля8.
Здійснюючи інсценізацію, драматурги ставили перед собою завдання
засобами театру популяризувати українську класичну літературу. Вони
не помилилися: 20 і 21 лютого 1971 р. на сцені Вінніпезького театру ТОУК
відбулася прем’єра «Синів Адама», присвячена 100-річчю провінції Манітоби. Прем’єра мала значення не лише як дебют нової п’єси. Вперше за
вісімдесятирічну історію перебування українців у Канаді було поставлено
англійською мовою драму за твором української класичної літератури. Ця
ж вистава пройшла з великим успіхом у Торонто та Ванкувері. А 1975 р.
до драми звернувся і згаданий вже «Театр-80». Її змогли побачити жителі
Едмонтона, Калгарі, Летбріджа та інших міст Канади.
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Про зв’язки О. Кобилянської з українською еміграцією Канади і США
з кінця ХІХ ст. до 1920-х рр. можемо говорити на основі аналізу різноманітних дотичних джерел. Але, коли читаємо в її листі до письменниці, відомої
громадської діячки з Тернопільщини Іванни Блажкевич від 16 жовтня 1931 р.
про те, що її відвідував посол Лучкович з Канади і вона шкодує, що «не
мала нагоди побути з ним сама – та так, щоб з ним по щирості дещо
поговорити і розвідатися»9, то епістолярна спадщина письменниці 1920–
1930-х рр. підтверджує, що цей візит не був випадковим, і що наша землячка
на той час вже мала про що розмовляти із заокеанським гостем.
«Посол Лучкович з Канади» – це Михайло Лучкович – український
громадський і політичний діяч в Канаді, публіцист, автор статей на
громадські теми, а також про життя наших співвітчизників на рідній землі
і за океаном в українській та англомовній пресі, перекладач англійською
мовою творів українських авторів (зокрема переклав «Ротонду душогубців» Тодося Осьмачки), перший з українців посол до федерального
парламенту в Оттаві. Він завітав до письменниці разом з Володимиром
Залозецьким – видатним політичним і культурним діячем на Буковині,
мистецтвознавцем, засновником і головою Української Національної
Партії в Румунії, сенатором (1928–1932, 1934–1938 рр.) і послом до румунського парламенту, де виступав оборонцем української меншини
в Румунії, та Денисом Маєр-Михальським – буковинським громадським
і політичним діячем (Українська Національна Партія), адвокатом
і журналістом, котрий у 1932–1933 рр. також був послом до румунського
парламенту.
Про той візит О. Кобилянська писала і в листі від 22 жовтня 1931 р.
до провідної тоді української громадсько-політичної діячки, редактора
і видавця часописів «Жіноча доля» і «Світ молоді» Олени Кисілевської:
«Вертаючи з Букарешту, відвідав мене і посол Лучкович. Милий і дуже
мудрий чоловік. Розказував, як вчився із моєї книжки по-українськи. Я лиш
дуже жалувала, що не могла з ним на самоті говорити. Він був би мені не
одно сказав, що б мене зокрема цікавило»10. Цікавили б О. Кобилянську
у розмові з М. Лучковичем, напевне, насамперед зв’язки з українцями, її
видавничі справи в Канаді. Наприкінці листа до О. Кисілевської від 22
жовтня 1931 р. вона дописала: «Дуже прошу о докладну адресу посла
Лучковича в Канаді – я її потребую, а забула його попросити о таку. Посол Лучкович споминав і про Вас з пошанованєм»11.
Після того, як у листопаді 1918 р. Північну Буковину окуповала буржуазно-поміщицька Румунія, для славнозвісної письменниці настали важкі часи.
На початку 1920-х рр. вона дійшла до крайньої матеріальної скрути. Зверталася до місцевої позичкової каси, аби позичити на загальних умовах певну суму грошей, але там їй відмовили, мотивуючи відмову загальною грошовою кризою. І саме тоді О. Кобилянська почала одержувати грошові
перекази від громадських товариств, від окремих осіб зі США та Канади.
Одним із перших надіслав їй свою допомогу в сумі 12000 румунських леїв
Український Народний Союз в Америці. Фінансовий секретар Союзу Роман Слободян у листі від 15 квітня 1922 р., на якому не було зазначено точ354
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ної адреси (вказано: Буковина, Чернівці), писав: «Ми знаємо, що обставини
наших письменників суть гідні пожалування»12. Принагідно треба сказати,
що і згодом чимало шанувальників зверталися до неї, не знаючи її адреси.
Або ж використовували для цього редакції буковинських і галицьких
часописів, як, наприклад, зробила Катерина Дроздикова з Нью-Йорку, надіславши 12 серпня 1938 р. грошовий переказ для письменниці з Буковини
через редакцію «Жіночої долі» в Коломиї13.
У 1922 р. О. Кобилянській надійшла досить вагома допомога з Канади. У фондах музею письменниці зберігається чернетка її листа-відповіді
від 21 серпня 1922 р.14 до не встановленої поки що особи (ймовірно, це
редактор одного з українських часописів у Канаді), в якому вона пише:
«Високоповажаний добродію! Ваше шановне письмо з 6 липня с[ього] р[оку] я одержала і признаюся одверто, що по прочитанню
єго мені неначе на души полекшало. «Отже є ще для кого працювати», –
сказала я до себе. Щира подяка Вам за него. Я затягнула трохи з подякою
за него до Вас, бо мала стільки ріжнородної праці і прикростей*, що булам більше хорою, як здоровою. Дякую Вам також щиро, що поставили
внесок, щоб мені вислано з «Голов. Уряду» усю суму за мою не виготовлену ще працю «Апостол черні».
Гонорар тої в квоті 21 000 леїв я одержала, лише ще також не мала
змогу подякувати «Гол[овному] Ур[яду]. Сегодня висилаю на Ваші шанов[ні] руки з сим листом малу новельку з воєнних часів під з[аголовком]
«Василка». Я не знаю, як вона Вам видасться. Я сама як авторка ціню її як
не за що інше, а то за се одно, що она чисто з життя взята. Є в нас чудові
типи в народі і особистости, лиш треба їх розпорпувати, пізнавати і звертати до соньця «культури». Василка сама своїми устами оповідала мені
всі переживання під час російської інвазиї. Багато натерпівся сес наш
нещасний народ... і терпить. Я сама стою під «оком». Та якось воно буде.
Лиш здоровля мені треба, здоровля. Щоб могла працювати і все те висказати, що проситься конче на волю між своїх. Радувало б мене, наколи б «Василка» могла увійти в Ваш календар на рік [19]23. Та одно стане тому, може,
і на заваді: она друкувалася сего року у нашім буковинськім маленькім
місячнику «Промінь», видаваним укр[аїнськими] академіками. Просили
мене бідні, щоб я помагала їм видавати се невеличке писемце. Хотять з моїх
коротеньких, під час війни написаних, нарисів зложити малу книжечку і випустити їх «в світ». Вони, а з ними й галичани, простягають за «чимось, хоч
і малим» руки до мене. Я часом даю, часом відмовляю... та, оглянувшись,
я скажу: «Вони не годні зробити заморським укр[аїнцям] «конкуренцею»,
бо небагато средств мають на видавництво». Взагалі, теперішні галицькі
і буков[инські] «видавництва» – се все таке мізерне, без віддиху. Я давно
вже задумувала друкувати свої деякі ліпші письма в Кан[аді], та куди було
мені звертатись? А надто під час війни. Мені жаль, як деякі мої воєнні
нариси пішли просто марно. Не люблю сварливих, лаючих, надто партийних часописей і корчемний їх стиль. Та що робити? Ніяково укр[аїнській]
буковинці відмовляти своїм молодим краянам, хоч деякі з писем що
*

Тут і далі підкреслення зроблено О. Кобилянською.
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будь-щобудь все-таки стримлять красшої будуч[ини]. «Київ»* для мене
пока «мертвий» і я сумую душою тяжко, що не можу туди летіти. Тут
мені завузько, затісно в тутейших часописях. Радо висилаю тому «Василку» за море. Коли не придасться ні до Калєндаря, ні для «Свободи», тоді
прошу о ласкавий зворот рукописів. Коли зможу, злагоджу щось инше
коротеньке, та не скоро. Виїзжаю за тиждень в Семигород, в курорт Бассен, відразу в санаторію з моїм братом, бо сама не годна. Там скріплюся,
щоб перебути зиму, а навесні в цвітни в Німеччину в курорт Навгейм ,
що один мене держав на силах і уможливляв працювати. Сего року вже
запізно і я надто ослаблена, щоб видержала довгу подорож з пересіданнями. Тепер в Европі дуже тяжко подорожуєся, а надто через ті країни,
через котрі приходиться нам, «полоненим», переїздити. Та нічо. Мене
супроводжає брат**. Перебув він страшні хвилі в Сибірській неволі через
7 років, звідки не вернув зломаний. Вернув з ясним оком і поширеним
горизонтом і тепер між руїнами розбитого Ерусалима вижидає всходу
Сонця. Доброта і розуміння заморск[их] укр[аїнських] громадян нашого
положення поможуть і мені станути на сильнійші ноги, взятися з скріпленим освіженим духом до дальшої праці.
Спасибіг, спасибіг тисяч раз, що подали руку видвигнутись хоч як не
на «скалу», а бодай на «камінь» безодні. О. К.»15

Цей, вельми цінний своєю інформацією лист, повністю подаємо вперше. А О. Кобилянська справді мала за що дякувати, бо, як постає із цитованого листа й інших джерел, довідавшись про важкий матеріальний і фізичний стан письменниці, українські часописи за океаном неодноразово зверталися до своїх співвітчизників із закликом підтримати матеріально нашу
землячку. Найчастіше то була ініціатива редакцій, але іноді вона виходила
і від окремих громадян, як, зокрема, від уродженця буковинського села
Онут, що на Заставнівщині, протоієрея Пантелеймона Божика, котрий своєю
благородною сподвижницькою працею серед українських громадян
у Канаді на ниві духовності й культури пізніше залишив помітний слід
у пам’яті вдячних нащадків. У листі з Вінніпегу від 16 березня 1923 р.16
він повідомляв О. Кобилянську, що надсилає їй 4 долари, а також вирізку
з «Канадийського фармара», «як заклик до дальших жертв нашій Буковинській Письменниці, котрий він помістив у вище згаданім часописі».
Прикладів того, як протягом 1920–1930-х рр. українці Канади та США
допомагали О. Кобилянській, можна навести чимало. Але обмежимося
декількома. Так, жіноче товариство з Детройта перерахувало їй 15 січня
1924 р. 75 американських доларів, бо «з рідного краю наспіли до нас сумні
вісти часописні, що Ви, Високоповажана Пані, підупали на здоровлю і плянуєте виїхати в маю с[ього] р[оку] в лічничне місце Навгайм»17 . А для
збирання грошей в Едмонтоні у 1928 р. була інша спонука. Як повідомляв
письменниці в листі від 30 жовтня 1928 р.18 доктор І. Верхолін, 65 доларів
для неї зібрали в залі Інституту ім. Михайла Грушевського під час вечірки,
де пан Володимир Купченко зробив промову про її життя та діяльність.
*
**

очевидно, має на увазі Східну Україну.
Олександр Кобилянський, молодший брат Ольги Юліанівни.
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Показовим є також лист Танасія Харюка з м. Калгарі, що в Альберті,
від 11 червня 1924 р.19 Автор цього листа придбав у нещодавно відкритій
у їхньому місті українській книгарні декілька книг О. Кобилянської. Прочитавши їх, він звернувся до редакції «Канадийського фармара» у Вінніпезі за адресою письменниці. Одержавши адресу, від надіслав до Чернівців
тисячу леїв, «хоть маленький, але щирий дарунчик», щоб хоч трохи винагородити письменницю за гарну працю. Попросив при цьому Ольгу Юліанівну, чи вона не подала би його адресу до якоїсь робітничої редакції
(«або до якої будь редакції, не лиш робітничої», – дописав наприкінці), щоб
висилали йому газету, а він, по отриманні першого числа, одразу ж вишле
гроші і збере ще кількох передплатників.
У музеї зберігаються листи та документи й іншого плану, в яких йдеться не лише про грошові перекази, хоча таких, щоправда, більшість. Так,
датований 13 листопада 1922 р. лист з Канади20 від невідомого нам, та,
як можна зрозуміти з його змісту, добре знаного О. Кобилянською, молодого чоловіка, котрий підписався: «Ваш рідний Володко», відзначається
гарним літературним стилем. Написаний він з приводу смерті Юліана Кобилянського, старшого брата письменниці, колишнього професора адресанта. Містить він і цікаві рядки про вчителя, містить і гірку сповідь емігранта, відірваного від рідної землі, від батьківської домівки.
Не можна оминути й того факту, що з числа українців, які опинилися
за океаном, відгукнувся з Нью-Йорку до видатної письменниці і її далекий родич по батьківській лінії М. Юркевич (в музеї є два його листи,
написані латинськими літерами, від 23 квітня 1923 р. та від 1 липня 1923 р. –
інв. № 3109, 3110). Він, зокрема, повідомив «дорогій сестричці Ользі»* про
те, що зустрічався з її батьком десь у 1900 р., що той надзвичайно пишався
нею, хвалив свою доньку, казав: «Моя Ольга є великов писательков».
Також поінформував: «По всіх українських газетах, котрі в Америці виходят, Ви є в них оголошені, щоби Вам післати трохи грошей і відослати
Вас до Купелі**». З листів М. Юркевича довідуємось, що й О. Кобилянська
на той час уже надіслала йому декілька листів та поштових листівок.
Окремо треба звернути увагу і на зв’язки О. Кобилянської з такими
товариствами, як «Український Червоний Хрест в Канаді» та «Товариство помочи письменникам». З першим О. Кобилянська листувалася, очевидно, у 1923 р. Принаймні на таку думку наштовхують наявні у фондах
музею епістолярні матеріали – чернетка листа письменниці, котрий вона
надіслала до Канади 4 травня 1923 р.21, та лист-відповідь їй із-за океану
від 2 червня 1923 р.22 О. Кобилянська дякує за надіслані їй 75 доларів,
дякує за матеріальну підтримку, «котрою я почасти поплатила свої, хоч
невеликі, але все-таки в прикрім моменті*** вже затягнені довги і відітхнула
на якийсь час, бо тутешнє життя, а особливо не румунам, стає з дня на
день невідрадніше. Нема сонця в наших вікнах, нема і в души. Пишу і пра
*

Так у тексті.
Так у тексті.
***
Написано нечітко.
**
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цюю скільки мої сили позволяють, але і я вже змучена життям, поломана
через війну і позавоєнними часами. До того довголітня хвороба моя – лівобічний параліж і недуга серця – чим раз, то більше пригадують, що і до
мене добересь голос, що покличе на «обрахунок» за суму прожитого часу
на сій Божій землі. А то так хтілось би ще дещо для того свого бідного
народа оставити... так хтілось би дожити ще хоч до сходу Сонця...»23.
Повний текст цього листа, як і відповідь із Канади, показують, що
письменниця того року двічі зверталася до названого товариства, причому пропонувала видати їхнім коштом свої повісті «Ніобу» або ж «В неділю рано зілля копала», на що, однак, одержала відмову, бо цього не дозволяв робити статут товариства (окремо видрукуваний текст статуту надіслали разом з листом). Взагалі щодо видань своїх творів О. Кобилянська
неодноразово зверталася до різних громад і редакцій часописів Канади
та Америки. В листі від 2 грудня 1923 р.24 вона запитала редактора «Народного голосу» у Вінніпезі добродія Кудрика: «Чи передрукували б у “Народному голосі” найновішу новелю з буковинського народного життя під
заголовком “Вовчиха”?» З аналогічним питанням О. Кобилянська зверталася і до редакції «Канадийського українця», що підтверджує лист редактора А. Захарійчука до неї від 1 січня 1925 р.25 Він пише, що вони
раді посприяти письменниці, але для остаточної відповіді необхідно знати
обсяг твору, хоч уже й тепер часопис помістив невелику інформацію про
новелу.
Цікаво, що вже після заснування музею О. Кобилянської до Чернівців
надійшов невеличкий пакунок із Канади. Юрій Кренц надіслав рукопис
«Вовчихи», переписаний власноручно письменницею 16 липня 1923 р. для
редакції «Народного голосу» в Вінніпезі. Він зберігався у родині Григорія
Арабського, буковинця за походженням.
Може скластися враження, що лише О. Кобилянська мала користь
від спілкування із заокеанськими громадами, товариствами, редакціями.
У переважній більшості випадків було і справді так. Але вона неодноразово допомагала «Українському Червоному Хресту в Канаді» знайти ту чи
іншу людину на Буковині; їй надсилали кошти, котрі вона передавала вказаному адресатові тощо. Надзвичайну послугу зробила О. Кобилянська
«Товариству помочи письменникам».
У родинному архіві О. Кобилянської зберігся відбиток із щоденної
української газети «Свобода» в Нью-Йорку за 6 березня 1924 р. Аби краще зрозуміти тодішні умови життя письменниці (і не тільки її ), зважаючи
на те, що його досі не включено до жодного з видань її творів, скористаймося хоча б частково ним:
«Лист письменниці Ольги Кобилянської до українців в Америці.
Дорогі мої заморські браття і сестри! Сніг і вітер гуляють злорадно
на дворі, і студінь тиснеться до мене через шпари дверей і вікон моєї
комнати, що знаходиться на поді (манзарда) і наповнена пекучим морозом, як ножем. Я сиджу закутана при своїм бюрку, і, пишучи до Вас,
поглядаю трівожно через вікно: що до рання буде, коли вже від
полудня гульба вітра зі снігом ідуть вихром воздухом. Маленький балькон, до
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котрого ведуть мої двері, що, власне, тепер закутані, як стара старчиха,
в поштуковані, барвні вовняні старі занавіси, пообтулювані, молею вже
давно повигризуваними, ні, посіченими, бараницями, хусткою, моїм
футром, з котрого не менше повилізало волосся, як з бараниць – і лиш
тут і там говорить, що воно було колись з лисів – причиняєся також до
того, щоб не віяло знадвору, з балькону, одинокого місця проходу моєї
хоровитої особи. Ніяк мені в долину сходити, щоб відітхнути свіжим
скріпляючим воздухом, в мене одна часть тіла спараліжована, а, крім того,
і лячно мені сходити сходами: там, в долині, в сіних, може, стріну десь
властительку мого помешкання (або котресь з її дітей), що накинеся
грубими словами на мене і скаже: «Доки будете тут мені сидіти і місце
забирати? Як би не ви, я б инший чинш за ваше помешкання побирала,
а через вас трачу я, мої діти – і коби скорше весна – відтак побачити
«Геравс!»
Я знаю сама з себе, що «геравс». Але не можна «геравс». Мешкань
тепер до винаймлення нема нікому, хиба що даси велике «відступне»,
а то найменше 30 до 100 тисяч і більше леїв. Тим-то і сидить кожде бідніше створіннє, терпить всякі невигоди і грубости від своїх господарів –
так «пан», так ремісник, так робітник, так артист і т. и. І чогось жде. Не
вірить «в ліпше», а жде. Ніхто не може вгадати, коли то в старім краю
настане ліпше. Ні серцем, ні розумом, ні ворожбицтвом, ні терпеливим
вижиданнєм... А хто кричить, того б’ють, карають, лають та ще і хліб відбирають»26.

Не треба сприймати цей лист О. Кобилянської лише як намагання
викликати в заокеанських українців співчуття до себе, спробу описати свій
злиденний побут. Насамперед вона прагнула наголосити на необхідності
створення такої світової організації, котра об’єднувала б усіх українців, бо,
на думку письменниці: «Ми ще не зрілі на світовій шахівниці грати. Ми
видимо лиш самих себе. Ми не вміємо бути з’єднаною силою, бути одною
фортецею. Не вміємо на противників нашого істновання національного
і розвою культурного, підкреслюю – культурного – спокійно, зорганізовано
наступати»27 .
На жаль, підмічене письменницею в 20-ті роки ХХ ст. залишається
актуальним і в ХХІ ст. Тож доводиться цитувати розлогіше. А написаний
лист був після того, як О. Кобилянська довідалася про створення в Канаді «Товариства помочи письменникам». Це, зрештою, випливає з подальшого тексту листа:
«Мої пальці в зимній комнаті, пишучи та не випускаючи пера з рук,
трохи поштивніли і почервоніли. Та нічо. Се не першина. Головне те, що
я, думаючи про ріжне поетичне та прозаїчне (декому знане, декому зайве), не сказала те, що мала в гадці сказати на самім початку, іменно про
засноване «Товариство Помочи письменникам» десь далеко від нас живучих в старім світі, в Торонті, Америці.
Що я хотіла сказати, дорогі мої браття і сестри за далеким морем?
Нічо инше, лише те, щоб Ви хоч і якими скромними складками піддержували все благородне для нас, Українців, а зокрема таке важне і велике для письмеників далекосягле визшеназване товариство. Не жалуйте
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лепти тим працьовникам духа, спомагайте їх в нужді, а через те і в їх праці.
Зверніть увагу на те, тепер може лише невидне, але з своєї гуманної ідеї
таке велике «Товариство Помочи письменникам», що може розвинутись в сильну інституцію, збагатівши приступом численних членів. Раз
інтелігентами, а друге – щирими українськими робітниками, ремісниками ріжних галузей, преприємцями, торговельниками, будівничими, фаховцями всякої науки, священичеством і ин. Воно, те, я кажу, тепер ще
скромне «Товариство Помочи письменникам», може розвинутися в такий інститут, що буде в силі видавати власним коштом літературні і наукові твори, і не допускати, щоб чужі елєменти видавали (часом навіть
і без відома і позволу авторів) і збагачувалися працями штуки [мистецтва. – В. В.] наших письменників, а ми купували їх від них за великі гроші –
як се діється вже тепер де-не-де в Америці.
Пишучи сих кілька стрічок, я не виходжу з становиська лише своєго
«я», яко письменниця, що так і так не довгі вже літа має перед собою
і хиба лиш лепту часу буде помочи потребувати, але я говорю про наших
кріпших здоровлєм і молодих талантів, де лиш звенить український голос
(будь їх менше чи більше), де лиш живе та нещасна пригноблювана
народність, де б і не знаходились вони. Я чула, що українська американська інтелігенція не дуже загрілася ідеєю повстання [тобто створення. – В. В.] «Товариства Помочи письменникам», то се і заболіло мене як
письменницю. В інших культурних краях уважають поетів і письменників
як еліту людства, будь вони сильнішого, будь слабшого талану. З їх працею числиться все-таки народність. Вони одинокі кидають лучі світла між
наш сірий – приголомшуваний противниками культури – народ, освітлюють його і репрезентують хоч невеликим, а все-таки якимось процентом українського европеїзму. Я, що не маю вже через свою фізичну
безсильність довгого віку перед собою, звертаюсь до Вас, заморські дорогі браття і сестри, інтелігенти, високоповажане духовенство, урядництво, фабричне і нефабричне робітництво, фермерство, піддержуйте те
гуманне «Товариство Помочи письменникам», бо, коли воно, як спімнула я вже повизше, пошириться, збогатіє членами, а через те і грошевим
фондом, зможе взяти торговлю творів українських працівників духа літератури красної і наукової в свою область, а тоді піде і розвій духа, культура скорше вперед. Прихиліть Ваше вухо до мого скромного слова, слова
старої робітниці, єднайтеся, дорогі мої, і працюйте в імени дальшого і красшого істновання Святої України і розвою нашого, вже доволі гіркими
досвідами годованого, народу. Працюйте як одна сила, оден муж, самі
для свого буття-істновання яко Українці. Глядіть вперед себе, витворюйте
нову епоху, організуйтеся. Робіть, що велике, гідне. Власними силами
збиваймо ґрунт під ногами. Наслідуйте все щонайкраще і найліпше, що
посідають вже народи культурні, чужі, а хоч би і противники наші... Коби
воно лише добре, наслідування гідне...
Кланяюся до Вас. 5 лютого 1924
Ольга Кобилянська»28

І процитований лист, і використані тут інші матеріали з фондів Чернівецького літературно-меморіального музею О. Кобилянської переконують,
що письменниця щиро переймалася турботами, проблемами заокеанських
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українців, котрі відповідали взаємністю. Вона допомагала і допомагає
багатьом із них зберегти національні пам’ять і свідомість.
1
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Всеволод Наулко
ЩЕ РАЗ ПРО ТВОРЧУ СПАДЩИНУ Д. П. ДЕ ЛЯ ФЛІЗА
(до 220-річчя від дня народження)
Творча спадщина Домініка П’єра де ля Фліза за своїм обсягом
і змістом є вражаючою. Вона складається з дев’яти рукописних альбомів,
двох мемуарних монографій, словника українських термінів, переліку осіб,
з якими зустрічався, епістолярію та ін. Його найбільший альбом «Медикотопографічний опис державних маєтностей Київської округи…» (К., 1854 р.)
налічує 1245 сторінок. Причому дослідники справедливо підкреслюють,
що до наших днів збереглося далеко не все, що встигла зробити за життя
ця, безумовно, неординарна людина.
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Готуючи до видання альбоми де ля Фліза, співробітники Інституту
української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН
України не без підстав жартували, що він зробив не менше, ніж працівники
деяких сучасних відділів академічних установ, не маючи ані помічників,
ані засобів, які могли б сприяти його праці. Показово, що матеріали до альбомів, як і їхнє оформлення, малюнки та переклад на російську мову він
робив власноручно, а територіально вони охоплювали дуже значні простори
сучасних Київської, Черкаської та Житомирської областей, де перебували
державні маєтності. Стимулом для виконання такої роботи був неабиякий
професіоналізм де ля Фліза. За видатні заслуги ще під час наполеонівської
війни 1812 р. він був удостоєний «батьком військової хірургії» Домініком
Лареєм, пам’ятник якому височить у Парижі, найвищої нагороди Франції –
Ордена Почесного легіона. Цю нагороду він однак не встиг одержати, оскільки у листопаді, під Смоленськом, потрапив у російський полон.
Про його професійне визнання вже у Російській імперії свідчить низка
титулів: «доктор медицини, медико-хірург Московської імператорської
медико-хірургічної академії, член Імператорського медичного Віленського та Київського товариств, головний лікар державних маєтностей Київської та Сквирської округ, старший лікар, надвірний радник» та ін.
Проте не стільки вказані вище офіційні титули є свідченням його високого покликання – лікувати людей, а його фанатична відданість цій благородній справі. Так було, коли він, глибоко ненавидячи війну, рятував не
лише французьких, а й російських поранених воїнів. Так було й після того,
як ставши лікарем державних маєтностей, створив свої унікальні альбоми не задля милування національною екзотикою народу, серед якого йому
довелося жити і на землі якого назавжди залишитися, а для того, аби покращити його життя, запобігти хворобам – дослідити і врахувати всі можливості, від яких залежало здоров’я і щастя людей: оточуючого середовища, господарської діяльності, особливостей культури, демографічних чинників, обрядів та звичаїв.
Альбоми де ля Фліза спочатку потрапили до Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії і вперше були описані його
директором, професором Миколою Петровим1. Але найґрунтовніший їх
огляд здійснив М. Ф. Біляшівський на сторінках «Киевской старины»2.
Потім до вивчення його творчої спадщини долучилися А. Пипін, Ф. Савченко, М. Алексєєв, В. Горленко, В. Скуратівський, Й. Шубинський,
А. Адаменко, В. Наулко. Тією чи іншою мірою його альбоми використовували М. Грушевський, О. Лазаревський, В. Антонович, Ф. Вовк. До його
праць зверталися представники різних галузей знань: А. Перковський,
Ю. Белічко, А. Вьюник, С. Середа та ін. Однак, навіть і в наш час у архівосховищах, де зберігаються праці де ля Фліза (Інститут рукопису НБУВ,
Архів АН Російської Федерації, Чернігівський обласний історичний музей
ім. В. В. Тарновського, Паризький архів Наземної Армії та ін.), міститься
багато відомостей, досі не залучених до наукового обігу.
При публікації альбомів де ля Фліза3 не було змоги навести всі можливі відомості про автора, його життєвий шлях і творчу спадщину, зважа362
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ючи на поліграфічні труднощі та вимушено обмежений обсяг коментарів,
необхідність перекладу тексту на українську та інші мови. Тому в цій
розвідці основну увагу приділено характеристиці окремих джерел, які допомогли проаналізувати спадщину де ля Фліза і підготувати її до друку.
Йдеться про матеріали архівосховищ, відомості про дослідника, його рукописи, насамперед словники із Інституту рукопису НБУВ та матеріали із
зарубіжних архівів. Деякі з них віднайдено у процесі підготовки альбомів
до видання.
Уже йшлося про знахідки у французьких військових архівах4, які дали
можливість реконструювати життєвий шлях де ля Фліза до появи наполеонівської армії в Росії, його особисте досьє, країни, в яких він перебував.
Зокрема, у згаданих документах5 зазначено, що він народився 18 грудня
1787 р. у м. Нансі в родині військового хірурга П’єра Огюстена ля Фліза.
Його хрещеним батьком, згідно з метрикою, був рідний дядько, теж військовий хірург, асоційований член королівської академії хірургії.
В особистій справі де ля Фліза вказано, що вже у 18-річному віці він
продовжив справу своїх батьків, вступивши до армії у якості помічника
фармацевта 5-го дивізіона. Згодом його перевели на італійський фронт, де
він перебував здебільшого в Далмації. У червні 1807 р. його призначено
помічником хірурга полку, а 1810 р. – помічником хірурга госпіталя імператорської армії.
Показово, що ще 1805 р. де ля Фліз звернувся з листом до військового міністра Франції генерала Дежана з проханням взяти його в діючу армію. У листі він, зокрема, писав, що прагне йти слідами свого батька,
військового хірурга, який загинув при облозі м. Майна, і при цьому просив
звернути увагу на атестацію цивільною владою його навчання, добру поведінку та моральність. Як свідчить досьє того ж року 11 вересня його
призначили помічником фармацевта6.
Після відставки 1858 р. і переїзду до сина де ля Фліз, незважаючи на
важкий стан здоров’я, продовжував працювати до останнього дня життя.
Саме у 1860–1861 рр. ним підготовлено, хоча і не завершено повністю,
словники.
Все ще залишається поза увагою науковців унікальний словник, складений де ля Флізом, що зберігається в Інституті рукопису НБУВ (ф. І,
728) під назвою «Словник більшості осіб, яких я бачив і знав в Європі
в цьому столітті серед різних прошарків, з додатками, складений доктором де ля Флізом у Ніжині 1861 р.» (французькою мовою). У цьому словнику, який налічує 134 арк., наведено перелік 3014 осіб. На розвороті подані графи: ім’я та прізвище; рік знайомства; посада; звання; рід занять;
рік смерті; назва місцевості, де відбувалася зустріч; район і країна; додатки. Цей список засвідчив, що коло його знайомих й інтересів було дуже
широким. Зрозуміло, що спілкувався він насамперед з відомими на той
час медиками, зокрема, професорами Московського університету
М. Я. Муаровим, Є. О. Мухіним та Гільдебрандом, їхніми київськими колегами професорами Чизариним, Раденьким, Мнішеком, Виноградовим, В. Караваєвим, С. Мерінгом, видатним хірургом Миколою Пироговим, архео363
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логом К. Свидницьким, знавцем старовини К. Болсуновським, відомими
ботаніками професорами Київського університету Р. Є. Траутфеттером та
О. С. Роговичем, художником професором Варно, юристом Чижовим, знаним геологом проф. К. Феофілактовим. Він спілкувався з архітекторами
Готтлібом, Шефером та Вольхманом7 .
Де ля Фліз мав багато знайомих серед викладачів навчальних закладів. Серед них були директор Ніжинської гімназії Петров і викладач математики Франц Куликовський (у списку рукою автора відзначено, що дочка
останнього Юлія була одружена з його сином Миколою), директор грецького Олександрійського училища у Ніжині К. Попов, директор Ніжинського
ліцея М. Могилянський, директор гімназії у Немирові Заморський та ін.
Свідченням його високого соціального стану було те, що він спілкувався або подекуди був спорідненим з відомими «елітними» родинами
Гудовичів, Маркевичів, Браницьких, Галаганів, Кочубеїв, Рильських («Теодор» – батько М. Т. Рильського), Ржевуських та ін. Мабуть, не забував
він і про своє військове походження, оскільки спілкувався з князем Баратинським, графом О. Аракчеєвим (коли той був комендантом київської
фортеці), грецьким князем О. Ужіланті, київськими генерал-губернаторами І. Фундуклєєм, Д. Бібіковим і О. Васильчиковим, Малоросійським генерал-губернатором М. Репніним, Новоросійським – М. Вороновим та
ін. Де ля Фліз мав маєток у с. Мала Чернявка Сквирського повіту, який
залишив 1858 р. після виходу у відставку. І це зрозуміло, адже у Сквирі перебував один із представників широко відомого в Україні дворянського роду
молдовського походження, генерал-лейтенант Олександр Абаза, тодішній
Голова державних маєтностей. У списку він значиться під номером 1.
Багато знайомих він мав серед представників поміщицького стану: родини Горленків з Ніжина, П. Енгельгардт (Керилівка), дружина О. де Бальзака Ржевуська (Ганська), М. Миклашевський із Чернігівщини та ін.
З деякими особами де ля Фліз підтримував безпосередні зв’язки у процесі підготовки альбомів. Це стосувалося, передусім, графа М. Ламсдорфа, генерал-ад’ютанта, директора лісничого департаменту та М. Юзефовича – голови київської археографічної комісії, у 1846–1858 рр., тобто за
часів найактивнішої діяльності де ля Фліза.
Окреме місце серед знайомих медика займав адмірал Ф. П. Літке,
президент Академії наук та віце-президент Російського географічного товариства, якому де ля Фліз присвятив один з найкращих своїх альбомів,
який і досі зберігається в Архіві АН Росії (Санкт-Петербург). Список, разом з матеріалами згаданого вище архіву Наземної армії Франції, відкриває можливість реконструювати всі етапи його перебування у складі французької армії, до її появи у Росії. Зокрема, з 1808 р. він брав участь
у балканських походах Наполеона, де перебував у далматинських містах
Рагуза (Дубровник), Зара (Задар), Спалато (Спліт), Котор та у північній
Італії (Падуя, Венеція, Мілан, Бергамо, Анконе, Конегляно). 1810 р. служив у Голландії, а 1811 р. – у Бельгії. У 1811 – на початку 1812 рр. був
у Прусії, у зв’язку з підготовкою французько-пруської навали на Росію
(у містах Кенігсберг, Оснабрук, Ельбінг, Хассель, Брунсвич).
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Будучи патріотом Франції, де ля Фліз, водночас з повагою ставився
до народу, серед якого жив. Про це свідчить, зокрема, «Українсько-російський словник», складений ним «для особистого користування». Цей словник зберігається в Інституті рукопису НБУВ (ф. 1, № 727). Його складено
не пізніше 1860 р. У ньому – 1152 слова.
У словнику привертає увагу значна кількість ідеоматичних висловів
(типу «велике цебе», «байдики бити»), а також синонімів (наприклад, «бабка» – вид грибів і, одночасно, знаряддя для точіння коси тощо). У ньому
міститься багато термінів із сфери культури та побуту. Це – види та
елементи народного одягу: сорочка, спідниця, фартух, запаска, бекеша,
кучма, лиштва, мережка, намітка, очкур, постоли, халява; житло та забудова: хата, призьба, лава, околиця, припічок, комора, горожа, курінь, ганок,
тин, бовдур, криниця; хатнє начиння: рушник, рядно, скриня, торба, кухоль,
макогон; особливості господарської діяльності: чабан, гончар, рало, ярмо,
копа, ґринджоли, кульбака (сідло), бурдюг (чабанська торба), верша, жорна; громадський та сімейний побут: весілля, Великдень, гурт, дядина, небога, неборак, перезва, досвітки, бурлака (холостяк); народні страви: юшка,
балабушки, буханець, книш, куліш, кутя, лемішка (рід молдавської мамалиги із гречаного борошна), медяник, млинець, олія, перепічка, печеня, пундики, пшинка; ігри та розваги: дучки (ямки навколо «Духа», в які загоняють м’яч); «журавель» (або «стрибар») – хороводна гра, жмурки тощо.
Багато з термінів, наведених у зазначеному словнику, в його альбомах не
зустрічаються.
Публікація альбомів де ля Фліза посилила інтерес до нього і стимулювала появу нових досліджень. Проте багато чого з його спадщини поки
що не віднайдено, а, можливо, вже ніколи й не повернеться із небуття.
Так, кілька років тому, автор цієї розвідки разом з колегою з Інституту
українознавства В. Старковим і трагічно загиблим опісля доцентом
Ніжинського педагогічного університету Ф. Євсеєвим безуспішно намагалися розшукати місцезнаходження навіть оселі де ля Фліза у с. Синяках. Бурхливі події минулого, війни, розруха змінили структуру його населення, навіть назва стала іншою – Григороіванівка. Незважаючи на активні пошуки відомої дослідниці українських некрополів Л. А. Проценко
і отця Олександра (Морозова) з Ніжина, який багато зробив для дослідження цього краю, й дотепер не знаємо місця поховання де ля Фліза. Проте останнім часом, завдяки зусиллям старшого наукового співробітника
Центру пам’яткознавства НАН України С. Зозулі, зроблено певний крок
на шляху визначення локалізації поховань родини де ля Флізів в Україні. У
підготовленій ним до друку статті8, з якою він нас люб’язно ознайомив,
хоч ще не визначено конкретно місця поховань, але аргументовано, на
підставі архівних джерел (метричних книг), зроблено гіпотетичні припущення щодо знаходження найбільш ймовірних цвинтарів. Він вважає, що
ними могли бути Грецьке кладовище, нині частина Центрального Троїцького міського кладовища або, меншою мірою, – парафіяльне у с. Синяки9. Дуже важливо, що С. Зозуля реконструював родовід де ля Флізів
у Російській імперії. Син Домініка П’єра де ля Фліза «Микола Дам’яно365
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вич» (1818 – кінець 1880-х рр.) був одружений з дочкою вчителя Ніжинської гімназії Франца Куликовського Юлії (1843–1896). Вони мали двох
дітей: сина Миколу (1858 – рік смерті невідомий) і дочку Софію (1860–
1916). Софія була одружена з синяківським дворянином Олексієм Володимировичем Петровським.
Останнім часом з’явилися деякі відомості про нащадків де ля Фліза
у ХХ ст. Так, співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського О. Новікова, досліджуючи родовід Лучицьких, встановила, що дочка відомого історика І. Лучицького (1845–1918)
Ольга була одружена з уродженцем Кам’янця-Подільського, правознавцем Леонтієм Едмундовичем Чолганським (1881–1942), який закінчив
Київський університет. Л. Чолганський розповідав своєму синові Левку
Леонтійовичу, який кілька років тому помер у Москві, що він був нащадком «осілого в Україні лікаря наполеонівської армії де ля Фліза»10. Ніяких
документальних підтверджень щодо цього немає, а тому поставимося до
такого повідомлення з обережністю. Хоча слід сказати, що такі звістки
подекуди призводять до результативних знахідок. Так, відомий етнограф
і письменник В. Скуратівський, який два роки тому пішов із життя, свого
часу розповідав авторові цого повідомлення, що завідувач нумізматичного відділу Ермітажу І. Спаський, навчаючись у Ніжинському інституті
народної освіти, бачив у Ніжині два портрети де ля Фліза, про подальшу
долю яких було невідомо11 . Ознайомлення в січні 1996 р. з фондом
І. Спаського в Інституті рукопису НБУВ привело мене до іншого фонду –
його колеги, відомого мистецтвознавця С. Таранушенка, в якому
й пощастило знайти один із ймовірних портретів де ля Фліза12.
Інколи трапляються й деякі документальні свідчення про де ля Флізів.
Так, кілька років тому нами було віднайдено в названому Інституті рукопису лист Юлії Францівни де ля Фліз до редакції часопису «Киевская
старина»13, який свідчить про зацікавленість творчою спадщиною де ля
Фліза у 1880–1890 рр. Очевидно, це пов’язано з публікаціями в цьому
журналі «першовідкривача» де ля Фліза М. М. Біляшівського.
Лист Юлії Францівни засвідчує, що де ля Фліз мав значне листування
і це зрозуміло, адже у ті часи епістолярний жанр був чи не єдиним засобом спілкування та інформації. Ймовірно, його листи і нині зберігаються
у фондах окремих осіб або відомств, з якими він листувався, зокрема,
з медичними товариствами, державними установами, навчальними закладами тощо. Це стосується Москви, Санкт-Петербурга, Вільна та ін.
Поки що не знайдено слідів його діяльності на Сквирщині та й, за великим
рахунком, у Києві.
Разом з тим, нині праці де ля Фліза часто використовуються у різних
сферах науки, культури та освіти. Так, посилання на його спадщину нерідко містяться в Інтернеті. Йдеться, наприклад, про збірник, присвячений навколишньому середовищу і, зокрема, народній архітектурі та декоративно-ужитковому мистецтву Полісся, створенному за проектом «Моя
Україна» (http:www.ukrop.сom/ua/ukraine/folk/polissya/7/39495.html). Те
ж саме можна сказати про опис історичних подій і пам’яток старовини
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України (дис. Гуля Віктор. Укріплення та архітектура Суботова (http://
www.panterra.com.ua/review/4/subhm2.htm).
Поза сумнівом, творча спадщина де ля Фліза, завдяки своїй універсальності і змістовності, щирості і духовній чистоті, буде завжди привертати увагу до себе. Не випадково життєвим кредо цієї людини були слова
його видатного співвітчизника Жан-Жака Руссо, викарбовані на одному
з його альбомів: «Якщо не можна зробити всіх людей щасливими, треба
прагнути аби нещасливих було якомога менше»14.
Поданий нижче документ публікується вперше. Наводимо його зі
збереженням орфографії та стилістичних особливостей оригіналу.
ЛИСТ Ю. Ф. ДЕ ЛЯ ФЛІЗ
ДО РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ «КИЕВСКАЯ СТАРИНА»
17 листопада [1890 г.], Синявка

Милостивый Государъ!
Посылаю Статью и рисунки которыхъ упоминали, к сожаленію они не
так сохранились как я надеялась. Кроме этого между рукописями Отца
мого Мужа я нашла Медико-топографическое Описаніе Государственных Имуществ Кіевскаго Округа съ рисунками, недостаетъ только Карты
которой не могу отыскать. Этотъ отдел библіотеки былъ исключительно
въ завъдываниі покойнаго мужа и я только теперь съ ним знакомлюсь.
Если Редакція пожелаетъ приобрести эти труды то прошу оценить […]
внимательно их значение. Есть еще рисунки медицинскихъ растеній,
грибовъ и бабочекъ, Карта части Имъній Гр. Браніцкихъ и [Ригельмана] –
Ев. Словацкимъ въ начале годичных испытаній въ Волынской Гимназіи
1808 год […], но безъ Вашего согласія я не решилась посылать чтобы не
затруднять Редакцію ненужнымъ матеріаломъ.
Что касается Писемъ, то въ Гимназіи есть от такихъ лицъ как Гудовичи, Маркевичи, Галаганы и других более или менее значительно, но от
Воронцова не замътила. Письма эти имеют большей частью интимный
характеръ писаны как врачу, родственнику или другу. Из такіхъ которые
относились къ топографическому труду есть только благодарность Комісіі
учрежденій для описанія Губерній Кіевскаго Учебного Округа с подписью Кн. Дабижи [?] и два письма бывшаго председателя Шейко.
Прошу сообщить правильно-ли адресована Ваша Фамилія.
Покойный муж мой оставилъ в рукописяхъ на французском языкъ
несколько разсказовъ изъ своихъ воспоминаній, въ числе прочихъ разсказовъ под заглавіемъ «La Maledectcon» (Історія Сімейства Златницкихъ)
и два перевода Уманской Резни. 1-ый перевод с Польского и 2-ой Записки
Вероники Кребсъ15. Эти записки тоже вероятно первоначально были писаны по посе[р]бски [?] но у нас они находятся напечатаны в русскомъ
переводе.
Съ совершеннымъ уваженіемъ
Ю. де ля Фліз
Інститут рукопису НБУВ, ф. ІІІ, № 7850.
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Орест Мартинович
ПОЛКОВНИК ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ У КАНАДІ
(невідомі його листи, написані у червні 1929 р.)1
26 квітня 1929 р., через три місяці після установчого конгресу Організації Українських Націоналістів (ОУН), полковник Євген Коновалець прибув до Північної Америки з тримісячним візитом. Знаючи про фінансову
підтримку емігрантами визвольних рухів у Польщі, Ірландії, Литві, він
сподівався переконати українських емігрантів у США та Канаді в необхідності надання допомоги у заснуванні нової організації. Після відвідування українських громад у Нью-Йорку, Пітсбурзі, Детройті та Чікаго він
вирушив на північ до Канади для швидкого, розрахованого на два з половиною тижні туру по трьох степових провінціях – Манітобі, Саскачевані
та Альберті, де тоді мешкало майже 80 % українських канадців.
У Канаді Є. Коновалець зустрівся з представниками різних організацій і спілкувався з багатьма українськими діячами, серед яких: генерал
Володимир Сікевич – колишній дипломат УНР, д-р Микита Мандрика –
член Української Партії Соціалістів-Революціонерів, котрий віднедавна
мешкав у Вінніпезі; перший український посол до Канадського Парламенту в Оттаві Михайло Лучкович, «тіньові» впливові комерсанти, зокрема,
Григорій Курдидик і Владислав Біберович. Найбільшу надію він покладав
на дві українсько-канадські організації: Українську Стрілецьку Громаду
(УСГ) та Союз Українців-Самостійників (СУС).
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Українську Стрілецьку Громаду
створено в січні 1928 р. у Вінніпезі.
Відкрита для ветеранів усіх некомуністичних українських військових
формувань, асоціація ставила за мету:
збереження українських військових
традицій і розвиток військової підготовки; організація матеріальної допомоги інвалідам війни і організаціям,
що брали участь в боротьбі за українську державність; поширення інформації про Україну та боротьбу за її незалежність. Засновники і лідери
УСГ – Володимир Коссар, Іван Гуляй,
Євстахій Василишин, Богдан Зелений,
Василь Гультай і Михайло Шарик –
були не лише колишніми учасниками
бойових дій, а й членами підпільної
Орест Т. Мартинович
Української Військової Організації
(УВО) і в цій якості знайомі з Є. Коновальцем2. Наприкінці 1928 р. Павло
Штепа, уродженець Кубані й член Ліги Українських Націоналістів (ЛУН),
також приєднався у Вінніпезі до УСГ з метою підсилення її зв’язків з ОУН3.
Упродовж першого року УСГ допомагала створенню Комітету Оборони Українських Політичних В’язнів та ініціювала проведення в Канаді широкої кампанії протесту проти смертних вироків, винесених польськими судами
Василю Атаманчуку та Івану Вербицькому (двом молодим членам УВО,
визнаним винними у вбивстві Яна Собинського – польського керівника школи
в східній Галичині). Наприкінці 1928 р., коли Польський верховний суд замінив
їм смертні вироки на тривалі ув’язнення, вінніпезький комітет зібрав і передав
$1450 для захисту Атаманчука і Вербицького у Львові. Це більше ніж будьяка інша організація в Північній Америці, причому понад половину
суми було отримано з Канади і Сполучених Штатів4. Формальні контакти було також
встановлено між штаб-квартирою УВО в Європі івиконавцем УСГ у Вінніпезі. Члени
асоціації, яка мала відділення в Едмонтоні, Торонто, Монреалі, Ріджайні та
Саскатуні, до т равня 1929 р. продавали і розповсюджували
часопис «Сурма», популярний бюлетень УВО, щомісячний журнал
націоналістів «Розбудова Нації», а також фотографії бійців УВО,
засуджених до ув’язнення в Польщі.
Союз Українців-Самостійників, на який теж покладав надію полковник Є. Коновалець, засновано 1927 р. Його лідери – Василь
Свистун, брати Мирослав, Михайло і Юліян Стечишини, Ярослав
Арс енич і Пет ро Лазар ович – були освіченими довоєнн ими
ім мігра нт а ми , я кі ст али першими ук ра їнсько-кана дсь ки ми
викладачами, редакторами, бізнесменами, адвокатами і політиками.
Під впливом світських, демократичних і радикальних установ
Радикальної та Національної Демократичних партій, вони заснува369
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ли «Український Голос» – найповажніший, якщо не найпопулярніший
українсько-канадський тижневик; Інститут ім. Петра Могили, бурсу
з відділами в Саскатуні, Едмонтоні, Вінніпезі; Українську Греко-Православну Церкву в Канаді. Хоча СУС прагнув залишатися осторонь будьяких релігійних конфесій, його зв’язки з Українською Греко-Православною Церквою в Канаді і його ворожість до ієрархії Української Греко-Католицької Церкви були очевидними всім, і, зокрема, Є. Коновальцю.
СУС, так само як УСГ, був відданий українській визвольній боротьбі.
Він відкидав будь-який союз чи федерацію з сусідами і сподівався на
створення незалежної, єдиної та суверенної української держави. І хоча
СУС відмовився вступити в будь-які формальні відносини з українськими політичними партіями, його лідери не заперечували співпраці з організаціями, відданими українській незалежності5. Впродовж 1920-х рр. лідери
СУС відкидали соціальний радикалізм. Розчаровані невдачею української боротьби за незалежність, вони, подібно до українських націоналістів
в Європі, поставили питання про створення «нового типу українця», більш
войовничого та наполегливого, ніж його попередники6. До 1928 Юліан
Стечишин, ректор Інституту ім. Петра Могили, листувався з Дмитром
Донцовим і намагався влаштувати його подорож до Канади 7 . Водночас
заклики УВО та ОУН почали з’являтися в «Українському голосі», в передовицях висловлювалася симпатія Лізі українських націоналістів, а
1929 р. – новому ОУН8 . Коли Є. Коновалець заявив, що планує відвідати
Північну Америку, президент СУС Василь Свистун підтримав його, і
група лідерів СУС зустрілася з полковником у Нью-Йорку за місяць до
його приїзду в Канаду.
Два листи, наведені нижче, відобразили перші враження лідера ОУН від
українських канадців. Його подорож протягом двох з половиною тижнів
по західній Канаді розпочалася 7 червня 1929 р., коли він прибув у Вінніпег. Під час зустрічей з лідерами української громади Є. Коновалець
доводив, що УВО та ОУН мали потребу у фінансовій підтримці, щоб вижити
і продовжувати боротьбу за визволення України. Він сподівався, що українці-емігранти погодяться організувати спеціальні кампанії збирання
коштів для обох організацій9. Крім комуністів, які розглядали УВО і ОУН
як представників української буржуазії, і гетьманців, впливових у колах
Української Греко-Католицької Церкви, що ненавиділи Є. Коновальця за його
роль у поваленні режиму П. Скоропадського наприкінці 1918 р., більшість громадських лідерів, яких він зустрів, здавалося, були добре налаштовані
до його справи. Полковник несподівано для себе довідався, яким
добре відомим він був у Канаді, та зауважив, що українські канадці
більше цікавилися ОУН, ніж українські емігранти на південь від
кордону.
Є. Коновалець почувався найкраще серед членів УСГ, які були братами по зброї. Поза сумнівом, він розглядав їхню організацію як найближчого і найважливішого союзника ОУН в Канаді. У Вінніпезі, Саскатуні та Едмонтоні члени УСГ приймали і супроводжували його під
час відвідин українсько-канадських установ. Вони з ентузіазмом сприй370
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мали слова полковника про ОУН, його заклики до українських канадців
набувати військову та офіцерську підготовку, пропозиції публікувати
бюлетень для інформування політиків в англомовному світі щодо України 10 . Втім, навіть незважаючи на повну відданість УСГ УВО та ОУН,
були певні межі, яких організація могла сягнути. Влітку 1929 р., коли
в Канаді мешкало близько 250 тис. українців, УСГ мала лише 6 відділень
і менше 400 членів, багато з них були безробітними. Оскільки асоціація
не мала грошей і жоден з її членів не міг вільно спілкуватися англійською, англомовний видавничий проект було знято з порядку денного.
Найзначнішим, за спостереженнями Є. Коновальця, було те, що, хоча
ветерани війни були молоді, енергійні і під керівництвом освічених та
помітних осіб, їх старші емігранти розглядалися «коли не ворожо, то дуже з недовірям». За таких обставин полковник не мав іншого вибору, як
встановити і підтримувати доброзичливі відносини з СУС, а також з УСГ.
За умови прихильності СУС він міг би краще реалізувати свої проекти і
зібрати фонди для ОУН11 .
Під час зустрічі в Нью-Йорку в травні 1929 р. Є. Коновалець справив
сприятливе враження на лідерів СУС Вони описали його як талановитого,
вихованого, ввічливого, збалансованого, відданого та досить обережного
чоловіка: «новий тип українця» без «того поверхового блиску, що в нашій
галицькій інтелігенції так домінує»12. Після приїзду в Канаду полковника
запросили виступити перед студентами у Вінніпезі, Саскатуні та Едмонтоні, і дискусії були відновлені13.
Однак, попри близькість СУС для ОУН досягти порозуміння спочатку було непросто. Під час дискусій у Вінніпезі лідери СУС висловили
свою стурбованість14 . Вони заявили, що ілюзії ОУН щодо «національної
революції» неясні і нереальні, тому що українські землі були розділені
між чотирма чужими державами, і вони цікавилися, як ОУН пропонує
звільнити батьківщину. Посилаючись на контакти ОУН з Німеччиною,
вони попередили: «Ми в Канаді можемо допомагати українській справі
тільки в рамках нашого канадського та британського громадянства».
Водночас обстоювали думку: «Може статися в міждержавній політиці
така ситуація, що вороги української держави будуть на боці Англії. Така
ситуація ніколи не зможе змінити нашого лояльного ставлення до нашої
канадій ської держави т а брит а нської імперії». Нарешті, вони
наполягали на тому, що УСГ доведеться працювати в тандемі з СУС,
а всі думки про співробітництво з «Обороною України», організацією, створеною північноамериканськими послідовниками празьких українських есерів Микити Шаповала і Никифора Григоріїва, треба залишити.
Погляди обох українських есерів на релігію та класову боротьбу, їхні
зв’язки з групами емігрантів, які підтримали створення федеральної
держави – «Вільної Спілки Народів Східної Європи» – як наступника
Радянського Союзу, насторожувала членів СУС, оскільки загрожувала їхньому лідерству серед нових ліво- і праворадикальних організацій. Коли Є. Коновалець, який мав власні застереження щодо нетерпимого ставлення СУС до Української Греко-Католицької Церкви,
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запитав її представників, чи не могла б їхня організація давати $500 щомісячно для ОУН, йому сказали, що така сума є надмірною для СУС. Водночас, учасники переговорів від СУС заявили, що вони не перешкоджатимуть УСГ в її зусиллях знайти кошти і готові надати шпальти «Українського голосу», якщо у них з’явиться бажання звернутися напряму до українських канадців для збору коштів, а також, що СУС спробує допомогти
ОУН встановити контакти з британськими політичними колами.
У цілому перший раунд переговорів завершився сердечно і обидві групи
дійшли висновку про відсутність у них серйозних ідеологічних розбіжностей. Є. Коновалець пообіцяв відправити члена Проводу ОУН в Канаду, щоб обговорити питання відмінностей між СУС і УСГ, а після консультацій із П. Штепою та І. Гулаєм націоналісти вирішили працювати
з СУС, як мінімум у той час15. Після повернення в серпні 1929 р. в Європу
Є. Коновалець написав лідерам СУС, з якими він зустрічався в Канаді16,
і призначив Миколу Сціборського, члена Проводу ОУН, займатися питаннями комунікації з СУС17. Взимку 1929–1930-х рр. кілька членів СУС допомагали у розповсюдженні «Сурми» в Саскачевані та Альберті і, здавалося, що як мінімум деякі лідери УСГ розглядали можливість злиття
з СУС, якщо остання проголосить свою прихильність до ідеології ОУН
і підкориться лідерству ОУН18.
Однак, зрештою, співпраця між СУС і ОУН виявилася неможливою.
Лідери СУС уявляли, що створення ОУН означатиме зміну в тактиці діяльності націоналістів. Вони вважали, що це свідчитиме про відхід від підпільної і терористичної діяльності УВО до пропаганди, організації масових акцій у східній Галичині, дипломатичних ініціатив на міжнародній сцені. Кампанія з саботажу ОУН 1930 р., яка спровокувала дике «заспокоєння» східної Галичини польською армією, мабуть, була ключовим пунктом у відносинах між СУС та ОУН. «Український голос» недовірливо
реагував на повідомлення про підпали і саботаж з боку ОУН і попереджав, що такі дії приречені на невдачу, тому що польська держава могла
завдати удар у відповідь вдесятеро важчий для українських установ, ніж
ОУН – для польських19. У подальших переговорах з представником ОУН
сотником Омеляном Сеник-Грибівським представники СУС висловлювали стурбованість тим, що політична діяльність знову затьмарювалася
тероризмом. Саботаж і підпали, на їхню думку, ускладнили зусилля щодо
просування справи визволення України на міжнародній арені, відвернувши
такі держави як Великобританія, яких лякає терористична тактика. Дії
ОУН не повинні були створювати враження діяльності ізольованих змовницьких осередків, слід було демонструвати підтримку їм у суспільстві.
Ірландський рух бойкоту та пасивний спротив, організований Ганді в Індії,
представлялися як приклади масових дій, котрі ОУН мав наслідувати20.
Через кілька місяців будь-яка симпатія з боку СУС до ОУН розвіялася.
Коли другий представник ОУН полковник Роман Сушко прибув у січні
1932 р. і запропонував участь СУС у новій організації, яка б поєднала українських канадців, що підтримували ОУН у його боротьбі за українське
звільнення, його знехтували21.
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Неспроможна забезпечити співробітництво з найвпливовішими не
комуністичними організаціями, створеними довоєнними українськими іммігрантами, ОУН і її канадські прихильники остаточно вирішили сформувати власну масову організацію. У листопаді 1931 р. представник ОУН
Павло Штепа вів переговори щодо придбання приватного едмонтонського тижневика «Новий шлях» та брав участь у фінансуванні цієї справи.
Одночасно другий її представник, полковник Роман Сушко протягом 6 місяців об’їздив Канаду, готуючи громадську думку до створення націоналістичної масової організації, яка забезпечуватиме моральну та фінансову
допомогу, яку Є. Коновалець шукав 1929 р. Цю організацію – Українське
Національне Об’єднання (УНО) – було формально створено в липні 1932 р.
на масовому мітингу в Едмонтоні. Щоб приховати участь у цьому ОУН
і створити враження що УНО стало несподіваним, народним феноменом,
підтримуваним всіма українськими канадцями, довоєнні іммігранти, які
не мали зв’язків з УСГ, УВО або ОУН, превалювали у виконавчому органі,
а члени УСГ із сильними зв’язками з ОУН завжди займали центральну
позицію секретаря22. Оскільки 80% членів УНО були міжвоєнними іммігрантами і лише 10% із них народилися в Канаді23, цей обман скоро виявився неефективним, і до 1937 р. особи, які очолювали УСГ, взяли відповідальність і за УНО. Нова організація заявила про свою повну згоду з ідеологією і тактикою ОУН, і до Другої світової війни збирала достатні кошти
для ОУН особливо в кризові періоди24.
Тексти листів друкуються майже цілком зі збереженням орфографії й
синтаксису.

№1
ЛИСТ ПОЛКОВНИКА Є. КОНОВАЛЬЦЯ
ДО ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
11 червня 1929 р., Вінніпег

Я зараз в центрі канадських прерій, в стороні провінції Манітоба
і в центрі канадійського українства. Інтересні родяться тут вражіння. Чоловік забуває зовсім, що він далеко від рідного смітника і йому [з]дається,
що він на Україні. Так само люде живуть, так само сваряться, інтригують
як там в нас властиво у Вас, те саме політиканство і та сама нехіть йти
між чужинців та пропагувати українську справу, врешті та сама дрібничковість і недостача хисту організувати своє економічне життя, політичне
й церковне. Троха нових думок привозять тут ті, які брали участь у
визвольних змаганнях, але всі вони почувають себе тут дуже погано
і кожний з них хотів би чим скорше звідси втікати. Старі канадийці ставляться до них коли не ворожо, то дуже з недовіріям.
На мою думку ту[т] є надзвичайні вигляди для українства і то так
в напрямку постановки сильних українських економічних організацій, як
теж організовання українців політично, але не по прінціпу наших старокраєвих партій, але по прінціпу тих партій (канадийських), які тут існують
і працюють. Через постановку в той спосіб нашого політичного життя
могли б українці здобути значний вплив на політику канадийського домі373
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ніяльного уряду і в дальшій консеквенції помогти українській справі взагалі. Всі так звані українські «факти» (боротьби) чорта варта, будь то політичні, будь церковні і кромі розгардіяшу нічого путнього вони не дають.
При відповідній постановці справи могло би велика частина нашої
еміграції знайти тут відповідне приміщення, заробіток і варстат* праці.
Наші специ з Подебрадської академії могли б тут проявити свою ініціятиву і робити надзвичайно корисне діло. Але то все поки що побожні бажання, все ж таки за те ми мусимо взятися. Після мойого повороту будемо
мусіти дуже основно тут проблему передумати і її вирішити. По тому
питанні я старався зібрати відповідний матеріял, який дав би нам змогу
приступити до вирішення цеї так важливої справи. Балакав я між инших
теж з Др. Мандрикою. Ціла його група поставилася до мене дуже позитивно і прихильно, а сам Мандрика страшенно напирав на мене, щоби ми
націоналісти дійшли до порозуміння з шаповалівцями, бо це дасть нам
змогу повести спільно користну працю на канадийському ґрунті. Прошу
дуже з того листа не тягнути ще ніяких висновків і підождати мойого
приїзду. Тоді те ж і про ту справу балакати будемо основно.
На загал з моєї поїздки я вдоволений. Крім гетьманців і комуністів, всі
ставляться до мене прихильно і з повним зрозумінням. Признамся Вам
щиро, що я скромний раб божий навіть не думав, що я настільки вже відомий
в Америці і Канаді нашому громадянству. Розуміється, що через мою поїздку і балачки зі остатками людей, мене ще люде особисто пізнали. Про
вражіння, яке зробив я на них, і годі мені самому писати. Здається не найгірше. Впрочім Ви вже там про те мусите мати деякі відомости. Помогли
мені дуже, що спирався на Стрілецькі Громади, які тут є новими і нескомпромітованими організаціями, які ще стараються не входити в існуючі угрупування і тим самим кожне угруповання до них залицяється. Ця тактика
надзвичайно облегчила мені мої завдання. До речі кажучи, я не надіявся,
що серед галицького стрілецтва користуюся я таким авторитетом. По всіх
місцевостях, де я доси був, українське стрілецтво поставилося до мене надзвичайно прихильно. Я приняв тактику балакання з всіма, з виключенням
большевиків і гетьманців, і ця тактика дала мені змогу: 1) познайомитися з
людьми ріжних поглядів на політичні і церковні питання (треба Вам знати,
що церковне питання грає тут надзвичайно велику ролю), 2) провести в нашу
користь пропаганду серед загалу нашого громадянства.
Безумовно помогла мені дуже «Сурма» і «Розбудова Нації». Організацією націоналістів тут люде інтересуються більше, чим в Спол[учених]
Державах, розбудувати її вже зараз, на мою думку, ще передчасно. Впрочім
і про те будемо говорити після повороту. Я тут прийшов до переконання,
що наші позиції правильні і їх ми мусимо дальше обстоювати. Перед нами
безумовно майбутність. Треба тільки щоб між нами самими була одна
думка, довіря і гармонія.
Я не хочу бути оптимістом, вірю одначе, що моя поїздка дасть корисні результати у всіх бажаних нам напрямках, коли розуміється після
* Так в тексті документа.
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мойого повороту використаємо те все, що я побачив і простудював і поведемо зусилену, плянову акцію.
Я їду сьогодня до Саскатун, потім в Едмонтон, відтак вертаю назад
у Вінніпег і в середу їду дальше в Торонто і Дітройт, де маю бути 23.VI.
Пізнійше хочу бути ще в Клівленді, Пітсбургу, Вашингтоні, Філядельфії, а
7-го липня в Нью Йорку. Сам я вже дуже змучений, всеж таки думаю, що
до липня ще якось продержу.
Здоровлю щиро
Архів Осередку української культури і освіти, фонд Михайла Селешка, ящик 12 (b).

№2
ЛИСТ ПОЛКОВНИКА Є. КОНОВАЛЬЦЯ
ДО ТУРАТІ (ВОЛОДИМИРА МАРТИНЦЯ)
25 червня 1929 р., Детройт

Я вже вернув з моєї поїздки по Канаді, і зараз сиджу в Дітройті. Гетьманці знов покиринили проти мене, але я собі ще дам раду. Впрочім в другому листі про те напишу Вам точнійше. На кожний випадок я приходжу
до переконання, що гетьманців тут треба бити і то може сильнійше, чим
Чижа. Але про те побалакаємо точнійше устно і особисто.
В Канаді був я в трьох головних центрах: у Вінніпегу, Саскатуні і Едмонтоні. Не мав змоги відвідати ще Монтреалю і Торонто, але я ще
мабуть туди поїду. До кожної місцевости приїздив я як гість Стрілецької
Громади – себто організації бувших членів Української Армії. Це було
для мене надзвичайно вигідно, бо зразу давало мені змогу бачитися
і балакати з усіма українцями ріжних партій, груп і організацій. А треба
Вам знати, що всі гурти Стрілецької Громади стараються більше або
менше зручно у тутешньому церковному і політичному файті (боротьбі)
задержати невтралітет. Програма мого побуту відбувалася в той спосіб,
що після приїзду витала мене в першу чергу Стр. Громада на двірци,
потім відбувалися сходини цілого гурта Стрільців, на яких мене офіційно
витано і я виголошував реферат. Потім звичайно бувала спільна вечера
так, як то в них водиться. Доперва після того слідуючого дня я складав
візити всім визначним діячам! Було так у Вінніпегу, Саскатуні і Едмонтоні.
У Вінніпегу балакав я з групою Самостійників, католиків, групою Мандрики і ріжними організаціями жіночими, і мішаними, як читальня Просвіти, інститут Просвіти і т. п. Останнього дня перед виїздом зайшли до
мене Біберович і Курдидяк. Про висліди тут не розписуватися не буду,
те все зясую Вам устно. Впрочім я сам не знаю, які остаточно висліди
буде мати моя поїздка. Америка і Канада це «фрі кантри» (вільна земля) і тут
ніколи не можна передбачити, що тут подобається. «Свобода» (не часопись) наших людей грунтовно здеморалізовала. Дуже жалко, що в мене
було так мало часу, бо в Канаді на ділі можнаб було зробити дуже багато. Головну мою увагу розуміється я присвятив Стрілецьким Громадам, бо це на мою думку одинокі організації, на які Спілка може тут
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опертися. Як і що я в цій справі робив напишу в другому листі. Рівно
ж в другому листі з’ясую Вам неможливість зараз закладати тут окремі
організації націоналістів. До тої ціли треба йти поволя, консеквентно і дуже
зручно.
Але я вертаю до моєї теми. Те саме робив я в Саскатуні, де знайомився з усіми визначними патріотами, і те саме те ж в Едмонтоні. Кожна
група скликала своїх довірених людей і там перед ними, а не на вічах,
я давав вияснення в справі Спілки і її діяльности. Познайомився я з дуже
великим числом людей і це я думаю після мого повороту в Европу як слід
скапіталізувати. Найтяжче тут справа з католицькою церквою (уніатською), бо вона майже тут всюди гетьманська.
В Едмонтоні був я а властиво хотів побачитися з новим епископом та
на жаль його не застав, бо виїхав він на два тижні до Ванкувер над Пацифіком, а туди їхати не було в мене вже часу. Я зложив візиту його заступникови, а до нього написав листа.
На загал беручи я з поїздки вдоволений. Всюди найшов я доси симпатичний прийом. Стр. Громади поставилися надзвичайно прихильно, теж
дуже прихильно віднеслася до мене група самостійників. По всіх інститутах мав я промови до бурсаків. Познайомився я також з послом Лучковичем і умовився з ним, як дальше маємо з ним держати зв’язок. Не виключене, що я поробив можливо деякі промахи, але зуваги на короткий
час, не було мені можливим все продумувати до детайлів.
Бачився я ріжнож з ген. Сікевичем, представником УНР, а дальше
балакав з еміграційними канадийськими властями відносно приїзду наших людей до Канади. Зі Штепою рівнож уложив плян дальшої праці. Він
належить до Стр. Громади. Я думаю, що мою поїздку можна буде
капіталізувати доперва після мойого повороту в Европу. Ви вже тепер
мусите думати над тим, ким збільшити наш американський відділ. Один
чоловік безумовно не вистарчить для тої праці, яку задумую я перевести
на те, щоби Америку і Канаду зробити нашою фінансовою базою. Зараз
сиджу в Дітройті і звідси їду сьогодня до Клівленду, відтак до Пітсбургу
до Хандоги і дальше через Вашінгтон, Філядельфію і до Ню-Йорку, де
маю бути 7 липня. Після 7 липня поїду ще можливо до Монтралю і Торонто і в деякі менші місцевости Америки.
27-го червня виїхав в Европу Чиж. Вислала його Оборона України,
щоби провідав він мабуть точніше про Спілку і на випадок, колиби між
Обороною а Спілкою не прийшло до порозуміння, зібрати проти Спілки
такі матеріяли, на основі яких можнаби з нею начати правдивий «файт».
З Чижом прошу про ніякі справи не балакати і упередити всі наші відділи
(націоналістів і Спілку), щоб в ніякі дискусії ані балачки з ним не входили.
Бажаним булоби натомість дещо обсервувати його, з ким він балакає
і взагалі що робить. Чи і в якій площині будемо з ним говорити, вирішимо
доперва після мого повороту.
Архів Осередку української культури і освіти, фонд Михайла Селешка, ящик 12 (b).
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ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

Ірина Тюрменко
НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ІЗ АРХІВНОГО ФОНДУ
МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА (І. ОГІЄНКА)
Ім’я митрополита Іларіона (І. Огієнка), видатного українського науковця і церковного діяча, нині добре знане в Україні. За 1991–2005 рр. його
творчому доробку було присвячено понад 10 дисертацій. Суттєвою перешкодою на шляху подальшого дослідження життя й творчості І. Огієнка
є брак джерел, багато з яких загинули безповоротно у роки лихоліття.
Чимало з них зберігаються в малодоступних заокеанських архівосховищах. Із недавнього часу, останню категорію історичних джерел активно
досліджує і вводить їх у науковий обіг група вітчизняних науковців, істориків та філологів. Серед них – відомий український історик, доктор історичних наук, професор, протоієрей УПЦ Київського Патріархату Юрій
Мицик, який двічі (у 1999 р. і 2004 р.) стажувався у Канаді.
Уже під час першого стажування вчений ознайомився з архівом Консисторії Української Православної Церкви в Канаді (Вінніпег), в якому
зберігається фонд митрополита Іларіона, сформований переважно з джерел повоєнного періоду (1945–1972 рр.). Наслідком цієї праці історика став
загальний огляд матеріалів згаданого фонду і публікація його стислого
опису, що було здійснено у співавторстві з Володимиром Сеньчуком, охоронцем консисторського архіву у Вінніпезі1. Ю. Мицик опублікував також
листи до митрополита, написані видатним українським письменником
Тодосем Осьмачкою2 .
Значно пліднішою була друга подорож у Канаду під час якої тільки
у консисторському архіві о. Юрій пропрацював близько місяця. Зроблені
ним копії та ксерокопії документів було привезено в Україну і передано на
зберігання у відділ рукописів Національного університету «КиєвоМогилянська Академія». Опрацювання їх дало йому змогу опублікувати
цикл статей, присвячених кореспонденції митрополита Іларіона, на сторінках деяких поважних наукових видань3. При цьому було залучено також матеріали, виявлені в архіві митрополита Євгена Бачинського, що
у Карлтонському університеті в Оттаві. Частину з кореспонденцій було видано окремою книгою («Листування Леоніда Мосендза») у започаткованій о. Юрієм серії «Джерела з історії української еміграції»4. Проте основну масу виявлених у консисторському архіві джерел Ю. Мицик опублікував у фундаментальному виданні «Листування митрополита Іларіона»5,
на вихід у світ якого схвально відгукнулась українська громадськість6.
379

Огляди, рецензії, інформація

Сюди не увійшли тільки листи українського письменника Андрій Чайковського до професора Івана Огієнка, написані у довоєнний період. Їх буде
видано у четвертому томі літературної спадщини А. Чайковського, що
нині готується до друку в Львові.
Названа книга Ю. Мицика є першою ґрунтовною працею, що відкрила для вітчизняних науковців невідомі епістолярні матеріали з досі малодоступного канадського фонду митрополита Іларіона. Вона, надаючи нового імпульсу огієнкознавчим студіям, безперечно, має наукову та практичну доцільність. Епістолярій, уміщений у ній, відкриває можливість
усунути одну з прогалин, що утворилася в огієнкознавстві – обмеженість
джерельної бази лише вітчизняними документами. Ця праця також стане
в нагоді й тим, хто займається біографістикою, історією української еміграції, але не має можливості побувати за кордоном й опрацювати тамтешні
документальні колекції.
Подані в книзі о. Юрія листи дають змогу повною мірою відтворити
надзвичайно насичене, багатогранне та водночас драматичне життя
митрополита Іларіона. Концептуально опублікований епістолярій торкається
кореспондентів, пов’язаних з історичною долею України ХХ ст., із життям української еміграції.
Листування митрополита з канадськими кореспондентами не було
включено Ю. Мициком до книги. Такий підхід може бути прийнятний,
оскільки діяльність його в Канаді пов’язана з новими суспільно-політичними реаліями, і, зокрема, з історією УПЦ в Канаді. Життя вже немолодого митрополита стало тут у певному розумінні стабільнішим та спокійнішим порівняно з попередньою воєнною добою, але в ньому з’явилося
нове, маловідоме в Україні оточення, а з ним – і нові стосунки, які не завжди
були безхмарними. Нові тенденції та риси визначали багатогранну
діяльність Іларіона на канадській землі, першочерговою стає душпастирська робота. Канадський період – це підсумок пройденого ним шляху, його
завершальний етап, коли життя набуває цілісності та логічної завершеності. Виділення суто канадського епістолярія в окрему рубрику відкриває перед майбутніми дослідниками напрямок та тематику наукових студій.
Головний принцип відбору листів для книги, про яку йдеться, – дати
максимально повне уявлення як про сам архів і життя Іларіона, так і про
становище української еміграції, окреслити коло українських діячів, з якими спілкувався і співпрацював митрополит. Тому для публікації о. Юрій
відібрав фактологічно змістовні листи, в яких характеризувалися найважливіші події в житті Іларіона і його дописувачів. Зокрема, у книзі вміщено один (с. 284–285) із п’яти листів до митрополита Іларіона від його колишнього учня по Варшавському університету Івана Коровицького, який,
до речі, 1937 р. уклав перший бібліографічний перелік праць Івана Огієнка. Усі листи від І. Коровицького у фонді Іларіона датовані 1949 р. і написані з табору Діллінген, що знаходився в американській зоні окупації.
Головні теми їх – доля архіву митрополита, таємниче зникнення проф.
В. Петрова (Домонтовича), що тоді дуже жваво обговорювалося в зарубіжних наукових колах, становище українських учених, які опинили380
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ся в еміграції в різних країнах тощо. Звісно, Іларіона дуже цікавило місце
ймовірного перебування його втраченої книгозбірні, яка збиралась ним
у Польщі. У пошуках митрополит звертався до всіх знайомих, що перебували тоді в Європі. Просив він про це й І. Коровицького. На жаль, останній не зміг з’ясувати чи збереглася його книгозбірня. Щоправда, подав інформацію, посилаючись на Лева Биковського, що вона нібито потрапила до Публічної бібліотеки у Варшаві. Правда, сам І. Коровицький
у це не дуже вірив.
До книги Ю. Мицика увійшли листи та регести від 290 кореспондентів,
а це – понад половина із тих, що зазначені в каталогах вінніпезького архіву.
І хоча регести не є повноцінною заміною текстів листів, все ж вони
допомагають зорієнтуватися в змісті їхніх оригіналів, а при можливості –
накреслюють шлях до віднайдення та використання того чи іншого листа
в повному обсязі.
Листи та регести підбирались проф. Ю. Мициком за їхнім походженням, в алфавітному порядку, за прізвищами дописувачів або назвами установ. Вони оформлені з дотриманням археографічних вимог. Важливо, що
упорядник зберіг у виданні схему розміщення епістолярія, яка використовувалася самим митрополитом Іларіоном і була покладена в основу систематизації документів його фонду. Це, без сумніву, полегшить подальшу
роботу над цим фондом. У книзі подано алфавітний список адресатів митрополита, абревіатур з їхньою розшифровкою, маловживаних слів, діалектизмів та архаїзмів.
Тут немає змоги назвати прізвища всіх дописувачів, листи яких уміщено в книзі. Зазначимо, що здебільшого це були визначні українські вчені,
поети, письменники, політичні та громадські діячі, діячі церкви – М. Андрусяк, К. Антонович, Л. Бачинський, І. Борщак, Л. Биковський, Л. Білецький, Б. Боцюрків, Д. Гуменна, Н. Полонська-Василенко, І. Власовський,
Д. та В. Дорошенки, С. Килимник, Ю. Клен (Бургардт), Н. Королева,
В. Кубійович, З. Кузеля, П. Курінний, Ю. Мулик-Луцик, Г. Наконечна, брати
С. та О. Наріжні, Я. Славутич, Ю. Тищенко (Сірий), Д. Чижевський,
Ю. Шевельов. Це далеко не повний перелік добре відомих в Україні імен.
Майже кожний із їхніх листів – це інформаційно насичений текст, який
розкриває характер і зміст тих різноманітних стосунків, що їх мав Іларіон,
відтворює атмосферу, що склалася в українській еміграції в повоєнний час,
подає цікаві епізоди з життя самих дописувачів.
Підготовка до друку епістолярія вимагає копіткої, скрупульозної праці,
пов’язаної з розшифровкою текстів, з передачею їхніх лексичних і текстографічних особливостей, складенням легенд до листів, із включенням
до видання довідкових матеріалів. З цим складним завданням упорядник
упорався добре. Підготовлений ним значний за обсягом том (566 стор.)
містить у собі надзвичайно цінні джерела, які проливають світло на малодосліджену проблему повоєнної української еміграції, її розселення по багатьох країнах світу (Канада, США, Австралія, Аргентина, Бразилія,
Парагвай, Венесуела та ін.), на суспільно-політичну, культурну та церковну діяльність українських емігрантів.
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Таким чином, завдяки зусиллям о. Юрія Мицика зроблено важливий
крок на шляху розширення і збагачення джерельної бази не тільки огієнкознавства, але й у цілому історії України ХХ ст.
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Мицик Ю., Сеньчук В. Болохівський край в архівній спадщині митрополита Іларіона
(Огієнко): З нових досліджень // Болохівщина: Земля і люди. – Хмельницький; Стара Синява;
Любар, 2000. – С. 260–274.
2
Мицик Ю. Листи Тодося Осьмачки до митрополита Іларіона (Огієнка) // Літературна Україна. – 2000. – 13 квіт. – С. 10.
3
Мицик Ю. Листи Б. Жука до митрополита Іларіона (Огієнка) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2005. – № 1. – С. 98–112; Він же. З листів Василя Дубровського до митрополита Іларіона (Огієнка) // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2005. – № 6. – С. 111–134;
Він же. З архіву митрополита Іларіона (Огієнка) // Бердичів древній і вічно молодий. –
Житомир, 2005. – С. 26–29; Він же. Листи М. Битинського до митрополита Іларіона (Огієнка) за матеріалами канадських архівосховищ // Наук. записки / Національний університет
«Києво-Могилянська академія». – К., 2005. – Т. 41: Історичні науки. – С. 83–88; Він же.
Листи єпископа Сильвестра (Гаєвського) до митрополита Іларіона // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2005. – Ч. 2. – С. 312–328; Він же. З листування митрополита Іларіона (Огієнка) і Ганни Наконечної // Мандрівець. – Тернопіль, 2005. – № 1. – Січень-лютий. –
С. 31–44.
4
Листування Леоніда Мосендза. – К., 2005.
5
Листування митрополита Іларіона (Огієнка). – К., 2006. – 566 с.
6
Див. позитивні рецензії на дане видання: Цивірко М. Й тоді було своїх Смерек… /
/ Вечірній Київ. –2006. – 23 черв. – № 112. – С. 6; Іваннікова Л. Важливо для сучасної
історії // Слово «Просвіти». – 2006. – 10–16 серп. – № 32. – С. 11; Тюрменко І. І. Листування митрополита Іларіона (Огієнка) // Український історичний журнал. – 2006. – № 6. –
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Олена Павлова
ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ,
НАДІСЛАНІ ІЗ КАНАДИ ДО ЦДАМЛМ УКРАЇНИ
Увазі дослідників історії української еміграції в Канаду після Другої
світової війни, пропонуємо огляд фондів українських діячів культури, сформованих із документів, що надійшли із канадської держави на державне
зберігання до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва впродовж 1996–2000 рр.
Документи відомого українського мовознавця, історика культури,
громадського і церковного діяча, митрополита (з 1943 р.) Івана Івановича
Огієнка (церковне ім’я Іларіон) передано до архіву-музею в ксерокопіях
протягом 1996–1997 рр. колишнім директором Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства В. П. Ляхоцьким.
Після науково-технічного опрацювання їх сформовано фонд 1294 (оп. 1, 82
од. зб. за 1926–1997).
У ньому зосереджені матеріали виступів митрополита Іларіона перед
віруючими, листування, світлини, зокрема: його промова біля могили
Галицько-Волинського князя Юрія Болеслава ІІ (1942), звернення до всього
духовенства та парафіян УГПЦ в Канаді зі словами: «Поставлю належний Храм Божий у столиці Канади» (1964).
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Епістолярій І. Огієнка представлений листуванням за 1941–1966 рр.:
з відомими державними та політичними діячами – П. Скоропадським
(1942–1944), М. Ветухівим (1957), М. Величківським (1941), І. Сирником
(б/д), представниками УГКЦ та УАПЦ на Україні, в Канаді та США –
Андреєм Шептицьким (1942), Діонісієм Валединським (1929, 1940, 1942),
Іваном Власовським (1941), Сильвестром Гаєвським (1952), Пантелеймоном Ковалівим (1952–1967), Володимиром Коханом (1958–1964), Мстиславом Скрипником (1953–1954), Петром Табінським (1942), Палладієм
Видибідом-Руденком (1947–1965), Михаїлом Хорошим (1951–1958),
діячами літератури і мистецтва: Л. Биковським (1952–1965), М. Битинським (1952–1964), П. Волиняком (1956–1964), Л. Гецом (1960), Д. Горняткевичем (1952), Т. Омельченком, (1942), М. Мандриком (1957–1965),
П. Маценком (1958–1960), Ю. Шерехом (Шевельовим, 1961), істориком
Наталею Полонською-Василенко (1952–1997). Відклалися також листи
за 1941–1966 рр. до установ і організацій: Ради УАПЦ в Києві, УНО Канади, Українського інституту св. Івана в Едмонтоні, Священного Синоду
УАПЦ в еміграції, Волинської Центральної Ради з питань співпраці та єдності всіх осередків і парафій УАПЦ у Варшаві з проханням захисту духовенства на Холмщині та Підляшші та ін. Адресантами митрополита Іларіона були Священний Синод УАПЦ в еміграції, Союз українців в Канаді,
Управління УАПЦ в Німеччині та ін.
У фонді наявні фотографії за 1926–1940 рр., а також матеріали про
висвячення на архімандрита Іларіона архієпископом Холмським і Підляським, обрання його заступником митрополита УАПЦ в генерал-губернаторстві та правлячим єпископом УГПЦ в Канаді (1940, 1951).
Відправляючи в Україну свої документальні матеріали, письменник
Олекса Несторович Гай-Головко 8 червня 1999 р. надіслав колишньому
директору ЦДАМЛМ України М. І. Крячку листа, в якому, зокрема, писав: «Вельмишановний пане Крячок. У цьому пакунку ви дістанете все,
що я вирішив надіслати до Вашого музею. Крім літературних цінностей,
дещо поширить нашу історію літератури... Дуже й дуже Вам дякую за
охорону моїх праць, створенню яких я віддав багато енергії і часу...». Після
науково-технічного опрацювання їх 2001 р. було сформовано фонд № 1352
(оп. 1, 249 од. зб.), до якого ввійшов 871 документ за 1933–1999 рр.
У фонді О. Гай-Головка зберігаються його творчі матеріали: автографи романів «Тірольська рапсодія» (1947), «Поєдинок з дияволом» (кін.
1970-х – 1993 р.), «Смертельною дорогою» (1970-ті), поем «Кохоніяда»,
«Майдан Софії», «Подділя», драматичних творів «Зорі в тумані», «Нервові
вузли», «Сестри» (1941–1998), оповідань «Знак питання», «Кам’яне серце», поезій (1933–1997), літературно-публіцистичних нарисів «Українські
письменники в Канаді», «Солженіцин про Україну», «Зелений гай» (1959–
1996); численні статті за 1947–1990-ті рр. про літературне та культурне
життя українців в Канаді – «Гроно безсмертних», «Колючий сміх», «Засліплення чи спроба сфальсикувати нашу історію», «Шевченківська сесія
УВАН у Вінніпегу», «До парламенту вхід вільний», доповіді, виступи
(1950–1992) з нагоди 10-річчя заснування Комітету українців Канади
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(1950), про життя і творчість письменників Т. Шевченка, М. Куліша, композиторів Л. Борнича, Г. Китастого, скульптора Лео Мола та ін.; переклади з англійської українською мовою поезій канадських поетів Б. Кармена,
В. Мак-Дональда, Т. Сандерса.
Тут же відклалися щоденники Гай-Головка (1967–1990), понад сто
листів письменника за 1949–1998 рр. до канадських, американських, українських адресатів, зокрема до: М. Жулинського, В. Захарченка, П. Клехи, М. Крячка, В. Мацька, Л. Молодожанина, Яра Славутича, П. Сороки,
Ю. Стефаника, Л. Череватенка, В. Чумаченка, до рідних та ін. Серед адресантів, що звертаються до Гай-Головка, листи П. Андрусишина, М. Битинського, П. Волиняка, В. Державина, І. Драча, П. Зварича, Г. Китастого, В. Кіркконнела, В. Крищенка, Л. Мартиненка, Л. Молодожанина,
Р. Рейгана, У. Самчука, І. Тиктора, Ганни Черінь, Ю. Шереха, А. Юриняка та ін. Всього 108 листів (1947–1998).
Серед матеріалів до біографії (1943–1946) – біографічна довідка, посвідчення особи, членські квитки, документи, що стосуються еміграції в Канаду тощо. У фонді є індивідуальні та групові фотографії за 1924–1992 рр.
Український письменник Григорій Трохимович Сірик також сам подбав про збереження своєї творчої спадщини і повернення її в Україну.
У листі від 2 травня 2000 р. до тодішнього директора ЦДМЛМ України
Ю. Я. Кулініча він писав: «Пане Кулінічу. Привіт Вам з далекої і непривітної чужини та щира подяка за турботи по влаштуванню мого доробку
в музеї літератури та мистецтва України. Надіюсь, що моя праця не пропаде марно і буде свідченням для дослідників нашої недолі двадцятого
століття – століття розбою хозарської ідеології, як також і наукою нашим
нащадкам, щоб дорожили Волею та Незалежністю нашої матері – України, а своїм життям та достатком...». Після науково-технічного опрацювання її було сформовано у фонд № 1357 (оп. 1, 256 од. зб. за 1943–1997).
Серед творчих матеріалів Григорія Сірика – «Нариси з історії Сіверщини», «Пирощина – Пирогоща», «Шостка – місто сіверське – козацьке»,
автобіографічна повість «Така моя доля»; щоденникові записи від 23 листопада 1991 – 18 липня 1997 р.
Епістолярна спадщина представлена 119 листами письменника та 93
листами до нього (1962–1998). Серед адресатів М. Андрусяк, М. Андреєв, Б. Бойчук, Ю. Буряківець, В. Ворскло, В. Волинець, А. Галан, І. Дем’янюк, М. Коць, І. Качуровський, С. Криворук, Л. Лук’яненко, В. Мороз,
Ю. Мушкетик, Д. Нитченко, П. Одарченко, О. Оглоблин, М. Оришкевич,
П. Охріменко, М. Сердюк, Яр Славутич, Ю. Стефаник, Ю. Цикало, В. Челак, Т. Чубатий, О. Швець та ін.
Тут же зосереджено листування з Осередком української культури
й освіти (Вінніпег), Історичним товариством (Онтаріо), Об’єднанням синів
і дочок України «Рунвіри», Всеросійською меморіальною бібліотекою
О. Солженіцина (Бостон, США), бібліотекою інституту св. Володимира
(Торонто), редакціями газет «Українські вісті», «Самобутня Україна»,
«Гомін України», видавництвами «Новий шлях», «Славута», «Радянський
письменник» та ін.
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У фонді також відклались інші документи: звернення Л. Луцюка до
українців, що поселилися в Канаді після Другої світової війни, з метою
збирання матеріалів «Міграція українців до Канади після Другої світової
війни: її причини та наслідки» (1981); матеріали про діяльність Російської
православної зарубіжної церкви (послання президента США Р. Рейгана Р.
до Собору єпископів та відкритий лист віруючих на нього, листи РПЦЗ св.
Трійці в Торонто до Канадського парламенту (1985–1986); листування
фундації ім І. Багряного з М. Марченком та І. Драчем про пожертву 25
тис. доларів на перевезення останків кошового Запорізької Січі Петра
Калнишевського із Соловків на Україну, 1994–1996 рр.
Документи видатного українського журналіста-публіциста в еміграції,
літературознавця, історика, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Рахманного (Олійника) Романа Дмитровича надійшли на
державне зберігання до архіву-музею 18 жовтня 2000 р. через брата Степана Олійника, полковника армії США (у відставці), доктора політології,
консультанта з національної безпеки. Після науково-технічного опрацювання їх сформовано у фонд 1361 (оп. 1, 575 од. зб. – 3948 документи).
Серед творчих матеріалів Романа Рахманного зберігаються понад
тисяча статей (1945–1991) про події у Європі після Другої світової війни,
діяльність УПА, проблеми української еміграції в Канаді, роль України
в світі: «Правда про Україну», «Від Візантії до Кремля», «Українська визвольна армія», «На шляху до другої еміграції», «Культурний обмін, якого
насправді немає», «Дивлячись на стяг українського вояцтва», «Бій під
Крутами – обвинувачення Москві», «Нехай німець скаже?», «При українській стіні плачу і гордості», «Визволення в нас самих», «Слабкість
і сила українського націоналізму», «Дезінформація – засіб великодержавної політики», «Україна і Афганістан», «Самостійницький родовід УПА»,
«Українська відповідальність за долю українців» та ін. (англійською, українською, французькою мовами, машинопис з авторською правкою; а також ксерокопії з газет «Наш шлях», «Перемога», «Українська трибуна»,
«Українське слово», «Лемківщина», «Вільне слово», «Наша мета», «Українське життя», «Свобода», «Гомін України», «Вільна думка» та ін.).
Тут наявні відкриті листи письменникам УРСР щодо роману О. Гончара «Собор», Д. Павличку з приводу його статті «Фальшиві клейноди».
Епістолярна спадщина у фонді письменника складає 1787 листів, із
них – 747 листів самого Романа Рахманного за 1957–1999 рр. до 208 адресатів і 1040 листів до нього від 228 адресантів за 1946–1999 рр. Це листування між Д. Андрієвським, А. Армстронгом, І. Білинським, В. Бургардом, Б. Винаром, С. Волинцем, Й. Гірняком, Р. Головацьким, Р. Грабовичем, В. Гуцуляком, С. Гординським, С. Давидовичем, Д. Донцовим, В. Дорошенком, А. Драганом, О. Зінкевичем, І. Огієнком, С. Кальбою, І. Кедрином-Рудницьким, Е. Козаком, М. Коцем, І. Кошелівцем, Б. Кравцівим,
В. Кубійовичем, Ю. Лавриненком, М. Лебедем, Ю. Луцьким, М. Марунчаком, М. Мамриком, Ю. Нагорним, П. Плевако, Л. Полтавою, О. Пріцаком, М. Прокопом, Ф. Погребенником, І. Сирником, У. Самчуком, Яром
Славутичем, Й. Сліпим, М. Смиком, В. Стахівим, Ю. Стефаником, О. Тар385
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новським, Д. Фішером, Р. Хомяком, І. Янчишиним та ін. (українською,
англійською мовами).
Значним є листування за 1959–2000 рр. з установами та організаціями: Комітетом українців Канади, Об’єднанням жінок Ліги визволення
України, Міжнародною службою «Радіо Канади», Департаментом національної безпеки Канади, Об’єднанням колишніх вояків УПА, Спілкою
українських самостійників, Українською вільною громадою в Канаді,
Об’єднанням лемків Канади та ін.
Окрему групу становлять матеріали про присудження Роману Рахманному Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1994 р.): Подання Всеукраїнського товариства «Просвіта» 3-х томника публіцистичних
праць «Україна атомного віку», відгуки про творчість Р. Рахманного Світового конгресу українців, Конгресу українців Канади, Указ Президента
України про присудження премії, вітання від Олеся Гончара, І. Набатовича, Ліги українців Канади та ін.
У фонді багато документів, що цікавили Р. Рахманного, зокрема з історії України, про творчість Д. Донцова, Т. Коструби, проблеми церкви
в Україні (1913–1990).
Серед матеріалів про Р. Рахманного – біографічні довідки, анкета
члена ПЕН – клубу, статті, відгуки, рецензії на книги, повідомлення, в газетах «Америка», «Гомін України», «Наша мета», «Українська трибуна» про
видання книг Р. Рахманного (1958–2000).
На жаль, до архіву-музею передано невелику кількість ксерокопій
світлин: Р. Рахманний під час виступів на вечорах, у групі з М. Кушніром,
дружиною Надією; ксерокопії з фото М. Любачівського, М. Петлюри, Р.
Шухевича.
Документи українського композитора Івана-Богдана Весоловського
1999 р. передала його дружина Олена Миколаївна Весоловська. Після
науково-технічного опрацювання їх сформовано у фонд 1356 (оп. 1, 38 од.
зб. – 269 документів за 1868–1983).
Серед творчих матеріалів (1934–1950): пісні для голосу в супроводі
фортепіано («Багряна осінь» – сл. В. Коломійця, «Березень» – сл. Д. Мегелика, «Біжить доріжка» – сл. В. Сосюри, «Космічні шляхи» – сл. О. Підсухи, «Ліричний двовірш» сл. – Ф. Малицького, «Літо» – сл. О. Слісаренка, «Серенада» – сл. П. Ключини, «Синії очі» – сл. А. Кримського, «Нірвана» – сл. Т. Шторма; танцювальна музика для голосу в супроводі фортепіано (1934–1951) «Альбом танкової музики» (сл. І. Весоловського, П. Тичини, В. Ткаченка); п’єси для гітари соло «Зірка», «Зустріч» (б/д) п’єса для
фортепіано соло «Ноктюрн» (1934 р.).
Епістолярна спадщина представлена листами І. Весоловського до
рідних і композитора А. Кос-Анатольського (1968–1970).
У фонді є матеріали до біографії І. Весоловського – свідоцтво про
закінчення гімназії в м. Стрий (1933), диплом магістра права університету Яна Казиміра (Польща, 1937 р.), еміграційні документи за 1938–
1966 рр. – довідки про прописку, паспорти, посвідчення особи, посвідчення пілота-офіцера Королівських повітряних сил Канади. Про його творчу
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та службову діяльність свідчать квиток члена Української канадської фундації ім. Т. Шевченка (1931–1932), афіші, програми музичних заходів за
участю І. Весоловського (1950–1971), листи з подякою за благодійні концерти та пожертви організації української молоді «Пласт», Комітету побудови Українського національного дому.
Матеріали до біографії композитора представлені статтями О. Зорича, Р. Рахманного, Т. Терена-Юськіва, повідомленням про його смерть,
листуванням Української канадської фундації ім. Т. Шевченка з мистецькими установами і приватними особами про вшанування пам’яті митця,
спогадами О. Весоловської та Ю. Залізняка про нього.
Серед світлин – індивідуальні та групові фото (1930–1960), з артистами, працівниками української секції Міжнародного канадського радіо,
з невстановленими особами під час перебування на Україні (1968 р.), родинний фотоальбом (1920–1960).
Одночасно з надходженням документальної спадщини з Канади в Україну науково-довідкова бібліотека ЦДАМЛМ України поповнилася
рідкісними культурологічними, релігієзнавчими, політичними, музичними,
літературознавчими та періодичними виданнями українською, англійською,
французькою мовами.
Документи Івана Огієнка, Олекси Гай-Головка, Григорія Сірика, Романа Рахманного, Івана-Богдана Весоловського, що зберігаються в Центральному державному архіві-музеї, відобразили невідомі сторінки громадського, політичного, церковного, літературного, мистецького життя
наших співвітчизників – представників української діаспори в Канаді
впродовж 1947–2002 рр.

Георгій Папакін
НОВІТНЯ АНГЛОМОВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БІОГРАФІЯ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
(Plokhy Serhii. Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and
the writing of Ukrainian History. – Toronto; Buffalo; London:
University of Toronto Press Incorporated, 2005. – 614 p.)
Біографічний жанр нині набув надзвичайного поширення. Значною
мірою це є природною реакцією на попередню радянську добу нашої історії,
коли окрема людина вважалася гвинтиком партійно-державної машини і її
життя нікого не цікавило, а нечисленні біографії прискіпливо відібраних
«замечательных людей» мали лише ілюструвати здійснення закріплених
за ними цією машиною ідеологічно-соціальних функцій. Сучасні
дослідники відійшли від такого cуто утилітарного підходу, започатковано
нову спеціальну науку – біографістику, створено навіть академічний
Інститут біографічних досліджень. Багато вітчизняних історичних діячів
удостоїлися наукових чи популярних життєписів. Разом з тим слід
відзначити, що значна частина таких праць не є політичними біографіями
у прямому значенні цього поняття. Це, скоріше, своєрідна сучасна
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політагіографія, адже життя будь-якої видатної людини змальовують за
певними канонами заздалегідь підібраними барвами.
Нещодавно в Канаді надруковано нове дослідження про життя і творчий доробок Михайла Грушевського. Воно вигідно вирізняється із численних грушевськознавських праць. Його автор – відомий історик Сергій
Плохій (вихованець дніпропетровської історичної школи професора Миколи Ковальського, нині директор Центру ім. Петра Яцика Канадського
інституту українських студій при Університеті Альберти). До написання
цього твору автор подолав довгий шлях студіювання ранньомодерної історії
України, козацтва, стосунків України з Росією в XVII–XIX ст. Практично
всі його праці відзначалися увагою насамперед до боротьби ідей, з’ясування стосунків та взаємин – тобто історії людського духу. Не є винятком
і останнє велике дослідження вченого, в основі якого – аналіз велетенської праці М. Грушевського, спрямованої на поборювання російської імперської ідеї в історії, політології, етнології та політиці впродовж першої третини
ХХ ст.
Мабуть, вперше в наявній величезній історіографії, пов’язаній з іменем М. Грушевського, дослідник чітко сформулював власне завдання –
дослідити історію боротьби ідей через життя видатного вченого, – і отримав позитивний результат. Проте так само очевидно, що без попередніх
праць Любомира Винара, Ігоря Гирича, Руслана Пирога, Василя Ульяновського, Юрія Шаповала та інших українських істориків, присвячених
видатному історику й політику, подібну книгу важко було б написати.
Доречно тут буде згадати, що вона є взагалі другою науковою англомовною біографією Михайла Сергійовича. Перша належить Томасу Примаку,
що з’явилася наприкінці 1980-х рр.1
Як зазначив автор у передмові до книги, прямим поштовхом до її написання стала його праця над англійським перекладом десятитомної «Історії
України-Руси» М. Грушевського. Власне, і вся рецензована книга
є побічним, але дуже вагомим науковим продуктом участі С. Плохія у реалізації проекту, започаткованого Канадським інститутом українських
студій ще на початку 1990-х рр.
Майже всі 600 сторінок нової, так би мовити інтелектуальної біографії
М. Грушевського, присвячені практично одному питанню – поборюванню видатним вченим імперської/радянської концепції всеросійської і,
відповідно, української історії, адже згідно з нею навіть й досі історія
України майже до XIV ст. вважається складовим етапом російської історії.
Щоб упевнитися в живучості такої «традиції», достатньо глянути у виданий 2002 р. під грифом кількох високих державних і наукових установ
довідник «Россия: Хроника основных событий. IX–XX вв.». У ньому знов,
без найменшого сумніву, перша згадка про Росію датується 852 р., «Повістю временних літ» – «нача ся прозывати Русская земля»2, навіть не
звертаючи увагу на українську мову і побудову цієї фрази. Таким чином,
і нині маємо свідчення глибоко вкоріненої у свідомість (а, може, навіть
у підсвідомість) росіян пан-російської концепції «трьох братніх народів»,
з яких наймолодший, за їхнім бажанням, став старшим. І цілковито справедли388
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во стверджує С. Плохій, що жоден з істориків не відіграв такої визначної
ролі в боротьбі з цією хибною концепцією і заснуванні нової української
парадигми як М. Грушевський. Крім того, він став провідною постаттю
у політичному, державному, науковому і культурному житті України впродовж 1910 – початку 1930-х рр., іншими словами – не тільки науково довів
окремішність української історії, й прислужився практичним крокам у державному становленні України.
Авторові рецензованої праці, з огляду на заявлену ним тему, довелося
продемонструвати обізнаність не лише в історії, насамперед в історії ідей
та політичної історії, джерелознавстві, історіографії, але й у теорії розвитку
націй. Тут він спирався на наукові «максими» Бенедикта Андерсона та
Романа Шпорлюка, зокрема, «створення, падіння і відновлення націй», та
«занепад однієї нації – піднесення іншої нації». Тому авторські підходи
у визначенні взаємозв’язку історії та національного будівництва, за
визначенням самого С. Плохія, полягали у тому, що розвиток національної ідентичності вимагає створення відповідних історіописань. Іншою
засадничою тезою дослідження є те, що встановлення власної «окремішності» від домінуючої етнічної групи відіграє провідну роль у формуванні
національних історіописань.
Структура книги С. Плохія є дуже продуманою і охоплює практично
весь період наукової діяльності його героя аж від 1890 р., коли той опублікував свою першу наукову розвідку, до 1934 р., коли помер. Автор виділив
два великих розділи: «Нація та імперія» й «Нація і клас». Перший з них
присвячений взаємовідносинам між російським імперським історіописанням і новоствореною українською національною парадигмою і містить
інтелектуальну історію становлення світогляду молодого М. Грушевського,
коротку наукову та політичну біографію вченого за 1890–1919 рр. Проте
найголовнішу увагу тут звернуто на його титанічну працю з формування
та обґрунтування нової, національної концепції історії України. У другому
розділі за такою ж структурою висвітлено останнє десятиліття творчого
життя вченого, зіткнення, переговори і конфлікт між створеною ним
концепцією української історії та класово орієнтованою парадигмою
в умовах більшовицького правління. У четвертій главі описано еволюцію
поглядів вченого після повернення в Україну, в інших двох – теоретична праця
Грушевського щодо таких засадничих понять, як нація, держава, герой, маса
та еліта, і нарешті – зіткнення створеного ним національного історіописання
з марксистською ідеологією та жорстоке, у тому числі і фізичне, в особі її
представників, нищення першої в умовах сталінського режиму, який не
допускав ніяких світоглядних відхилень і згодом практично повністю
адаптував імперську схему російської історії.
У тексті в межах такої структури С. Плохій навів багато даних із ретельно опрацьованих ним документів в архівах (це центральні архівосховища України – ЦДІАК, ЦДІАЛ, Інститут рукопису НБУВ, а також архівна колекція Запорізького державного університету), з усіх праць М. Грушевського, а також численної літератури про нього (кілька сот назв видань). На основі цього автор вибудував власну концепцію ідейного роз389
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витку видатного українського вченого. Він прагнув довести, що М. Грушевський своїм творчим доробком зламав концепцію єдиного російського
народу та єдиної російської історії, потрактувавши історію Київської Русі
на користь української нації. Тим самим було підірвано основоположний
міф Російської імперії, складений, до речі, ще київськими монахами
в «Синопсисі» XVII ст. С. Плохій показав також еволюцію поглядів самого
вченого, стверджуючи, що в перших працях той відстоював соціальноорієнтовані, егалітаристські, антиелітарні і народницькі ідеї. Проте в процесі
боротьби за українську історію відбувалася трансформація його
народницьких поглядів у соціалістичні та національні. Тому в останніх
працях видатного історика провідними є мотиви національної солідарності,
ідеї національної державності. В основі наукової концепції М. Грушевського
лежала беззаперечна теза про «окремішність» українців як більш старої,
більш «західної», більш культурної нації – прямих нащадків антів
докиївського періоду. Крім того, ним, українська історія не закінчувалася
Переяславом – 1654 р., а включала в себе Гетьманщину другої половини
XVII–XVIII ст., національне відродження ХІХ ст. і визволення – у ХХ ст.
Крім того, як твердить С. Плохій, М. Грушевський ніколи не говорив, що українська нація була безкласовою, у чому його звинувачувала
вся радянська історіографія. Навпаки, він відкинув «плебейський міф» –
уявлення про українську націю як селянську, що не мала своєї еліти або
правителів.
За радянської доби доля наукової теорії М. Грушевського була складною, оскільки вона мала дещо спільне з поглядами представника марксистської школи Миколи Покровського, що так само протистояла
російській імперській схемі. Це уможливило майже десятирічне існування
очолюваних академіком історичних інституцій у підрадянській Україні,
але не захистило ні його, ні їх від атак радянської марксистської
історіографії. Проте у середині 1930-х рр. фізичного нищення зазнали як
представники школи М. Грушевського, так і української марксистської
школи Матвія Яворського. Натомість до кінця цього десятиріччя
практично повністю було відновлено російські імперські погляди на історію
як на процес формування наднаціональної єдності – «радянського
народу». Для України це означало нову «денаціоналізацію» історії.
Разом з тим, С. Плохій справедливо стверджує, що «ідея М. Грушевського щодо української історії як окремої наукової дисципліни ніколи не була відкинута в СРСР. Незалежно від того, як часто вона переписувалася згідно з останніми партійними директивами, історія України залишалася суб’єктом численних історичних розвідок, створених і опублікованих в УРСР»3. Ці ж причини призвели до створення окремого українського історичного журналу та академічного інституту, що займався здебільшого питаннями історії України. «Виявилося, – пише автор, –
що значно легше для радянського режиму було фізично усунути М. Грушевського, ніж відкинути його спадщину і переконати своїх інтелектуалів, що історіографічна революція, пов’язана з його ім’ям, ніколи не мала
місця»4 .
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Остання фраза, наведена нами, є підсумковою в книзі С. Плохія. Вона
цілком випливає із усього викладу автора. З нею є підстава погодитися.
Разом з тим, на наше переконання, це твердження є правильним для України і всередині України. Якраз тут наукова спадщина М. Грушевського
спричинила переворот у суспільних уявленнях, стала визначальною для
виникнення самостійної історії України, а не Південно-Західного краю чи
Малоросії. На жаль, як зазначено нами на початку цієї статті, сучасна
російська історіографія все ж повністю успадкувала імперський/радянський міф походження Росії, й історія України для неї – це регіональний
відтинок загальноросійської історії (як, наприклад, історія Новгорода
Великого, Пскова тощо). Не задовольняючись російською офіційною наукою, можемо послатися і на останню працю Лева Гумільова, творця теорії
пасіонарності, опубліковану за його життя – «От Руси к России». Там він
за перший етап російської історії визнав заснування Київської держави. А
на початку XIV ст., на його думку, коли та «канула в небытие», а замість
старих подніпровських центрів з’явилися нові (Твер, Рязань, Володимир),
поява самої Росії пов’язана з Монгольською імперією (Золота Орда). В Україні ж на той час, заявив він, жило або «русское население», або «православний суперэтнос», а ніякі не українці5.
Тому й нині для більшості російських істориків М. Грушевський – такий
собі націоналіст від науки, який за австрійські крони намагався відрізати
від славетної історії держави Російської найдавніший період. Пригадую
розмову в редакції одного російського академічного історичного часопису
на початку 1990-х рр., після публікації в ньому моєї біографічної розвідки
про Павла Скоропадського. Відповідальний секретар журналу намагався
замовити мені таку ж статтю про М. Грушевського, чомусь вирішивши,
що я ставлюся до цієї історичної постаті не зовсім прихильно. Мені
довелося переконувати його, що, ставлячись дещо критично до політичної
діяльності видатного історика, особливо в 1918–1919 рр., його науковий
доробок я щиро поважаю, а його самого вважаю засновником української
національної історіографії. Іншими словами, висновки С. Плохія щодо
остаточного зруйнування багатогранним вченим імперської ідеї, на наш
погляд, слід вважати перебільшеними. М. Грушевський значною мірою
підірвав її, науково довівши існування окремої історії України, але знищити
зовсім панросійську теорію не зміг. Вона виявилася надто живучою, до
того ж підживленою більш ніж півстолітніми намаганнями створити «новую
историческую общность – советский народ».
Із дрібніших зауважень, які вважаємо за необхідне висловити, слід
згадати, що автор фактично не опрацював інформацію із документів, що
зберігаються в ЦДАВО України та ЦДАГО України. Якщо джерела із останнього архіву було досліджено й опубліковано Р. Пирогом (що, безперечно, не свідчить про недоцільність власного вивчення, наприклад,
листування М. Грушевського з компартійними керманичами України та
відомостей про академіка, зібраних цими органами), то документи радянських інституцій (насамперед Наркомату освіти, який керував
Академією наук) про М. Грушевського ще практично не опубліковано
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і не досліджено. Я не кажу вже про документацію Центральної Ради,
пов’язану з ім’ям М. Грушевського. Безперечно, уважний дослідник
віднайшов би там нові свідчення для всебічного розкриття інтелектуальної біографії вченого.
Вочевидь напрошується й таке структурне зауваження. З у цілому
продуманої схеми книги, яка чітко змальовує боротьбу М. Грушевського
з імперською та пролетарськи-класовою схемами історії, чомусь випав
період еміграційний (1919–1924), коли після поразки визвольних змагань
учений опинився в Чехо-Словаччині. Очевидно, немає підстав уважати,
що саме в цей період зупинилася еволюція поглядів історика. Про це
свідчить навіть подана в книзі бібліографія його опублікованих праць:
принаймні кілька з них припадають на цей практично невисвітлений період його життя (статті про Тараса Шевченка, відкритий лист Х. Раковському тощо). І хоча певні авторські зауваження щодо еволюції поглядів
вченого на еміграції розкидані по різних главах, наявність такого окремого
структурного розділу у книзі була б не зайвою.
Нарешті, pro domo sua. На нашу думку, історії взаємин двох видатних,
але таких протилежних за поглядами українців, як М. Грушевський та
П. Скоропадський, слід було б присвятити у книзі значно більше місця.
Незаперечним є той факт, що гетьман бажав бачити президентом заснованої ним Академії наук найавторитетнішого, на його погляд, українського
вченого. При цьому гетьман не зважав на різницю у поглядах, на вороже
ставлення М. Грушевського до державного перевороту у квітні 1918 р.
і самої постаті П. Скоропадського. Проте для вченого тоді на першому
плані перебували ідеологічні розбіжності й особиста образа, а не інтереси
розбудови української науки. Залишаємо на авторське сумління і його фразу
щодо «державного перевороту, організованого німецьким вищим
командуванням», адже більшість сучасних неупереджених дослідників
сходиться на тому, що гетьманський переворот був справою широких політичних кіл українського суспільства, реакцією на політику Центральної
Ради та її уряду, яка тоді зайшла в безвихідь, об’єктивно вела до втрати
української державності. Це був саме той процес, який призвів до відходу
М. Грушевського з народницьких позицій, перегляду його ставлення до
еліти, про який пише С. Плохій.
Декілька слів слід сказати щодо перекладу традиційних термінів нашого минулого англійською мовою. У цілому переклад автора є напрочуд
точним і повністю адекватним, адже він намагався перекладати не слова,
а поняття. Проте щодо перекладу поняття «народник» («populist») виникає
певне застереження, адже точний англійський зміст цього терміну різниться
від нашого.
Зроблені нами зауваження не мають на меті якось применшити значення рецензованого видання. Поповнення бібліографії грушевськознавства таким змістовним виданням, безперечно, стало подією не лише української, а й світової історіографії. Залишається тільки побажати, щоб
з’явився й україномовний варіант книги, так потрібний в Україні.
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Ростислав Романовський
ВАГОМИЙ ВНЕСОК У ДОСЛІДЖЕННЯ
ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО УКРАЇНЦІВ
ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ АЛЬБЕРТИ
Із початку еміграції в Канаду наприкінці ХІХ ст. українці прибували
і компактно осідали у центрально-східній частині провінції Альберта. Тут
виникла найбільша концентрація українських поселень степової Канади,
а тому збереглася велика кількість матеріальних пам’яток українських
першопоселенців. Не випадково саме у вказаній провінції 1971 р. засновано унікальний музей під відкритим небом «Село спадщини української
культури»*.
Важливою складовою діяльності музею є проведення наукових досліджень матеріальної та духовної культури, господарської діяльності та суспільного життя українців Альберти. У видавничій серії «Наукові записки
Відділу охорони історичних пам’яток провінції Альберти», започаткованої
1976 р., опубліковано низку наукових праць, підготовлених за матеріалами
музею або документами, дотичними до його діяльності.
У першому випуску серії опубліковано дослідження фахівця з історії
українських поселень у Канаді та Південній Америці, нині професора
Вінніпезького університету Джона Лера «Українська народна архітектура
в Альберті»1 .
1985 р. побачила світ фундаментальна праця знаного дослідника історії канадських українців Ореста Мартиновича «Українські поселення
у центрально-східній Альберті, 1890–1930: Історія» (перевидана 1990 р.)2.
Автор зосередив увагу на таких аспектах життя українських громад у
Альберті: індивідуальний досвід діяльності українських фермерів та їхніх
родин, пристосування до нових умов господарювання у Північній Америці; громадський досвід та формування власних культурних й релігійних
установ; соціальний досвід, відносини з урядовими установами, бізнессередовищем, інтеграція у канадське суспільство.
*
Відомості про музей «Село спадщини української культури» подано на веб-сторінці
цієї установи: http://tapor.ualberta.ca/heritagevillage. На ній представлено також: аудіозаписи
популярних платівок українців центрально-східної Альберти 1920-х рр.; інтерв’ю з місцевими українцями, які розповідають про будівлі – експонати музею; зміст наукових робіт,
підготовлених на основі матеріалів музею (опублікованих та неопублікованих); фотографії
українських поселенців в Альберті та ін.
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Книга О. Мартиновича складається з 6-ти розділів. У перших двох подано загальний огляд політичного, економічного, суспільного життя в Галичині та на Буковині (кінець ХІХ –
перша третина ХХ ст.), висвітлено
процес імміграції українців до канадських прерій. У третьому розділі
розглянуто українське фермерське
господарство центрально-східної
Альберти та трансформацію форм
господарювання українських поселенців: перехід від традиційного селянського господарства, орієнтованого на задоволення власних потреб, до комерційного фермерського
господарства, поширеного у Північній
Обкладинка монографії Ореста Марти- Америці. Четвертий, найбільший за
новича «Українські поселення у централь- обсягом, розділ присвячено сільській
но-східній Альберті. 1890–1930: Історія»
громаді та її установам. Автор
(Едмонтон, 1985)
висвітлив діяльність серед українських поселенців церковних установ різних конфесій (Російської православної церкви, Української греко-католицької, Української греко-православної
церкви, протестантських церков). Він приділив належну увагу організації
сільських шкіл, народних домів, магазинів. У п’ятому розділі йдеться про
міське середовище в районі залізниць центрально-східної Альберти, його
відносини з сільськими громадами, а також про комерційну діяльність українських поселенців. Останній розділ присвячено політичній діяльності
місцевих українців. Важливим доповненням дослідження є ґрунтовна анотована бібліографія публікацій, присвячених Західній Україні, Західній Канаді та українцям Альберти кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. (понад
500 бібліографічних записів). Видання багато ілюстроване, містить значну кількість статистичної інформації, карт та схем.
Дослідження історика та фольклориста, професора Альбертського університету Андрія Нагачевського, опубліковане 1985 р., присвячено тимчасовим житлам (переважно підземним) українських першопоселенців у Альберті3. Автор дослідив традиції тимчасових жител в українській народній
та сільській архітектурі Альберти, визначив типологію тимчасових жител
канадських українців, детально розглянув особливості будівництва та структурні компоненти різних типів таких жител. А. Нагачевський приділив увагу змінам, що відбулися в архітектурі тимчасових жител під впливом місцевих умов та архітектурних традицій. Джерельною базою дослідження стали опубліковані джерела, результати польових експедицій, записи інтерв’ю,
археологічне дослідження фермерської садиби Василя Павлюка.
Значну частину наукових досліджень музею «Село спадщини української культури» складають студії, присвячені історичним будівлям – експо
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натам музею. У них через історію окремих будівель та їхніх власників реконструйовано особливості матеріальної культури, суспільного життя та господарювання українських поселенців Альберти. Дослідження, як
правило, проводилися за єдиною методикою та були написані за подібною
структурою: 1) історія родини власника будівлі та її еміграції до Канади;
2) історія місцевості, в якій поселилася родина; 3) функціональне використання будівлі; 4) «структурна історія» – опис будівництва споруди, її зовнішнього та внутрішнього вигляду. Серед таких досліджень можна назвати
студії про гараж для машин родини Черночан4, хату Ґрекулів5, хату М. Гавреляка6, Лужанську крамницю7, стайню Радвей8. Цікавою є також праця координатора Українсько-канадської програми КІУС Андрія Макуха «Церква Хлуса. Оповідна історія української католицької церкви в Бучачі, Альберта» (1989)9 . На основі даних опитувань колишніх прихожан церкви, автор
реконструював її діяльність впродовж календарного року.
У додатках до цих видань нерідко публікувались архівні документи.
Всі згадані праці містять численні фотографії, ілюстрації, плани та схеми
будівель, карти, таблиці зі статистичними даними, що значно підвищує
їхню інформаційну наповненість.
Важливим доповненням до згаданих вище видань став довідник, підготовлений українсько-канадським істориком, нині професором Альбертського університету Джоном-Полом Химкою «Галичина та Буковина:
Дослідницький довідник по Західній Україні, кінець ХІХ – початок ХХ ст.»
(1990)10. Ще до його публікації він користувався великою популярністю
серед дослідників у музеї «Село спадщини української культури», зокрема
при проведенні генеалогічних пошуків. У ньому подано відомості про
адміністративно-територіальний поділ Галичини та Буковини, структуру
місцевої влади та адміністрації 1867–1914 рр., іншу довідкову інформацію.
Більшу частину книги складають огляди опублікованих джерел до
соціальної та місцевої історії Західної України, а також головних біблітечних та архівних зібрань (Канада, США, Австрія, Україна). Довідник доповнює бібліографія публікацій з історії Галичини та Буковини, структурована за розділами видання (649 бібліографічних записів).
Темою дослідження видатного українсько-канадського фольклориста, професора Манітобського університету Роберта Богдана Климаша став
фольклор українських іммігрантів у Канаді11. Джерельну базу його склали результати опитувань понад 100 українських старожилів Альберти.
У першій частині праці автор наголосив на відмінностях між старою та
новою батьківщиною іммігрантів (передусім у кліматичних умовах та густоті населення), які вплинули на українські традиції в Альберті. Друга її
частина містить вибрані свідчення опитаних осіб про традиції та обряди
українців центрально-східної Альберти до 1930 р. Свідчення можна віднести до двох основних груп: 1) фольклор селян-іммігрантів та фермерівпіонерів; 2) фольклор осіб, що не займалися фермерством (дружина коваля, шкільний вчитель, священик-василіянин та ін.). У третій частині «Фольклорний комплекс як мозаїка» розглянуто зміни, які відбулись у фольклорі
українських поселенців під впливом умов життя у новій країні, про395
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стежено трансформацію фольклору українських селян у фольклор українських іммігрантів та у канадський етнічний фольклор. Автор встановив
відмінності у фольклорі різних груп українських поселенців, залежно від
району поселення, походження, віросповідання.
Публікація дослідження відомого буковинського історика та етнографа, професора Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Г. К. Кожолянко «Поселення та житло українців Івано-Франківщини
та Буковини» (1992)12 доповнила наукові студії музею «Село спадщини
української культури», адже архітектура українських поселень у Канаді
продовжувала традиції української народної архітектури Галичини та
Буковини.
Слід зазначити, що значна частина наукового доробку музею «Село української спадщини» залишається неопублікованою. Підготовлено, але не видано дослідження про 15 архітектурних пам’яток, що зберігаються у музеї:
Хата Пилипових, Хата Гавреляків, Стайня Лакуст, Шпихлір Лакуст, Хата Ґрекулів, Шпихлір Російчуків, Шопа Чернівчанів, Крамниця з околиці Лужани,
Народний дім «Київ», Русько-православна церква, Школа «Росія», Шкільна
стайня, Промислова крамниця, Станція поліції, Хата Демчуків (з їхнім
змістом можна ознайомитися на веб-сторінці музею). У студіях, присвячених тій чи іншій пам’ятці, досліджено функціональне використання будівлі,
повсякденне життя її мешканців, подано детальний опис пам’ятки.
Вихід у світ оглянутих книг став гідним внеском у розвиток україністичних студій у Канаді, сприяв збереженню національної спадщини канадських українців.
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Світлана Артамонова
«ОКО СВІТУ» – ЖУРНАЛ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
(Око світу: Ukrainian magazine. – Montreal. –
1950, July 31. – Vol. 1, № 1. – 24 p.: il.)
Українська преса в Канаді започаткована у першій чверті ХХ ст. До
Другої світової війни тут видавалось 18 журналів. Проте їхнє існування
було не завжди довготривалим. Після Другої світової війни з прибуттям
сюди нової (третьої) української еміграції з Європи її заокеанська преса
отримувала подальший розвиток, з’явилися нові газети та журнали. Вони
відтворювали реальну тогочасну політичну ситуацію.
У липні 1950 р. у Монреалі розпочалося видання нового журналу «Око
світу». Як зазначено в ньому, – це «перший український універсальний та
популярний ілюстрований журнал» у Північній Америці та перше періодичне видання у Східній Канаді1.
Його головним редактором став Ростислав Олександрович Шульгин
(27.10.1914 – 01.04.1974) – політичний діяч, журналіст, учасник французького руху опору. Син першого міністра закордонних справ України народився в Києві. Від 1919 р. знаходився в еміграції у Празі, від 1927 р. –
у Франції. У Парижі Р. Шульгин закінчив ліцей Генріха IV і університет
в Екс-ан-Прованс. Мав ступінь кандидата юридичних наук та кандидата
гуманістичних наук; отримав диплом у галузі політичних наук. Працював
у дипломатичній місії УНР у Женеві (30-ті рр.), в бюро преси прем’єрміністра Франції, а також воєнним кореспондентом під час радянськофінської війни. У 1940 р. після капітуляції Франції був заарештований
гестапо. Згодом долучився до підпільного руху опору – виконував обов’язки зв’язкового між французькими повстанцями, італійською королівською армією та західними союзниками. Після закінчення війни Р. Шульгин працював у відділі американської дипломатичної місії у Швейцарії.
У Канаду переїхав у 1949 р., де наступного року започаткував видання
вказаного журналу. Від 1952 р. працював в українському відділі Канадського міжнародного радіомовлення новин французькою мовою. Він є автором підручника французької мови, підготував монографію про київську
княгиню Анну Ярославівну, дружину французького короля Генріха І. В Оттаві Р. Шульгин очолював філію Українського національного об’єднання.
Похований на цвинтарі Пайнкрест (Оттава)2.
Перше і єдине число журналу «Око світу» нині є бібліографічною рідкістю. Його планувалося видавати два рази на місяць для українців,
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що опинилися за межами рідного
краю. Мета видання: «дати українському народові, розсіяному по далекій чужині, універсальний, популярний та ілюстрований журнал, які мають усі модерні державні нації»3. Від
самого початку у ньому була закладена ідея зробити його аполітичним,
ліберальним, демократичним, високо толерантним органом, всебічно
перейнятим високої любові до української землі і свого народу, та в той
же час «повним ненависті проти червоного московського ворога»4.
Практично вже у першому числі
журналу відобразилися закладені
його ініціаторами завдання. Життя
українців, їхні перші кроки на канадОбкладинка видання
ській землі, а також життя в інших
країнах розглядалися в контексті подій першої половини ХХ ст. Це була
спроба надати можливість українському читачеві, що мешкав за кордоном, знайомитись із життям не тільки зарубіжних країн, їхніми архітектурними пам’ятками, а й тих країн (США та Канада), в яких волею долі
опинилася частина українців. Нижче оглянемо тематику статей у послідовності, поданій у виданні, вказавши прізвища українських діячів, які надрукували свої статті у цьому журналі.
Автор статті «За п’ятдесят літ ХХ-ого сторіччя» – професор Олександр Шульгин, батько головного редактора, колишній міністр закордонних справ УНР, неофіційний представник уряду УНР в екзилі при Лізі Націй. Автор зробив огляд політичних подій першої половини ХХ ст. у світі,
визначив їхні наслідки. Текст супроводжують фотознімки Женеви, палати
Ліги Націй та Міжнародного бюро праці, собору Василя Блаженного
у Москві, руїн Бенедиктинського монастиря в Італії, Карпат та представників українських січових стрільців доби визвольних змагань.
Стаття головного редактора журналу Р. Шульгина «Пам’ятник Петлюрі та Коновальцеві» присвячена їхній ролі у боротьбі за незалежність
України. До неї додано світлини цих діячів, доньки С. Петлюри та його
могили в Парижі.
Короткий історичний нарис «Київ, столиця України» супроводжують
світлини, на яких зображено споруди Української академії наук та Київського оперного театру, Успенського кафедрального собору та загальний
вигляд Києво-Печерської Лаври, малюнок Андріївської церкви, виготовлений у Монреалі українським церковним художником, сотником Володимиром Мошинським.
У репортажі кореспондента журналу Шарля Люка (А.Ф.Д.А.Л.) «Андорська Республіка є гніздом шпигунів» подано інформацію не стільки
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про мальовничу країну Андору як привабливий туристичний центр, скільки
як про країну без поліції та місце активної шпигунської діяльності, особливо
радянської.
«Втеча до Єгипту, чи перша християнська еміграція» – розповідь кореспондента з Єгипту Джіовані Москателі про те, як, за Євангелієм від
Св. Матфея, відбувалася перша християнська еміграція, про святині, де
зупинялась сім’я Ісуса Христа і які зберігаються й досі (підвал коптської
церкви Св. Сергія, фігове дерево Діви Марії у передмісті Каїра, криниця
Пречистої Матері Божої).
У статті «Перші кроки на Новій Землі» (за авторським псевдонімом
Н-іта) розповідається про перші враження прибулих українців від зустрічі
з Нью-Йорком, Філадельфією, з американцями, про проблеми пошуку
роботи. Сторінку журналу присвячено рубриці «Гумор та жарти».
Наступна рубрика «Жіночий куточок», підготовлена дружиною і надійною помічницею головного редактора Олександрою Шульгиною, знайомить читачів з модою, містить господарські поради й ілюстровані поради
щодо виховання дитини.
Поруч із світлиною «Чарівна Канада» вміщено спомини Юрія Горліса-Горського «Я покидаю рай». Мабуть, таке сусідство різнопланових
матеріалів зроблено з метою протиставити рай у Канаді та, з точки зору
автора, «так званий рай» у соціалістичному Сталінграді. У споминах сатирично відображено атмосферу, яка панувала в місті. Декілька слів про
автора публікації: справжнє прізвище Городянин-Лісовський Юрій Юрійович (1898–1946), військовий діяч, письменник, родом з Полтави, автор
різних книжок та статей, зокрема документального роману «Холодний яр»;
учасник підпільної боротьби з московсько-більшовицькою владою на
Україні та керівник таємної групи Абверу, що «виявляла совєтських агентів,
які пролізли у різні установи»5.
Наступні сторінки журналу, присвячені релігійній тематиці, можна
визначити як рубрику «Святий Рік у Римі». У ній її автор Янус подав
коротку інформацію про започаткування Святого Року в столиці католицького світу. На світлинах зафіксовано Папу Пія ХІІ, Службу Божу в соборі Св. Петра у Ватикані, погляд на Рим із купола Св. Петра, площу
і собор Св. Петра та фасад Ватикану, рештки храму, присвяченого богові
Сатурну.
Умовно можна виокремити рубрику «Театр», в якій опубліковано статтю «Василь Стефаник на сцені» – уривок із споминів актора і режисера
Володимира Блавацького. Автор згадав про його постановку з дозволу
видатного українського письменника в 1934 р. у театрі «Заграва», яким
керував із 1933 р. у Львові, новел «Вона – Земля», «Сини», «Марія»,
«Злодій», «Побожна» та «Морітурі» під загальною назвою «Земля» про
трагічну долю галицького селянства під час Першої світової війни. Як
засвідчив мемуарист, великою подією для виконавців вистави «Земля»
була присутність у театрі в Коломиї В. Стефаника, коли він уперше побачив інсценізовані свої твори. Вдруге він побачив інсценізацію свого твору
у Снятині. Зворушений виставами, письменник визнав, що «заграві399
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сти» (артисти театру) помітно сприяли зацікавленості читачів його новелами. На світлинах представлено портрет автора статті, письменника В. Стефаника, а також кілька сцен із історичної трагедії за Богданом Лепким
«Батурин», на одній з яких В. Блавацький фігурує у ролі гетьмана Мазепи.
Ця публікація українського актора, режисера і театрального діяча
В. Блавацького (справжнє прізвище – Трач: 1900–1953) розкрила одну із
сторінок не тільки творчої діяльності режисера, спрямованої на доведення української літератури до широких кіл українців, а й дуже важливий
факт із життя видатного письменника6.
«Майбутність українського промислу в Канаді» – стаття про те, як
українці потроху стають власниками підприємств. Головна ідея її – заклик
до них більше виявляти ініціативи у створенні своєї економічної сили.
Професор Юрій Бучацький у статті «Спорт в житті нації», звернувшись до історії розвитку спорту, наголосив на важливості гартування тіла
і духу за допомогою фізкультури, участі в Олімпійських іграх.
У рубриці «Кіно» подано інформацію про нову французьку кінотехніку
в мультиплікації.
Сільськогосподарська тематика представлена світлинами «Війна з хрущами» – про боротьбу із шкідниками.
«Париж має дві тисячі літ», «Буенос-Айрес» – світлини, що знайомлять читачів із архітектурними пам’ятками Франції та Аргентини.
Втретє на сторінках журналу релігійна тематика представлена рубрикою «Око монтреальське»: про діяльність греко-католицької парафії,
організацію виставки української преси і книги, українського мистецтва.
На світлинах до рубрики – виставка української преси та мистецтва, збудована з ініціативи пароха о. Пасічника греко-католицька церква Святого
Духа в українському стилі, архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви владика Мстислав та о. прот. В. Слюсар.
На останній сторінці журналу подано фотодокументи, які знайомили
із вечорами українського сезону в Монреалі, з чоловічим хором «Сурма»
та хором «Україна», артисткою Ромою Приймою.
Він завершується обкладинкою із зображенням святині України –
собору Св. Софії Київської, де відбувалися найбільші молебні з приводу
визначних подій української історії.
На завершення редакція нового журналу надрукувала «Заклик до українців» підтримати його морально й матеріально.
У журналі надруковано різні оголошення й реклама, які мали сприятифінансовій підтримці видання. Резюме журналу подано французькою та
англійською мовами, що уможливлювало ознайомлення з ним широкого
кола читачів не тільки українського походження.
Усі матеріали супроводжуються відповідними ілюстраціями, які наочно збагатили тексти запропонованих публікацій. Фотографічну редакцію здійснив І. Вахнянин. Мовну редакцію опублікованих матеріалів провів
Роман Ващук.
У цілому можна зазначити, що ідея ілюстрованого видання для українських емігрантів мала позитивне значення, оскільки воно всебічно
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Олександра Шульгина та Ірина Матяш (Оттава, жовтень 2006 р.)

знайомило їх із життям усього світу. Проте зроблений нами огляд засвідчив, що журналу бракувало комплексності, системності та логіки у розташуванні статей. Умовно, на наш погляд, наявні у ньому матеріали за
структурою можна розподілити за такими рубриками: Україна та Київ як
її столиця з архітектурними та культурними пам’ятками; українські особистості в еміграції; авторський погляд на зарубіжні країни (Андора,
Аргентина, Єгипет, Канада, Росія, США, Франція); релігійні сторінки;
український промисел та сільськогосподарські проблеми у Канаді; жіночий куточок; мистецтво; спорт у житті нації; гумористична сторінка.
Після Другої світової війни з приходом нової української еміграції
відбулося зростання та диференціювання української заокеанської преси.
Так, з’являються нові літературно-мистецькі й літературно-наукові журнали:
«Київ» у США (1950), «Культура й освіта» (Вінніпег, 1949), «Нові дні»
в Канаді (Торонто, 1949) тощо7. Але серед них не згадується журнал «Око
світу». І все ж про нього інформацію подано в біографічній статті,
присвяченій Р. Шульгину: «Від 1949 у Канаді, видавав журнал «Око світу»
у Монтреалі»8. Крім того, характеризуючи в одному із своїх видань стан
української преси, М. Г. Марунчак констатує: «В 1950 р. Монтреал видав
«Око світу», ілюстрований двотижневий журнал, який опрацювали Ростислав Шульгин, І. Вахнянин та Роман Іщук»9.
У виявлених друкованих матеріалах зафіксовано лише сам факт видання журналу, але у них відсутня інформація про причини, які перешкодили його продовженню. Завісу цю трохи відкрила зустріч 2006 р. у Канаді директора УНДІАСД Ірини Матяш із дружиною редактора журналу і донькою митрополита Андрея (Митюка) Олександрою Шульгиною, яка брала безпосередню участь у виданні журналу. За її спогадами, журнал неоднозначно сприйняли у релігійних колах через невип401
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р ав да не з їхньої точки зору поєднання матеріалів про католицьку
і православну церкви, а також культ тіла (зображення грецької скульптури Дискобола!). Друге число журналу вже не вийшло. Однак задум був
цікавий – журнал повинен був стати для української еміграції інформаційним дзеркалом щоденної життєдіяльності в усіх сферах у широкому
світі та в рідній Батьківщині.
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Іван Кісіль
«ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІФ»
ТА УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ
(Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна:
Переяславська угода та криза національної самосвідомості. –
К., 2004. – 111 с.)
Із моменту входження українських земель у склад Російської держави колонізаторська політика її панівних верств й уряду століттями спрямовувалася на утримання їх у статусі звичайної провінції. І будь-які спроби українського народу змінити цей статус нещадно придушувалися. Особливу роль у ліквідації національної ідентичності українців відводилося надуманому міфу «єдності з старшим братнім народом». Вихідною точкою
у його створенні стала Переяславська рада 1654 р.
Даючи оцінку понад трьохсотлітньому перебуванню України в складі
Російської імперії Олександра Черненко дійшла до висновку, що воно було
«великою трьохсотлітньою війною проти українського народу», яка призвела не лише до втрати державного суверенітету, а й його духовного простору, а звідси до важкого морально-національного каліцтва впродовж
століть. Цю війну дослідниця поділила на декілька етапів: поступове підпорядкування органів влади, формування ідеології «малоросійства» та перетворення України на звичайну провінцію імперії.
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Використовуючи скрутне зовнішнє військово-політичне становище та
внутрішньополітичну нестабільність України, російські керманичі при кожній
нагоді обмежували автономні права Української держави. І поступово
Переяславська угода, звичайний військовий договір двох рівноправних
союзників, перетворилася на договір про приєднання України до Росії.
у нових договірних статтях гетьманів дописувалися пункти, які заперечували державний суверенітет Гетьманщини. Навіть в угоді, підписаній гетьманом І. Мазепою, декларувалася теза, що в майбутньому держави Українська й Московська зіллються в одну «царську самодержавну» державу, і заборонялося згадувати про окрему державу українців під регіментом гетьмана1. Особливе місце в договорних статтях відводилося православ’ю – єдиному спільному чиннику, що об’єднував два народи. Дбаючи
про єдність православ’я, московські царі доклали всіх зусиль, щоб до кінця
ХVII ст. ліквідувати українську релігійну автономію2.
Аналізуючи зовнішньополітичні дії російських дипломатів другої половини ХVII – середини ХVIII ст., дослідниця докладно висвітлила всі їхні заходи як в культурній, так і в політичній сферах, спрямовані на визнання європейськими державами входження українських земель у склад Російської імперії. Однак, вона чомусь полишила осторонь з’ясування проблеми побудови нового українського суспільства в той час.
Після Національно-визвольної війни 1648–1657 рр. йшов процес формування нової станової структури Гетьманщини. Тоді в суспільстві вибудувалась вертикальна ієрархія, в якій політичний, правовий і соціальний статус особи визначався приналежністю до певної соціальної верстви. Відсутність єдиного загальнодержавного законодавства, що визначало б засади станової структури, спричиняла конфлікти між окремими становими
органами самоуправління і представниками різних станів. Потреба захисту своїх станових прав і привілеїв змушувала багатьох шукати захисту
в московської влади, яка вдало використовувала це у своїх інтересах. Так,
міщани і селяни в обмін на забезпечення своїх прав і привілеїв зобов’язувалися сплачувати податки до царської скарбниці3. Це поступово спричинило розкол суспільства, обмеження влади гетьмана та козацької старшини,
а згодом призвело й до втрати автономних прав Гетьманщини4.
Невдала спроба гетьмана Івана Мазепи розірвати «пута братніх обіймів» тільки прискорили наступ російських імператорів і вельмож на автономні права Гетьманщини. «Бунтівників» було жорстоко покарано, а самого
гетьмана імперська влада оголосила підступним «зрадником», якого привселюдно піддавали «анафемі» і проклинали як найбільшого грішника.
Дослідниця зауважила, що фатальнішими наслідками імперської політики в Україні були ліквідація наукових інституцій, проведення секуляризаційної реформи в 1786 р. та обмеження вживання української мови.
Новими центрами освіти в імперії стали Петербург і Москва. Для викорінення національної свідомості і втрати самоідентичності українців створювалися і поширювалися історико-релігійні твори, в яких обгунтовувалася історична закономірність «возз’єднання», продукувалися пропагандистські вигадки, до чого залучалися працівники наукових установ, навчаль403
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них закладів, навіть творчих професій. На замовлення влади писалися праці які мали легітимізувати права Російської імперії на володіння
українськими землями.
Після проведення адміністративних реформ у 80-х рр. ХVIII ст. більшість нащадків козацької старшини,
побоюючись втратити своє привілейоване становище, стали ревно служити царській владі. а легенда про
те, що їхні предки добровільно стали під «високу руку православного
царя», дала змогу їм почуватися в імперії частиною всеросійської панівної верстви.
Імперський уряд дозволив українцям існувати тільки у вигляді позбавленої національних ознак етнографічної маси. Ті з них, що здобуОбкладинка видання
вали освіту, мусили в спілкуванні
і на службі користуватися російською мовою та приймати російські культурні цінності. Звісно, завжди знаходилися люди, які досягали успіху
в економічній або культурній діяльності, але не хотіли втрачати національну ідентичність. Влада вважала їх потенційними мазепівцями – зрадниками-сепаратистами. Тоді зробити заяву про порушення царизмом прав
українського населення означало кинути виклик імперії5.
«Переяславський міф» дозволяв українцям проявляти виключно всеімперський патріотизм, зокрема у військовій сфері. Не випадково щодо
цього є поява літературного героя М. Гоголя Тараса Бульби, козацького
отамана, який мужньо боровся проти турків і поляків та гине зі словами
на устах, що прославляють «православного царя-батюшку».
У своїй фальшивій пропаганді царизм у ХІХ ст. досяг певних успіхів.
Частина української інтелігенції піддалася її згубному впливу. Більшість із
них влаштовував їхній статус (наприклад, Миколу Гоголя), а інших – стримував страх урядових репресій (справа Кирило-Мефодіївського товариства, переслідування діячів українських громад тощо). Жорстока цензура фільтрувала будь-які зміни у настроях суспільства і, в разі потреби,
вживалося «відповідних» заходів. Видатні історики М. Костомаров,
О. Лазаревський, Д. Багалій, М. Володимирський-Буданов змушені були суворо дотримуватися основних догматів «Переяславського міфу».
Навіть щодо означення українських земель дослідники увесь час вживали принизливий термін «Малоросія». Сподівання українського народу,
що національна революція 1917–1920 рр. кардинально змінить ситуацію
в Україні, виявилися марними. На зміну одній імперії прийшла нова – Радянський Союз, яка проводила лицемірну політику у національному питанні.
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Вона скористалася особливостями радянської державності, щоб запровадженням її національного різновиду (Радянської України) створити ілюзію
задоволення справедливих вимог пригноблених народів колишньої імперії.
Досягши своєї мети у черговому «добровільному об’єднанні народів»
і встановивши абсолютну владу над українськими землями, комуністична
партія створює особливі умови для розвитку національної економіки та
культури. Українську республіку формально було наділено великими конституційними повноваженнями аж до права виходу із союзної держави.
Проте всі ці поступки були зроблені з єдиною метою – виявити і знищити
назавжди «український сепаратизм». Що й було зроблено в 30-х рр. ХХ ст.,
коли голодомором і боротьбою проти «ворогів народу» органи радянської
влади фізично знищили мільйони українців6.
Друга світова війна та необхідність ліквідації її наслідків змусили
радянське керівництво звернутися до історичного минулого, щоб використати випробуваний засіб впливу на свідомість населення. Тому знову підняли на щит «Переяславський міф». Радянська історіографія виробила так
звані «єдино-правильні» нові підходи до висвітлення подій трьохсотлітньої
давнини: Переяславський договір – історична необхідність та закономірність
«возз’єднання» України Росією, наслідок «віковічної» дружби слов’янських
народів-братів.
Нещодавно Україна відзначила черговий «ювілей» – 350-річчя Переяславської ради, який відразу ж охрестили «Третім Переяславом». Усі
заходи проводилися на державному рівні. Президент України Л. Кучма
підписав указ «Про відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради
1654 р.»7. У зв’язку з цим пройшли наукові конференції, «круглі столи»,
книжкові виставки, інші культурно-просвітницькі заходи, надруковано наукові монографії, науково-популярну і художню літературу на історичну
тематику, оновлено музейні експозиції. Відзначення цього «політичного
ювілею» проявили всі негативні наслідки столітнього нав’язування імперського міфу. Українська спільнота розкололося у визначенні його оцінки.
Чільні представники Національної академії наук України розцінили
відзначення «ювілею», як акт національного приниження: «Українці не
повинні святкувати подію, яка поклала початок поневоленню і захопленню України сусідньою державою … Жодна європейська нація не святкує
схожих подій. Україна не повинна святкувати цієї події, а зробити все
можливе, щоб вийшло якнайбільше джерельних матеріалів і люди могли
дізнатися правду про 1654 рік»8. Сам давній акт «злуки» вони трактують
як вимушений крок, викликаний несприятливою тодішньою політичною
й військовою ситуацією. На противагу їм проросійськи налаштовані політики, преса, представники історичної науки в черговий раз обґрунтовували «закономірність об’єднання братніх народів».
Таким чином, одинадцять років незалежності України відкривали
можливість для наукової руйнації «Переяславського міфу». Проте нею
скористалися лише частково та й то більше на папері. На жаль, цей міф
ще живе в свідомості частини українського населення. Російський полі405
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тикум також не може уявити незалежну Українську державу і при кожній
нагоді намагається черговий раз прийняти її в «братні обійми».
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Наталія Христова
ІСТОРИЧНІ ДОЛІ УКРАЇНЦІВ У КАНАДІ
НА СТОРІНКАХ «ЗАХІДНОКАНАДСЬКОГО ЗБІРНИКА»
(Західньоканадський збірник. Ч. 3 / Канадське наук. т-во
ім. Т. Шевченка; Упоряд. Яр Славутич. – Едмонтон, 1998. – 384 с.;
Ч. 4. – Едмонтон, 2000. – 448 с.)
Концепція «Західноканадського збірника», на нашу думку, влучно визначена його автором-упорядником, відомим поетом і літературознавцем
Яром Славутичем: «добра лекція для тих, хто не хоче здаватися чужині,
асимілюватися, а навпаки прагне зберегти себе, бути українцем, гордо
нести це ім’я у всіх життєвих обставинах». На особливу увагу у підготовці та виданні цього збірника заслуговує роль Петра Саварина. За свідченням Яра Славутича, вихід третьої та четвертої частин цього збірника
майже через 25 років пояснюється «відсутністю активістів серед нового
покоління українців Канади», «збайдужінням». Але завдячуючи П. Саварину, який почав розшукувати авторів, замовляти статті, спонукати до служіння
патріотичній ідеї, маємо чудову нагоду ознайомитися з життям українців на
канадських землях.
Ідея та завдання надрукованих частин збірника позначилися й на тематиці публікацій у них, яка є доволі широкою: українська мова та література, освіта, музика, етнічно-національна, етнографічна, музейна та інша
діяльність у Західній Канаді. Все ж детальний аналіз її дає змогу виокремити спільне для всіх авторів статей – намагання осмислити своє існування на чужині в рамках національного побутування, висвітлити події та
явища в їхньому історичному розвитку з використанням мемуарів.
Третю частину збірника відкриває поема Яра Славутича «Світичі»,
уважно прочитавши текст якої починаєш усвідомлювати задум автора і зв’язок між цим драматичним твором та тематикою збірника. Це – епіграф, що
веде нас історичними шляхами українців на чужині. П’єса пройнята роздумами про долю їх у Канаді.
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Стаття професора Саскачеванського університету Віктора Буйняка «Українська мова у школах Саскачевану» є спробою узагальнити
власний досвід на мовній ниві, простежити історію розвитку української
мови в регіоні з початку ХХ ст. Автор описав структуру українських
шкіл у Саскачевані від вищих навчальних закладів до дитячих садочків, послідовно охарактеризував започатковану в Канаді українську
двомовну навчальну систему. Професор зробив такі пропозиції та висновки: по-перше, українське суспільство має докласти зусиль, щоб, всупереч усім перешкодам і тимчасовим невдачам, розбудити й змінити
у молодого покоління зацікавленість
Обкладинка збірника
мовою та культурою своїх предків;
по-друге, необхідно проводити спільні заходи в Канаді та в Україні, присвячені мовним проблемам; по-третє, слід постійно підтримувати наукові, освітні
та професійні контакти.
Оленка Білаш у публікації «Історія Нови» запропонувала своє бачення розв’язання проблеми вивчення української мови у середніх школах
Альберти за допомогою спеціальної програми під назвою «Нова», що
надає можливість навчитися писати і читати дітям, які вже розмовляють українською. Для автора ця програма – втілення її мрії щодо «з’єднання розірваних ланок ланцюга української мови», засіб її зміцнення й подальшого розвитку.
Велика за обсягом і ґрунтовна за змістом стаття професора Альбертського університету Богдана Медвідського «Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків при Альбертському університеті: контекстуальна аналіза» складається з п’яти частин. У першій із них, яку умовно можна назвати теоретичною, автор проаналізував зміст понять «кафедра» в Україні та «катедра» у діаспорі, а також виклав історію заснування вище названої катедри. Дослідник також обґрунтовував важливість
та необхідність збирання громадських коштів для створення постійнодіючих фондів для розвитку українознавства в Канаді. Б. Медвідський наголосив на необхідності надати широкий доступ до архівів, бібліотек, музеїв
(за його словами «найважливіших знарядь для науковця будь-якої дисципліни») для вчених як в Україні, так і за її межами.
Діяльності Канадського інституту українських студій присвятив статтю
його директор, історик Зенон Когут – «КІУС у добу незалежної України». У ній
в історичному контексті розглянуто роль і місце цієї інституції у виконанні
завдань збереження національної історичної та культурної спадщини.
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Іван Химка, професор Альбертського університету, у розвідці «Історія України та українців у Канаді у відділі історії та класики Альбертського
університету» зосередив увагу на діяльності названого відділу першого
на північноамериканському континенті університету в Альберті, де було
запроваджено викладання історії України, завдяки чому він здобув міжнародну репутацію центру українознавства.
У статті Олександра Макара «Українсько-канадський архів-музей
Альберти в Едмонтоні (УКАМА)» йдеться про установу, ідея створення
якої була втілена в життя українською громадою на початку 1970-х рр.
Відтоді збирання та упорядкування архівних документів та музейних експонатів, що стосуються українського культурного та громадського життя
в регіоні, стали основним напрямом її діяльності. Привертає увагу склад
фондів УКАМА, поданий автором, серед яких збірки документів українських організацій, приватних осіб, які брали активну участь у житті громади Альберти, зокрема: Української піонерської асоціації Альберти,
відділу НТШ Західної Канади, Едмонтонського відділу Конгресу українців
Канади, Українського музичного товариства, першого українського посла
до канадського федерального парламенту в Оттаві Михайла Лучковича,
видатного українського оперного співака Михайла Голинського, сотника
Січових стрільців і відомого маляра Юліяна Буцманюка. О. Макар знайомив читачів також із музейною колекцію УКАМА, наголосивши на необхідності створення такого механізму, який би забезпечив можливість українській громаді зберегти свою історичну пам’ять.
Історії громадських організацій українців присвячені публікації Марії
Дитиняк «Українське музичне товариство Альберти», Віри Кунди «Музей Ліги українських католицьких жінок Канади в Едмонтоні», Володимира Жили «Об’єднання українських письменників «Слово» (1954–1997)»,
Петра Саварина «Діяльність осередку НТШ в Західній Канаді (1955–
1985)», Богдана Шулякевича «Осередок опіки св. Архангела Михайла
в Едмонтоні» тощо.
Шанувальники біографічних студій у третій частині збірника можуть
ознайомитися зі статтями Мирни Косташ «Василь Косташ», Олени Канівець «Юхим Красноштан: штрихи до портрету», Ірини Сивенької «Тетяна
Назаренко: профіль літературознавця», Валерія Пулковського «Будівничий
українського життя в Канаді» (присвячена Петру Саварину).
Решта публікацій третьої частини збірника (Олександра Малицького «Вшанування Тараса Шевченка в Альберті», Олени Канівець «Українська література
в Канаді», Михайла Іванченка «Співець національної ідеї» (роздуми над п’ятитомником Яра Славутича), Яра Славутича «Глибокий корінь України», Софії
Скрипник «Мистецьки вистави в Західній Канаді») висвітлили актуальні проблеми
українського життя. Її закінчують спогади Петра Саварина про спілкування
з діаспорою, провінційним урядом Альберти («Спогади учасника. Політика,
багатокультурність, Канадський інститут українознавства, абеткова Енциклопедія
України-2»).
У четвертій частині збірника на особливу увагу заслуговує праця
етнолога Радомира Білаша «Вирощування євшан-зілля: Село спадщини
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української культури, 1971–2000 рр.», присвячена одному з найбільших
музеїв української громади в Канаді та за її межами – Селу спадщини
української культури. Автор розповів про розбудову цієї унікальної установи. Подані ним факти підпорядковані певному творчому задуму автора
і дають змогу висвітлити широке коло питань, пов’язаних із сучасними
проблемами діяльності музею.
Традиційно публікації цієї частини збірника присвячені різним аспектам подальшого розвитку української мови та мовної освіти в Канаді:
«Мовна освіта: Альберта й Канада» працівника міністерства освіти Альберти Івана Соколовського, «На правописні теми» Яра Славутича та ін.
Значний внесок у дослідженні історії окремих українських інституцій
Канади зробили: музикознавець Марія Дитиняк («Фундація тисячоліття
хрещення України»), професор університету Британської Колумбії Валеріян Ревуцький («З історії українського театру в Канаді»), д-р Френк Сисин
(«Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика»), д-р Петро Саварин («20-річчя Альбертського товариства збереження української культури»), директор музею в Едмонтоні Анастасія Сенів («Музей союзу українок Канади») та ін. У спогадах Петра Саварина «Українці в Альбертському університеті» висвітлено значний внесок українців Канади не лише
в історію та розвиток університету, а й у канадську культуру.
Західноканадський збірник є результатом копіткої праці багатьох українців, небайдужих до свого існування за межами України, до рідної мови,
культури. Підставою для високої оцінки його змісту, на нашу думку, не
є науково-теоретичний рівень публікацій, не логіка їхньої побудови, а велике бажання авторів та упорядників «засвідчити українське життя в Західній Канаді», що їм цілком вдалося.

Микола Железняк, Сергій Плахотнюк
«ENCYCLOPEDIA OF UKRAINE»: АНГЛОМОВНА
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ
Першим виданням енциклопедичного змісту про Україну вважають
тематичний збірник «Украинский народ в его прошлом и настоящем»,
опублікований у Петрограді в 1914–1916 рр. під редакцією Ф. Вовка,
М. Грушевського, Ф. Корша, А. Кримського, М. Тугана-Барановського та
О. Шахматова. Огляд з історії України подав М. Грушевський. Статті з інших галузей написали С. Рудницький (географія), О. Русов, В. Охримович, С. Томашівський (демографія), П. Єфименко (право). Вийшло усього два томи, видання припинилося через початок Першої світової війни.
Перша універсальна абеткова енциклопедія – «Українська загальна енциклопедія» (у 3-х томах, Львів; Станіславів; Коломия, 1930–1935; редактори
І. Раковський та В. Сімович) – є оригінальною працею про Україну українською мовою. Вона стала взірцем і важливим джерелом для наступних українських енциклопедій, хоч базові відомості в ній ґрунтувалися на
енциклопедії «Konversations-Lexikon» Ф.-А. Брокгауза (перше видан409
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ня 1796–1811). До написання статей було залучено 138 науковців із Західної України та з-за кордону. В енциклопедії чи не вперше висвітлено питання
практично з усіх ділянок знань про Україну та українців, особливо змістовним називають 3-й том, що вийшов під редакцією В. Сімовича.
Найвичерпнішу тематичну енциклопедію про Україну видано у повоєнний час відновленим Науковим товариством ім. Шевченка у Німеччині – 104 науковці під керівництвом В. Кубійовича та З. Кузелі укладали
тритомну «Енциклопедію українознавства» (Мюнхен, 1949–1952). За сприяння Українського народного союзу (США) у Торонто у 1963 р. і 1970 р. вийшла двотомна її оновлена і розширена англійська версія «Ukraine: A Concise
Encyclopedia», що стала своєрідною противагою англійській версії 17-го тому
«Української радянської енциклопедії», що вийшов під назвою «Soviet Ukraine»
(1969). Окрім того, НТШ у Європі впродовж 1955–1984 рр. видало 10 томів
абеткової «Енциклопедії українознавства» (головний редактор В. Кубійович).
Ці три проекти стали основою найвичерпнішої на сьогодні п’ятитомної
англомовної енциклопедії про Україну та українців – «Encyclopedia of Ukraine»
(Toronto; Buffalo; London, 1984–1993), що містить близько 12,5 тисяч статей
з ілюстраціями, світлинами та мапами.
Ухвалу про необхідність видання англомовної абеткової української
енциклопедії прийнято з ініціативи В. Кубійовича, представника НТШ –
Європа, та Ю. Луцького, професора Торонтського університету, у грудні 1979 р. Це сталося після утворення при Університеті Альберти (Торонто) Канадського інституту українських студій, директор якого М. Лупул
гарантував редакційну підготовку цього видання. Фінансову підтримку забезпечували спеціальна програма Торонтського університету та Канадська фундація українських студій. Упродовж п’яти років передбачалося
опублікувати чотири томи. Однак найперші труднощі при її підготовці становила та обставина, що минуло понад двадцять років від часу появи перших томів абеткової «Енциклопедії українознавства», – отож, широкий пласт
матеріалів вимагав ревізії й оновлення. Друга складність виникла через
мовні відмінності: видання «Енциклопедії українознавства» ще тривало,
а підготовка першого та другого томів «Encyclopedia of Ukraine» за
англійською абеткою у розрізі «A–F» та «G–K» вимагала українських гасел
на «Ч», «Ф» та «Х» (відповідно «Ch», «F» та «Kh»), які ще не були підготовлені. Крім того, робота від самого початку передбачала не лише звичайний переклад з української мови на англійську, а й перегляд статей, їхнє
доопрацювання, а іноді й написання нової статті. Організовуючи роботу над
змістом енциклопедії, В. Кубійович виділив кілька тематичних груп:
1. Статті, що стосуються географії України, загалом природного середовища (географія, геологія, ґрунти, флора і фауна, клімат та гідрографія),
археології та історії, юриспруденції (зокрема й українського права), Церкви, української мови та літератури, освіти, художнього мистецтва, театру
й музики, економіки України тощо.
2. Статті, що передбачають розгорнуті огляди дисциплін у різних галузях науки, хоч і не пов’язаних конкретно з Україною (антропологія, археологія, ботаніка, хімія, економічні студії).
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3. Вичерпні статті про українські етнічні історико-географічні території – Буковину, Слобідську Україну, Південну Україну та ін., – а також міста
й містечка (з додатками карт).
4. Статті, що висвітлюють українські взаємовідносини з іншими країнами й народами в минулому й сучасному, країни еміграції українців,
національні меншини в Україні.
5. Біографічні статті, огляд історичних подій, географічних об’єктів,
різнорідних організацій, інституцій та видань.
Перший том з’явився 1984 р. під редакцією В. Кубійовича, йому асистували В. Маркусь, А. Жуковський та Д. Гусар-Струк, редактором англійської мови був Ю. Луцький. Передмова, підписана В. Кубійовичем «Sarcelles, August 1983», починалася твердженням про те, що «Encyclopedia of
Ukraine» є доповненням (…is the complement of…) до «Енциклопедії
українозавства», котра ініційована ще 35 років тому Науковим товариством ім. Шевченка. Після Другої світової війни «більшість українських науковців, котрі залишили Україну після другої радянської окупації, знайшли
прихисток [у Німеччині]. Серед них були спеціалісти в кожній ділянці українських студій…» Відтоді величезна частка суспільних людських і матеріальних ресурсів була спрямована на підготовку та видання «Енциклопедії українознавства». У передмові також зазначено, що видання «Енциклопедії українознавства» на Заході стимулювало появу першої української радянської енциклопедії, наголошено на фундаментальних
розбіжностях між «Енциклопедією українознавства» та її радянським
«двійником», зокрема в інтерпретації певних персон, тем чи подій («…радянська енциклопедія спрямована демонструвати наскрізь у своєму
змісті братерське єдинство українського, російського та всіх інших народів “Радянської Батьківщини”»), уникаючи водночас згадок певних
фактів і персон, перекручуючи інші, подаючи мінімально і у викривленому світлі відомості про Церкву та український період 1918–1921 рр. Від
1977 р. розпочалося оновлення матеріалів «Енциклопедії українознавства» з метою підготовки її англійської версії. «Encyclopedia of Ukraine»
буде видана «у чотирьох томах, приблизно 1000 сторінок кожний. Вона
міститиме до 20 000 статей, багато з яких обсягом від однієї до
п’ятнадцяти сторінок» – такий план окреслено у передмові до першого
тому енциклопедії В. Кубійовичем.
Для підготовки другого тому було створено редакційну колегію на
чолі з В. Кубійовичем, у складі якої, крім попередніх науковців, працювали також О. Біланюк, С. Янів, М. Лупул та Б. Кравченко. Том вийшов через
три роки після смерті В. Кубійовича – 1988 р. Надалі редакцію очолював
Д. Гусар-Струк. Після перегляду й аналізу накопичених матеріалів стало
зрозумілим, що чотири томи не вмістять все необхідне до публікації, –
тож прийнято рішення готувати до одночасного видання, в один рік, ще
три томи. Утворення незалежної України, а, отже, і налагодження прямих
необмежених контактів з ученими та дослідниками з України дало змогу
отримати для публікацій найсучасніші відомості, подати матеріали
відповідно до нових реалій.
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У передмові до третього-п’ятого томів, які вийшли 1993 р., Д. ГусарСтрук зазначив, що настає кульмінація процесу, котрий розпочався 1948 р.
у Мюнхені, коли НТШ спрямувало свої людські й матеріальні ресурси на
підготовку й видання «Енциклопедії українознавства». Надалі подано
коротку згадку про передмову до «Encyclopedia of Ukraine», опублікованої
у першому томі. Як показала практика, передбачений В. Кубійовичем
графік видання по одному тому в межах 2–3 років є нереальним, а необхідність п’ятого тому обумовлена накопиченим обсягом інформації, –
пояснив новий головний редактор. Водночас прийняте задля технічної зручності рішення видати одночасно три томи відкрило непередбачувану змогу
також подати деякі відомості про швидкі зміни в Україні після розвалу
Радянського Союзу. «Ми переконані, що “Encyclopedia of Ukraine” відповідає основним вимогам енциклопедії у представленні фактів та інформації точно і об’єктивно. Ці вимоги є особливо разючими у світлі неточностей, викривлень і прогалин, яких припустилися вчені однаково як радянської України, так і світові стосовно України» – відзначено в передмові. Основні принципи енциклопедії, представлені у перших двох томах, не змінилися. Натомість перед редакцією постало найважливішим завдання бути
обізнаними з швидкоплинниями подіями у незалежній Україні та подавати
сучасну і достовірну інформацію. Таким чином, майже 90% матеріалів до
3–5-го томів написано і схвалено редакційною радою на початку 1992 р.
Значні зміни стосувалися, зокрема, термінології та географічних назв.
Наприкінці передмови зазначено, що передбачено ревізію статей кожні
три роки, а для полегшення користування енциклопедією – вичерпний алфавітний покажчик в окремому томі за два роки згодом. Однак алфавітний покажчик вийшов 2001 р., уже після смерті Д. Гусара-Струка, котрий,
як зазначено в передмові до нього, мав намір видати «index» як частину
6-го тому, де буде також вміщено оновлені дані щодо відомостей у попередніх томах, список помічених помилок та добірка нових статей. Канадський інститут українських студій схвалив лише публікацію алфавітного
покажчика та списку помічених помилок. План шостого тому заміщено
проектом Інтернет-версії енциклопедії, над яким від січня 2001 р. працює
КІУС (адреса сторінки www.encyclopediaofukraine.com).
Отже, матеріали «Encyclopedia of Ukraine» первісно складені з огляду
на збалансоване висвітлення і спрямовані виправити допущені щодо української теми в інших виданнях енциклопедичного змісту чи то політичноідеологічні викривлення, чи то помилки через недостатність відомостей.
Зокрема, важливим було: подання статей на теми полонізації, русифікації,
русофільства, міграції населення, у яких потрактовано причини і наслідки
насильницької культурної асиміляції українського етносу в часи великих
імперій; заперечення поширеного в американських і російських наукових
колах викладу історії Московської держави безпосередньо від історії Київської Русі; запровадження окремих гасел «Ukraine», «Ukrainian National
Republic» та «Ukrainian Soviet Socialist Republic». Отож, «Encyclopedia of
Ukraine» є найпершим вичерпним джерелом, яке подало читачам у зарубіжному світі перше уявлення про Україну, котра щойно здобула незалежність.
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Світлана Гаврилюк
УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ВЗАЄМИНИ:
ВОЛИНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФАКТОР
Історично склалося так, що на початок ХХІ ст. представники українського етносу розселені на всіх континентах земної кулі. Одні виїздили
з рідних країв за власним бажанням, інших вивозили насильно. Нині поза
Україною проживає близько 20 млн. осіб українського походження. Одна
з найвпливовіших та найпотужніших українських етнічних груп знаходиться
в Канаді. Тут за останніми даними налічується трохи більше 1 млн.
українців1. Посідаючи дев’яте місце за кількісними вимірами серед інших
етнічних груп, вихідці з українських земель та їх нащадки складають поважний відсоток від загальної чисельності населення Країни кленового
листка. Проживаючи на її території понад століття, українці досягли значних успіхів в усіх сферах суспільного життя.
Українська громада в Канаді виступає своєрідною «зацікавленою групою», яка після здобуття Україною незалежності, ефективно лобіює інтереси власної етнічної батьківщини перед канадськими урядовими колами.
Означена діяльність є наслідком суті політичного ладу канадської держави, що характеризується високим рівнем розвитку демократичних традицій, свободи слова, релігій тощо і який допускає активну діяльність організацій, створених за етнічною ознакою. Вагоме місце тут належить і запровадженій з початку 1970-х рр. федеральним парламентом політиці багатокультурності для суспільства, що до того формувалося як двонаціональне, тобто як англо-канадське та франко-канадське. Водночас помітні
здобутки українців у Канаді стали можливими завдяки їхній власній міцній
самоорганізації. В результаті третьої еміграційної хвилі після Другої світової війни українська спільнота спромоглася створити тут стійку мережу
громадсько-політичних та культурно-наукових осередків, належним чином
згуртованих, з відповідним економічним потенціалом, комунікаційними
можливостями. Члени їх завдяки своїм посадам і становищу в суспільстві могли й нині можуть здійснювати певний вплив у країні2.
До вказаних вище осередків з повним правом можна віднести й Інститут дослідів Волині (ІДВ) у Вінніпезі, який є членом Конгресу українців
Канади (КУК) – представника українства перед канадською громадськістю. ІДВ постав з ініціативи волинян, які опинилися у Вінніпезі й об’єдналися задля дослідження рідного краю у Товариство «Волинь». Слід зауважити, що осередки такого Товариства, закладені волинянами з числа учасників третьої хвилі еміграції, наприкінці 1940-х рр. з’явилися у Німеччині,
Англії, США, Австралії, Південній Америці. Товариство «Волинь» у Вінніпезі виникло 1949 р. одночасно з появою таких товариств у Торонто,
Нью-Йорку, Клівленді та інших містах американського континенту3. Воно
виявилося найактивнішим і найплодотворнішим. Як інформує «Енциклопедія українознавства», 21 липня 1951 р. його члени заснували науководослідницьку і видавничу установу з метою наукового дослідження
волинської землі, яку вирішили іменувати Інститутом дослідів Волині4.
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Його очолили Ю. Мулик-Луцик, М. Бойко, М. Подворняк. Почесним головою став митрополит Н. Абрамович, згодом – митрополит Іларіон
(І. Огієнко). У різні часи на чолі ІДВ стояли А. Шумовський, М. Боровський, І. Онуфрійчук. Роль і місце останнього в організації волинських краєзнавчих студій у Вінніпезі один з активних його членів І. Дубилко визначив так: «… Коли Товариство «Волинь» у Вінніпезі й Інститут Дослідів
Волині проіснували сорок років і за ті літа згадані організації не розсварилися, що часто буває між нами, але проіснували в згоді і змогли за ті сорок років видати стільки корисних наукових праць, то найбільше це сталося завдяки невсипучій і мозольній праці довголітнього Голови Товариства
«Волинь» панові інженерові Іллі Онуфрійчукові»5.
Нинішнім Головою Управи ІДВ є Сергій Радчук, який чимало робить
для примноження слави наукової установи. За його словами, ця громадська фундація волинян постала не з метою якоїсь матеріальної користі, не
з комерційною метою. Вона визначила для себе більшу мету – згуртувати усіх земляків у вільному світі, збирати про Волинь різні матеріали, що
нищилися або приховувалися, видавати їх по можливості окремими книгами, щоб таким чином продовжувати видавничу традицію своєї землі6.
Завдання волинян чітко відображено в програмних документах Товариства «Волинь» та ІДВ. В «урочистому обіті» містилося зобов’язання
«пожертвувати всі свої сили справі визволення України»7. Вихідці з Волині
також добре усвідомлювали й внутрідіаспорні проблеми: «Перед нами
стоїть загроза денаціоналізації на місцях нашого поселення. Наш обов’язок – спільними силами служити українській справі та зберігати всі ці
цінності духа, що нам у спадщину передала наша історія»8.
Починання волинян підтримали визначні українці, які час перебували
в еміграції. До них насамперед слід віднести митрополита Іларіона. Ознайомившись з діяльністю Товариства «Волинь» та ІДВ, він передав їм для
видання чимало власних праць. Так з’явилося друком майже два десятки
наукових праць визначного українського вченого і громадсько-політичного
діяча: «Св. Почаївська Лавра», «Слово про Ігорів похід», «Словник Шевченкової мови», чотиритомний «Етимологічно-семантичний словник української мови» тощо. У складі редакційної колегії з підготовки до видання «Етимологічно-семантичного словника» працював також С. Радчук. Було ще
надруковано твори У. Самчука, О. Лятуринської, М. Подворняка, Т. Бульби-Боровця, І. Власовського, Я. Пастернака, Ст. Ярмуся, І. Левковича та
інших волинян. Науковою точністю, великою джерельною базою та об’єктивністю відзначається праця «Стара Волинь і Волинське Полісся» О. Цинкаловського – чи не найавторитетнішого дослідника Великої Волині. ІДВ
став співвидавцем «Острозької Біблії», перевиданої в Англії.
Найбільшим досягненням Інституту спільно з Товариством «Волинь»
стало видання «Літопису Волині» – науково-популярного збірника волинезнавства, перше число якого побачило світ 1953 р. Він мав виходити
два рази в рік. У зверненні редакції, вміщеному тут, зазначалося: «Наша
мета – зібрати і зберегти від знищення ті матеріяли про Волинь, які ще
збереглися в нас, а які на наших землях нищаться, науково і об’єктивно
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висвітлювати питання, що торкаються Волині, об’єднати земляків, помагати їм морально і матеріяльно. Ми свідомі, що без допомоги всіх волиняків не можемо осягнути мети, а тому звертаємся до земляків та всіх
українців – науковців і працівників пера, які мають матеріяли або пам’ятають події минулих років, що зв’язані з Волинню, Холмщиною і Забужжям –
передати їх у наші руки для використання»9.
На канадській землі до середини 1990-х рр. вийшло два десятки збірників «Літопису Волині», де вміщено документи, спогади, художні і релігійні
твори, наукові розвідки, ілюстрації і, як правило, хроніка діяльності Товариства «Волинь» та ІДВ. Тут опубліковано біографії видатних діячів української діаспори, матеріали з археології, історії, пам’яткознавства, етнографії
і фольклору, географії, ботаніки, огляди літератури, преси, повідомлення.
«Літопис Волині» надрукував деякі матеріали, що надійшли з України.
Видання «Літопису Волині» стало яскравим свідченням напруженої
наукової та суспільно-громадської діяльності наших земляків у Канаді, де
складно спертися на обширні першоджерела, що зберігаються в українських архівах. У середині 1990-х рр. С. Радчук від імені ІДВ і Товариства «Волинь» у Вінніпезі почав висловлювати занепокоєння майбутньою
діяльністю цих осередків. Через плинність життя відходять у вічність ті,
хто понад 50 років тому стояв біля колиски створення громадських фундацій волинян у далекій Канаді. Молодь, незважаючи на те, що з любов’ю береже родинні традиції різних поколінь і хвиль українських емігрантів,
асимілюючись, більший інтерес виявляє до англо-франкомовного світу.
Планувалося здійснити багато, але без належної фінансової підтримки волинянам-діаспорникам чисто фізично продовжувати займатися волинезнавчою тематикою в Канаді з кожним роком ставало все важче і важче.
Тому було досягнуто домовленості, що справу ІДВ у Вінніпезі продовжать
дослідники, краєзнавці етнічної Волині у незалежній Україні. 12 червня
1996 р. під час перебування С. Радчука у Луцьку між Волинським державним університетом імені Лесі Українки та ІДВ підписано угоду про
співробітництво. Згідно з її умовами передбачалося створити Відділення
ІДВ у Вінніпезі (ВІДВ) як структурного підрозділу Волинського державного університету імені Лесі Українки. Під час цього візиту Вчена рада
університету присвоїла Сергієві Радчуку та Іллі Онуфрійчуку звання
почесних професорів університету.
Червнева угода 1996 р. стала базою для появи у серпні того ж року
Положення про ВІДВ у Вінніпезі при Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Реалізуючи завдання, закладені в її змісті, за 10
років вдалося видати кілька чисел часопису «Літопис Волині», опублікувати наукові дослідження, у яких йшлося про актуальні проблеми нової та
новітньої історії України. Бібліотечне зібрання Волинського державного
університету імені Лесі Українки поповнилося виданнями ІДВ та Товариства «Волинь», які є творчим доробком цих організацій та унікальними
науковими працями для пізнання історії Волині10.
Потужніших масштабів співпраця між ВІДВ у Вінінпезі та Волинським
університетом у контексті поглиблення українсько-канадських
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зв’язків набула з приходом до керівництва вищим навчальним закладом
нової адміністрації, яку очолив професор Ігор Коцан. 30 грудня 2005 р. було
укладено угоду про розширення і поглиблення співробітництва між цими
інституціями. Тут, зокрема, йдеться про те, що сторони погодилися на
продовження діяльності ВІДВ при Волинському державному університеті
імені Лесі Українки як структурного науково-дослідного підрозділу
університету. Згідно з угодою, канадська сторона делегує цьому Відділенню права свого повноважного представника в Україні. Українська
ж сторона зобов’язалася забезпечити повноцінне функціонування у Відділенні трьох секцій (історичної, мовно-літературної, природничої), видання двічі в рік часопису «Літопис Волині». Сторони погодилися проводити
спільні наукові конференції, конгреси, семінари, регулярно обмінюватися
інформацією щодо подальшої наукової і організаційної діяльності, реалізовувати спільні дослідницькі проекти.
Складові угоди від 30 грудня 2005 р. у частині, що стосуються ВІДВ,
знайшли свою конкретизацію у положенні про це Відділення і концепції його діяльності, затверджених 28 грудня 2006 р. Тут окреслено мету та
завдання діяльності Відділення, визначено організаційну структуру на чолі
з Радою, яку очолює ректор університету, професор Ігор Коцан, керівний
склад, керівників секцій, редакційну колегію часопису «Літопис Волині»,
джерела фінансування тощо.
Чергове засідання Ради Відділення при університеті відбулося 30
січня 2007 р. На ньому всі присутні змогли ознайомитися з новим складом Ради, положенням і концепцією діяльності ВІДВ, редколегією і концепцією часопису «Літопис Волині», обговорити й затвердити річний та
перспективний план роботи Відділення. Зокрема, у 2007 р. передбачається за результатами краєзнавчих досліджень організувати дві науковопрактичні конференції «Минуле і сучасне Волині та Полісся»: на відзначення 65-річчя Української повстанської армії та 510-річчя запровадження магдебурзького права на Волині. Заплановано провести збір матеріалів до бібліографічного довідника «Волиняни в українській діаспорі», почати створення бази інформаційних даних з минувшини і культурної спадщини Волині. У галузі науково-методичної роботи передбачено
готувати матеріали для методичного посібника і хрестоматії з курсу «Волинезнавство». Планом передбачено також регулярний випуск «Літопису Волині» і переклад та видання силами волинських науковців книги
С. Радчука «Я вибрав Канаду».
Перспективний план роботи ВІДВ до 2010 р. передбачає налагодження
наукових зв’язків з краєзнавчими і науковими установами та товариствами у межах Великої Волині, дослідниками регіону за кордонами України,
використання досліджень Відділення для удосконалення краєзнавчої освіти на Волині. Заплановано видання серій книг та статей на тему «Інтелектуальна еліта Волині від найдавніших часів до сьогодення», розвідок
з проблем місцевого самоврядування, публікацію документів і матеріалів
із архівних і музейних збірок, участь у державній програмі підготовки
волинського тому «Зводу пам’яток історії та культури України» тощо.
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Ініціатива стосовно пожвавлення діяльності ВІДВ при Волинському
державному університеті імені Лесі Українки знайшла підтримку Луцької
міської влади. Міський голова Б. Шиба підкреслив: «Ця проблема давно
крутиться в мізках лучан і волинян, і ми маємо цей Інститут розвинути,
щоб він працював на вивчення і пропаганду історії Волині, історичних віх
та видатних людей Волині. В цьому плані поки що втрачаємо, причому на
ходу кожного дня. В ідеологічному плані ми відстаємо від розвитку подій.
Ідеологія нас наздоганяє, а ми маємо її формувати. І ця ідеологія дуже
проста – Українська незалежна держава для українців. Як за походженням, так і за покликом душі. Тому, що кожен, хто мешкає на цій святій
землі, мусить почувати себе українцем і не соромитися цього»11.
Виявом підтримки луцькою міською владою діяльності ВІДВ у рамках підписаної 27 лютого 2007 р. угоди про співпрацю між нею і Волинським державним університетом імені Лесі Українки стало виділення мерією міста коштів для розробки двох держбюджетних тем: історія волинської еліти та діяльність органів державної влади й управління від часів
магдебурзького права до сьогодення. На цій підставі передбачено підготовку і випуск у світ відповідних фундаментальних наукових праць.
Реалізація планів діяльності Відділення Інституту дослідів Волині
при університеті, як складової зміцнення зв’язків між волинянами материкової України і тими, хто проживає на теренах Канади, надасть можливість вписати нові сторінки історії Волині у контексті плідних українсько-канадських взаємин.
1

Макар В. Ю. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство
Канади. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 7.
2
Коземчук Я. Українсько-канадські взаємини в 1991–2001 рр. //http://newright.il.if.ua/
canada.htm.
3
Літопис Волині. Видання друге. – 1990. – Ч. 5. – С. 21.
4
Енциклопедія українознавства. – Т. 3. – Л.: НТШ, 1994.– С. 871.
5
Літопис Волині. – 1990. – Ч. 16. – С. 6.
6
Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали ІХ наук.
істор.-краєзн. міжнар. конф. 20–23 січня 1998 р. / Відп. редактор Г. В. Бондаренко. – Луцьк:
Надстир’я, 1998. – С. 15.
7
Літопис Волині. Видання друге. – 1990. – Ч. 5. – С. 22.
8
Там само. – С. 11.
9
Там само. – 1953. – Ч. 1. – С. 1.
10
Радчук Сергій. Лист ректорові Волинського державного університету імені Лесі
Українки професору Коцану І. Я. 5 грудня 2006 року // Поточний архів загального відділу
університету.
11
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Андрій Кудряченко
ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВДИ ПРО ЛИХОЛІТТЯ ГОЛОДОМОРУ
В УКРАЇНІ 1932–1933 рр. МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
(Famine-Genocide in Ukraine, 1932–1933: Western Archives, Testimonies and New Research / Edited by Wsevolod W. Isajiw. – Toronto:
Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, Toronto,
2003. – 212 p.)
До проблеми голодомору в Україні 1932–1933 рр. не одне десятиліття
прикута увага світової та вітчизняної наукової громадськості. Черговим
вагомим твором про ті трагічні події в історії українського народу стала
книга «Голодомор в Україні 1932–1933 рр. Західні архіви, свідчення і нові
дослідження», видрукувана Українсько-канадським дослідно-документаційним центром у 2003 р. За рівнем постановки і осмислення та засобів
з’ясування питань щодо оцінки цілеспрямованої політики тогочасного кремлівського керівництва стосовно перебігу жахливої трагадіїв Україні,
кількості жертв, ставлення світової громадськості тощо – це видання
співмірне з монографією американського дослідника Роберта Конквеста
«Жнива скорботи» та результатами проведених в останні роки наукових
конференцій з даної проблематики. Рецензована книга є вельми насиченою збіркою оригінальних архівних документів із різних країн, спогадами
сучасників трагічних подій, а також містить документи і матеріалами стосовно інших періодів голодного лихоліття у ХХ ст. – голоду 1921–1923 рр.
та голоду 1946–1947 рр. Всі ці документи не залишають читача байдужим, навпаки вони глибоко і зворушливо заторкують свідомість і почуття
кожного дослідника чи того, хто знайомиться з книгою.
Статті, зібрані у цій книзі, аналізують доповіді, звіти про голодомор
віднайдені у архівах західних держав: Німеччини, Італії та Великобританії.
Багато із цих доповідей були підготовлені у посольствах та консульствах
цих держав в Союзі РСР та Україні по свіжих слідах. Цінність цих документів полягає в тому, що в них містяться спостереження, конфіденційні
матеріали, оцінки, а також реальні свідчення очевидців – дипломатів, консулів, які прагнули об’єктивно інформувати свої уряди про ситуацію в СРСР,
в Україні. Архіви зберігають багато документів про голодомор, які
свідчать, що уряди Німеччини, Італії та Великобританії були добре проінформовані щодо природи голоду і його цілеспрямований характер.
Уважне ознайомлення зі збіркою документів і наукових праць, що рецензується,
свідчить, що її підготував потужний науковий авторський колектив. Серед них –
кілька професорів історії, політології та соціології з університетів Торонто, Монреаля, Гарварда, Неаполя, Глазго, журналісти, архівісти, оглядачі, а також мужні
представники України: Володимир Маняк і його дружина Лідія Коваленко та ін.
Кожний із цих науковців уже приділяв значну увагу дослідженню цієї проблематики, і є водночас фахівцем тієї чи іншої галузі знань. Саме тому підібрані ними
матеріали є змістовними стосовно відповідного періоду нашої історії, дають уявлення про події у широкому контексті, несуть значну доказову базу, а положення
чи висновки мають вагому аргументацію.
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Статті збірника добре репрезентують відповідну проблематику періоду, який ми аналізуємо. Всі вони,
за виключенням двох, були апробовані у якості доповідей на конференціяїх 1990 р. та в 2002–2003 рр. під
час відзначення 70-річчя голодомору. Водночас ці доповіді і матеріали
не втратили своєї актуальності й нині. Адже архіви західних держав стосовно наявності у них документів про
голодомор в Україні ще широко не
досліджувалися. Навіть з набуттям
Україною незалежності, з прийняттям у листопаді 2006 р. Закону про
голодомор 1932–1933 рр. потреба в цьому зростає. За нашим баченням,
для переконання міжнародної
Обкладинка видання
спільноти в необхідності визнання голодомору як геноциду українців кращим доказом і переконливими аргументами на користь такого визнання можуть стати в нагоді якраз архівні
документи співвітчизників-очевидців відповідних держав тих жахливих
подій, що відбувалися в Україні.
Із документів і матеріалів збірника випливає висновок про те, що голод 1932–1933 рр. в Україні був організований радянським режимом, що
заперечення цього висновку межує з ігноруванням як документів іноземних дипломатів, так і свідчень численних очевидців. На цьому слід наголошувати не лише тому, що радянське державне керівництво до лютого
1990 р. заперечувало голод, а й тому, що досі є політики, науковці, які,
виходячи із наявних статистичних даних і оцінок, із офіційних радянських
документів, роблять висновки про відсутність тяжкого голодного лихоліття з вини тогочасної влади.
Рецензований збірник складається із кількох логічно пов’язаних частин. У першу частину увійшли архівні матеріали про голод 1932–1933 рр.
в Україні та загалом у тогочасному СРСР. Вельми показовими є звіти
західних дипломатів Німеччини, Італії, Великобританії, а також тих західних фахівців, що співпрацювали з дипломатичними представництвами цих
західних держав. Саме в цих документах містяться свідчення представників іноземних дипломатичних установ й інших фахівців, які не заангажовано відслідковували перебіг політичних подій у тогочасному Союзі РСР,
намагалися подати для своїх урядів об’єктивнішу оцінку стану справ у країні перебування.
Так, відомий фахівець історії України професор Відділу історії і політології Йоркського університету в Торонто Орест Субтельний прискіпливо проаналізував звіти німецьких дипломатів про голод 1932–1933 рр. Він
вказав, що чисельність та компетентність німецького дипломатичного шта419
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ту в СРСР і відповідні засади двосторонніх відносин вказують на те, що
Німеччина надавала великого значення відносинам із Радянським Союзом,
прагнула мати достовірні знання про становище в ньому. Всі співробітники-дипломати вільно розмовляли російською мовою, були відносно добре
обізнаними з країною перебування. Проте їхня обізнаність з реаліями України була дещо обмеженою. Окрім солідного посольства у Москві,
Німеччина мала на території СРСР ще сім консульств, зокрема три в Україні – генеральне консульство у Харкові та консульства в Києві й Одесі. Окрім цього тут діяло чимало представництв німецьких компаній з їхніми офісами та штатами, а також етнічна німецька громада в Росії та
Україні, які також ставали джерелом цінної інформації для німецьких дипломатів. Саме тому О. Субтельний справедливо вважає, що німецькі
дипломати краще за інших західних колег в СРСР були обізнаними з тогочасним станом справ у радянській країні. На нашу думку, більш ширший аналіз та висвітлення оцінок цих документів і матеріалів є цілком
виправданим.
Так, звіти і спостереження, що торкаються України, а саме голоду
1932–1932 рр., Орест Субтельний брав із документів, виявлених в архіві
німецького Міністерства закордонних справ Дмитром Злепко й видрукованих в повному обсязі1. Професор О. Субтельний розглянув 23 (німецькомовних) різних звітів з тим, щоб показати як західні дипломати, зокрема
найбільш ознайомлені зі становищем в СРСР, оцінювали умови в Україні
початку 1930-х рр. та що вони писали про голод. Слід зазначити, що 16
із цих звітів були подані від німецьких консулів в Україні для посольства
у Москві (8 – від генерального консульства в Харкові, яке очолював Карл
Уолтер; 7 – від консульства в Києві на чолі з Андором Хенке; один – від
консульства в Одесі на чолі з Фрідріхом Ротом). П’ять звітів, у тому
числі й звіт за 1933 р., в якому описувалися подробиці подій голоду,
були надіслані посольством у Москві Міністерству закордонних справ
Німеччини в Берлін. Із решти двох звітів один був складений німецьким консульством у Ризі, а останній – власне, німецьким зовнішньополітичним відомством. Метою цих звітів було змалювати загальний
огляд політичних, економічних й культурних проблем, що стосувалися
СРСР загалом та України зокрема, для керівництва тогочасної Німеччини. Іншими словами, зосередженість цих звітів на тогочасному
голоді, визначенні його масштабів та особливостей політики Кремля
в цьому зв’язку дають підстави ставитися до них як до об’єктивних,
неупереджених джерел.
У ранніх звітах, як наголосив професор О. Субтельний, оцінюючи
економічні події, німецькі дипломати вказували, що режим Кремля
вважав виконання економічних планів, включаючи і колективізації,
своїм головним пріоритетом. У зв’язку з чим німецькі спостерігачі
робили висновок, що економічний прогрес без масових жертв з боку
народу, який платить величезну ціну, неможливий. У жовтні 1930 р.
вони повідомляли – «потрібно взяти до уваги, що є реальна можливість
величезної інтенсифікації економічної кризи»2.
420

Огляди, рецензії, інформація

Генеральний консул Німеччини у Харкові виявляв живий інтерес
до українського націоналізму та прагнень свідомих українців до незалежності. Він стверджував, що метою режиму була зміна становища
України із федеративної (союзної) республіки до становища великої
адміністративної одиниці. Водночас, оцінюючи ситуацію у 1931 р.,
Уолтер вважав, що шанси на незалежну українську державу невеликі.
Причинами цього, за його баченням, була незначна соціальна база
української незалежності та відсутність владних важелів впливу, адже
наявні всі інструменти влади – партія, ОГПУ та армія були у цупких
руках режиму.
Економічні перетворення прискіпливо аналізувалися німецькими дипломатами, зокрема й колективізація. У звіті за 1931 р. відзначалося, що
колективізація в Україні прогресувала швидше, ніж у інших частинах
СРСР. Проте результат досягався за рахунок усунення куркулів, самих
продуктивних сільгоспвиробників, тому питання наслідків залишалося
відкритим. У будь-якому випадку радикальні новації, що запроваджувалися насильно, не принесли людям ніякої конкретної користі. Тому Уолтер вказував, що народ без насильницької політики не прийняв би комуністичні гасла і самі перетворення.
Весною 1932 р. із Харкова стали надходити тривожні німецькі повідомлення. Насильницьке відбирання зерна у сільській місцевості позбавило
селян усіх запасів і навіть зерна для наступної посівної. Широка громадськість,
за словами німецьких дипломатів, була повністю деморалізованою й вважала ситуацію нестерпною. Ситуація, що різко погіршувалася, створювала всі
умови для політичної кризи. Люди з трепетом чекали приходу зими й боялися
голоду. У вересні стало очевидним, що катастрофа неминуча3. Генконсул
повідомляв, що урожай значно нижчий від очікуваного, а люди відчайдушно
шукають їжу. Влада, побоюючись розкрадання колгоспного зерна селянами,
вживає жорстких заходів, зокрема так званий закон про колоски, запровадження
паспортної системи, виключення із колгоспів, викриття «ворожих елементів»,
запровадження натуральних податків, навіть овочами, до тих селян, які не
виконали плани хлібозаготівель тощо. Москва залишалася незадоволеною
лідерами українського радянського уряду, республіканськими комуністами.
Доказом того, що Кремль значно посилив свою жорстку лінію і на що
звернув генеральний консул увагу, стало те, що вперше офіційні промови
в українській столиці виголошувалися російською мовою. Водночас у газетах стали частішими повідомлення про розширення епідемії голоду.
А 18 травня 1933 р. генеральний консул в Харкові був шокований
відомостями про голод, котрі він отримав від сотень етнічних німців, які
все прибували до його офісу у пошуках допомоги та від німецьких спеціалістів, що поверталися після праці в областях. Стало очевидним, що його
наслідки набагато гірші від голоду 1921–1922 рр. Численні тіла
мертвих вже не хоронилися. За оцінкою дипломатів, не було жодних
ознак того, що влада вживала якихось заходів щодо полегшення людських
страждань. А через тиждень консул Хенке в Києві повідомляв: «кожний
раз, коли я ризикую пройти по вулицях, я бачу, що люди гинуть від голоду. Їх
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залишають лежати там, де вони падають, тому що люди привикли до
цього. Це особливо характерно для ситуації, про яку отримав конфіденційні
дані. В одній місцевій жіночій тюрмі знаходяться 140 заарештованих, які
вживали людські тіла чи підозрюються у цьому»4.
Ці повідомлення певною мірою підсумовує звіт італійського посла
в Москві Бернардо Аттоліко, який повернувся із поїздки по країні. Його
звіт було відправлено німецькому посольству у Ризі латвійським посланником у Москві. Італійський посол засвідчив жахливі картини голоду на
північному Кавказі і Україні, часті ознаки людоїдства. Показово, що латвійський посланник добавив з сарказмом: це «в Москві ніхто не бачить
таких сцен… великі лорди, Сталін, Калінін, Каганович, і т. д. прогулюються, проводять конференції, дотримуються обіцянок, все бачать лише саме
краще…»5 .
Як свідчать матеріали збірника, апогеєм серед німецьких звітів, що
повідомляли про голод, став вересневий звіт Отто Шиллера, сільськогосподарського фахівця, прикомандированого до німецького посольства
у Москві. Останній здійснив 10 000-ну кілометрову поїздку через головні
сільськогосподарські райони СРСР. Його звіт відрізнявся від усіх попередніх
консульських звітів і був надісланий усім головним німецьким посольствам
світу. Він визнавався документом підвищеної секретності. Німецьке зовнішньополітичне відомство прагнуло, щоб їхні дипломати в усіх країнах
світу знали про голод, але воно тримало цю інформацію для себе, щоб не
ускладнювати відносин із СРСР6.
У звіті О. Шиллер виділив географічні межі голоду: Україна, північний
Кавказ, деякі райони впродовж нижньої Волги. Враховуючи інші джерела
інформації, до цих районів він додав ще й Казахстан. Хоч голод мав місце
і в інших регіонах Союзу РСР, але там не було повальної смертності.
Україна, як було ним з’ясовано, найбільше постраждала. В областях, де
найбільше вмирали від голоду, вірогідний показник смертності становив
від 25 до 50%. Загинули мільйони. О. Шиллер додав: «я не вважаю, що
цифра десять мільйонів, згадувана в іншому місці, є перебільшенням». За
його баченням, голод не був викликаний низьким урожаєм, а все зростаючими обсягами вивезеного із України зерна та продуктів. Фахівець зазначав, що дивним було й те, що наслідки голоду не стали надто руйнівними для режиму, як можна було очікувати. В дійсності, влада навіть мала
вигоду із такого стану. «Батіг голоду» сприяв закріпаченню і утриманню
сільського населення в дисципліні, покорі.
Наголосимо, що найбільш шокуючим у звіті О. Шиллера було його
твердження про те, що, по всій вірогідності, уряд фактично планував голод або, щонайменше, використовував його для власної переваги. Адже
уряд не здійснив заходів з метою подолання його. Навпаки, відбувалося
маніпулювання ним певною мірою і там, де тільки можливо, поширення
голоду з вигодою для уряду.
Однак О. Шиллер відзначав, що голод завдав такий раптовий удар
і в такому масштабі, що його наслідків радянська політика не передбачала і не очікувала. Навіть багато колгоспників, які були «друзями радян422
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ської влади», мусили вмирати від голоду. Якщо до цього труднощі, з якими стикалися у сільській місцевості, компартія пояснювала «хворобою росту» чи «куркульським саботажем», то за таких раптових і масштабних
наслідків голоду влада не встигла вишукати нову пояснювальну формулу.
Відтак, за словами О. Шиллера, режим мусив абсолютно замовчувати
ситуацію, яка сталася, тому що визнати таку катастрофу, як масовий Голод, було рівносильне визнанню банкрутства влади.
У політичному звіті за 1933 р. генеральний консул Німеччини в Харкові
стверджував, що величезний голод був у цьому році в Україні, хоча з радянської точки зору це був рік перемоги у націоналізації сільського господарства. За його визначенням Голод став використовуватися як погроза, як засіб примусу до селян. Проте не було навіть жодних спроб здійснити заходів по підтримці голодуючих. Саме в цьому звіті консул відзначав,
що радянський успіх у колективізації було досягнуто жахливою ціною, –
згідно конфіденційних джерел, кількість жертв в Україні складала близько
семи мільйонів або одну четверту частину всіх селян. За оцінкою дипломата, партійна влада не вважала мільйони втрачених життів занадто великою ціною задля включеня селян в комуністичну систему7.
Німецькі дипломати вбачали пряму залежність між голодом 1932–
1933 рр. з так званим українським питанням. Хенке писав із Києва, що
настрій українського народу віддзеркалює популярне серед нього твердження про те, що радянський режим заохочував розширення Голоду з тим,
щоб поставити українців на коліна8.
Рецензуючи книгу, окремо слід вказати також на архівні документи
державного архіву Великобританії, передусім це звіти офіційних представників посольства Англії в Москві, інформація, передана іншими посольствами в столиці СРСР, іноземними сільськогосподарськими експертами, бізнесменами, туристами та радянськими громадянами, звіти про
поїздки по Союзу РСР англійського посла та інших дипломатів. Вони
підтверджують, що зовнішньополітичне відомство Великобританії
відслідковувало сільськогосподарську кризу з 1928 р. до голоду 1932–
1933 рр. Окрім цього, в той час, коли радянський сільськогосподарський
ринок скорочувався, британський уряд проводив імпорт радянського продовольства. У цей час Великобританія була головним імпортером радянського зерна на Заході. Проте провізію можна було купити й на насиченому світовому ринку, особливо в Канаді, й по цінам Великої депресії. Водночас продовольство із СРСР було ще дешевшим. Тут містяться вельми
насичені й змістовні звіти Ендрю Каірнс – фахівця з Канади, який кілька
років співробітничав з британським урядом. Він за результатами своїх
поїздок засвідчив гостру нехватку провізії в Західному Сибіру, голод у Казахстані та інших регіонах. Зокрема, після поїздки в Україну, Крим
і Північний Кавказу у звіті писав: «На кожній залізничній станції була юрба
по декілька сотень людей, залежно від величини міста, одягнутих в ганчір’я
голодних селян, деякі із них просили хліба, багато намагалися дочекатися
квитків, чимало забиралися на східці чи до юрби, яка була на кришці
кожного автомобіля, всі замурзані й нещасні, й жодного радісного
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обличчя». Каірнс вів щоденник із цінами і зазначав, що люди заробляли
в день лише 2–3 карбованці й не могли дозволити собі купити масла, яке
коштувало 6–10 крб. за фунт, або літр молока за два крб.9
Інша частина збірника включає статті з історіями очевидців голодомору, у котрих брали інтерв’ю співробітники Українсько-канадського центру
досліджень та документації в Торонто. Зазначимо, що Центр зібрав велику
архівну колекцію кіно, відео та аудіо записів очевидців голодомору, які
в повоєнний період проживають в Північній Америці. Їхні свідчення
шокують своїми показами щодо страждань та жахів голодної смерті мільйонів безвинних людей10.
Наголосимо, що очевидці також вказують на підозру того, що голод
організовано владою. Хоч це твердження викликає ще суперечки. Однак численні свідчення дають підстави для висновку щодо навмисних
дій влади задля знищення так званого українського націоналізму з його
культурою та політичними надіями. Окремі свідки навіть стверджують,
що голод спровокувала влада для підриву біологічної основи української
нації.
У науковому збірнику читач віднайде відповідь, чому на Заході не
було широко відомо про жахливі голодні роки в Україні. Тут досліджується питання якості висвітлення тих трагічних подій, правдивого (чи скоріше
неправдивого висвітлення) ставлення акредитованих зарубіжних кореспондентів. Особливо важливі свідчення того, як радянська влада маніпулювала
журналістами, навіть західними. З’ясовуються питання, чому чимало
журналістів йшли на зговір з радянським керівництвом, часто наперекір
правді писали репортажі, що були бажані для кремлівських керманичів11.
Відзначимо, що справедливо пише у передмові заслужений професор
соціології з університету в Торонто Всеволод Ісаєв щодо всеохоплюючого впливу радянської пропаганди по запереченню голоду. Навіть через 50
років після тих жахливих подій багато із західних дослідників з трудом вірять
в те, що голод був організований. Водночас аналіз архівних документів,
зроблений у книзі щодо діяльності різних кореспондентів, які були акредитовані в СРСР (Уолтер Дюранті, Малколм Маджерідж, Уільям Чемберлен,
Гарет Джоунс та ін.), проясняє багато в цьому контексті.
Один із експертів Міжнародної комісії по розслідуванні голоду Джон
Хемпфрі зробив висновок, що голод в Україні у 30-ті роки ХХ ст. був штучним і його жертвами стали мільйони людей. До цього висновку дійшов
також дослідник Гарвардського університету Террі Мартін, який вивчив
листи Й. Сталіна та інші документи. Тим самим він прояснив підходи,
спрямованість дій останнього щодо придушення спротиву українських
селян, так званого їхнього українського петлюризму12.
Вагомими постають і матеріали двох авторів з України – Володимира Маняки і Лідії Коваленко, які в часи перебудови М. Горбачова створили у м. Києві асоціацію «Меморіал». На початку 1990-х рр. вони зібрали
понад 6000 інтерв’ю, і їхні статті у цьому збірнику основані на цих свідченнях. Картина страждань і горя українців глибоко вражає читача, а наслідки цього, доводять автори, вели до втрат духовності народу.
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Значення розгляду цих жахливих подій у широкому історичному контексті показано і в двох інших статтях, які розкривають періоди випробовувань голодом народу України у 1920-і та 1940-і рр. Роман Сербин, професор історії в Квебекському університеті, проаналізував голод 1921–1923 рр.
у світлі нових архівних документів, провів думку про наявність з боку влади
елементів свідомого впливу голодом. Петер Потичний, заслужений професор політології із університету в Гамільтоні, звернувся до проблеми
голоду 1946–1947 рр. і дійшов думки, що і тут голод був інструментом
радянської влади по встановленню контролю над селянами.
Вельми показово, що голод різних періодів розглядали автори у контексті інших історичних подій того часу соціальних перетворень. До достоїнств наукової збірки слід також віднести подану в ній бібліографію про
голод 1932–1933 рр., складену пані Олею Павлишеною, відомою дослідницею з Австралії13. Таким чином, рецензований науковий збірник про голод
в Україні 1932–1933 рр. є гідним поповненням уже наявної вітчизняної та
зарубіжної літератури з цієї проблематики. Ця книга містить чимало
архівних документів, які значно посилюють аргументацію щодо
спрямованості, масштабів та наслідків голодомору, вчиненого у 30-ті роки
ХХ ст. проти українського народу.
Упевнений, що ця книга сприяла визначенню політичної та юридичної
оцінки Голодомору в Україні у 30-ті рр. ХХ ст., яка дана в листопаді 2006 р.
у прийнятому Верховною Радою України Законі «Про Голодомор 1932–1933
років в Україні»14. Прийняття цього Закону українським парламентом стало визначальним історичним актом. У ньому голодомор визначено актом
геноциду українського народу – як наслідок умисних дій тоталітарного
репресивного сталінського режиму, спрямованих на масове знищення українців.Тим самим на офіційному рівні було дано політико-правову оцінку
голодомору – його визнано геноцидом українського народу. Це надто важливо для України з огляду на те, що тривалий час він заперечувався в нашій
державі певними політиками і політичними силами.
Слід мати на увазі, що усвідомленню необхідності прийняття Закону
про Голодомор сприяли як внутрішні, так і зовнішні спонуки та чинники.
До них відносяться: наукові дослідження представників української діаспори, зацікавлених представників наукових кіл країн демократичного Заходу, а також наполегливе прагнення встановити історичну правду з боку
патріотичної української громадськості, активна діяльність славних вітчизняних дослідників та політичних і громадських діячів.
Нам в Україні сущим необхідно шанувати всіх громадян, які пережили цю страшну трагедію, усвідомлюючи моральний обов’язок перед минулими та наступними поколіннями українців. Понад сімдесят років минуло відтоді. Час лікує душевні рани, але рану в серці України загоїти
неможливо. Вона буде завжди невгамовним болем нагадувати про час,
коли над тогочасними жителями України панував московський імперський
центр, коли проводилися такі жахливі соціальні експерименти.
Донесення історичної правди тим, хто нині живе на Українській
Землі – це імператив, борг перед тими мільйонами, які загинули жахли425
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вою голодною смертю! За умови того, що знатимемо ми гірку, але достовірну правду, нам буде легше довести її і до інших держав і народів.
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Віталій Макар
ЦЕНТР КАНАДСЬКИХ СТУДІЙ
У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:
СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ
Початок наукових досліджень канадознавчого напрямку в
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича тісно
пов’язаний з іменем видатної особи – української письменниці і поетеси
Лесі Українки. Поштовхом їм стало встановлення її пам’ятника на території Саскачеванського університету, що у місті Саскатуні (Саскачеван,
Канада). Саме тоді, влітку 1977 р. його ректор відвідав Україну і запропонував підписати угоду про співпрацю між їхнім університетом та з одним із західноукраїнських університетів. Тогочасне Міністерство вищої
та середньої спеціальної освіти УРСР вирішило, що суб’єктом такої
співпраці повинен бути Чернівецький університет. Ця угода допомогла
не тільки встановити контакти і співпрацю між двома навчальними закладами, а й дала поштовх початку розвитку канадознавства в Чернівецькому університеті. Відтоді він став одним із провідних в Україні центрів
формування цього напрямку.
Чернівецький та Саскачеванський університети тісно співпрацюють.
У цьому році виповнюється 30-та річниця такої співпраці. Взаємовідносини між ними базуються на міцних історичних і культурних зв’язках,
що існують між Канадою та Україною. Велика кількість емігрантів із
Буковини і Галичини оселилися на початку ХХ ст. в канадських провінціях Саскачеван, Манітоба та Альберта. Проживаючи у Канаді понад
сто років, українці зарекомендували себе як цілком достойні її громадяни,
котрі досягли значних успіхів у всіх сферах суспільного життя.
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Особливою в цьому плані стала родина Гнатишиних, представники
якої емігрували в Канаду 1907 р. з буковинського села Вашківці. Успішний у політичній діяльності, спочатку як член канадського парламенту,
а пізніше як міністр уряду, Рамон Гнатишин був призначений у 1990 р. Генерал-губернатором Канади. Розпочинаючи діяльність Центру канадських
студій, відкритого у травні 2005 р., Чернівецький університет надав йому,
за погодженням із родиною, ім’я Рамона Гнатишина. Враховуючи великий
особистий внесок останнього у розвиток взаємин Канади з незалежною
Україною, а також значну допомогу у зміцненні співпраці Саскачеванського
та Чернівецького університетів, Рамону Гнатишину під час його візиту
в жовтні 1992 р. на Буковину Вчена рада Чернівецького, тоді ще державного, університету імені Юрія Федьковича одностайно надала ступінь
Почесного доктора права.
За час, що пройшов після укладання угоди з Саскачеванським університетом, у Чернівцях проведено чимало заходів, спрямованих на популяризацію та поширення знань про Канаду як у стінах університету, так і поза
ним – на Буковині і в цілій Україні. Канадська тематика постійно в центрі
уваги вчених на конференціях, симпозіумах, колоквіумах та інших наукових форумах. Науковці готують і захищають кандидатські і докторські
дисертації, публікують статті в наукових виданнях та монографії, присвячені цій тематиці. Для студентів суспільствознавчих та гуманітарних напрямів викладаються канадознавчі курси. Вони пишуть на канадську тематику курсові, бакалаврські та магістерські роботи.
Головним завданням Центру канадських студій імені Рамона Гнатишина є забезпечення наукової бази для вивчення Канади як відкритого,
плюралістичного і демократичного державного устрою та суспільства.
З метою його реалізації він прагне створити на базі попередніх розробок
науково-дослідну програму з канадознавства, яка б включала дослідження в галузі міжнародних відносин, політології, історії, соціології, економіки,
права, педагогіки тощо, з подальшим налагодженням викладання канадознавчих курсів на відповідних факультетах.
Саскачеванський університет, партнер у такому започаткуванні, співпрацює з Центром канадських студій у здійсненні різноманітних програм
і проектів. Це реалізується шляхом погоджувальних дій із Координаційним комітетом стосовно нашого співробітництва, котрий було створено на
факультеті гуманітарних наук Саскачеванського університету. Також існують тісні творчі відносини з Прерійним центром по вивченню української спадщини при Коледжі Св. Томаса Мора Саскачеванського університету, Канадським інститутом українських студій та Канадським центром
українського фольклору і етнографії при Альбертському університеті, що
у місті Едмонтон у провінції Альберта.
Центр канадських студій імені Рамона Гнатишина є членом Міжнародної ради з канадознавчих студій. Виходячи з цього, він намагається
співпрацювати з іншими Центрами канадських студій, зокрема з тими, що
знаходяться в Центральній Європі. Зокрема, це вдається робити, передусім, шляхом відвідування міжнародних конференцій, котрі організовую
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ться за сприяння Центральноєвропейської асоціації канадознавчих студій.
Також Центр підтримує зв’язок із Посольством Канади в Україні, узгоджуючи проведення тих чи інших заходів. При цьому він інформує про свою
роботу Фундацію Гнатишина, розміщену в столиці Канади Оттаві.
Оскільки Центр канадських студій у Чернівецькому університеті є єдиною такого роду структурою в Україні, то одне із завдань його могло
б полягати у розвиткові співпраці між цим університетом та науковими
і навчальними закладами Канади. Виношуються плани щодо можливого
співробітництва з Центром українських студій Оттавського університету.
З метою налагодження навчальної та наукової роботи при Центрі канадських студій імені Рамона Гнатишина організовано Канадську бібліотеку,
яка концентрує книжковий фонд наукової та дидактичної літератури, наочних посібників, відеоматеріалів. Нині вона нараховує близько п’ятисот
примірників. Поповнення бібліотечного фонду здійснюється за допомогою Саскачеванського університету, громадських організацій, зокрема
Фундації Гнатишина, приватних осіб із Канади українського походження, а
також Посольства Канади в Україні.
Окремою ланкою діяльності Центру є навчальна робота. Студентам
викладаються такі спеціалізовані курси: Канадська федерація: історія і сучасність; Сучасна зовнішня політика Канади; Адміністративно-територіальний устрій Канади; Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне середовище Канади; Українська емміграція в Канаду: Історія і сьогодення; Українсько-канадські міжлюдські та міждержавні стосунки.
Поглибленню знань студентів із канадознавства сприяють загальні
курси: Країнознавство; Особливості зовнішньої політики Великої сімки;
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Українська діаспора: її роль у боротьбі за українську державність; Порівняльний аналіз конституційних основ зарубіжних країн; Етнодержавознавство; Політична географія зарубіжних країн.
Забезпечуючи навчальний процес, Центр канадських студій запрошує англомовних викладачів із Канади. Нині тут перебуває магістр Саскачеванського університету з метою викладання семестрових курсів за
навчальним планом магістратури або курсів за вибором студентів третього-четвертого років навчання. Також передбачається періодично організовувати стажування викладачів Чернівецького університету в Саскачеванському університеті з тим, щоб підібрати матеріали для канадознавчих курсів, а також обмінятися досвідом методики навчання.
Важливого значення Центр надає обміну студентами між Чернівецьким
та Саскачеванським університетами (це питання наразі обговорюються
сторонами), які навчаються за бакалаврською або магістерською
програмами (один-два семестри або на повну магістерську програму)2.
1
Макар Ю. Чернівецький і Саскачеванський університети: 25 років співпраці // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2002. –
Т. 9. – С. 11.
2
Там само. – С. 13.

Валерій Белінський
МУЗЕЙ БУКОВИНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ЧЕРНІВЦЯХ
Музей буковинської діаспори є науково-дослідним та науково-освітнім
закладом, що зберігає матеріали (експонати), пов’язані з історією, розвитком і сучасним побутуванням у багатьох регіонах світу вихідців із Буковини, з їхнім родоводом, життєвими перепетіями, взаєминами з отчим краєм,
з участю в становленні держав перебування, у примноженні матеріальних і духовних скарбів людства.
Нині близько 12 млн. українців розоселені в державах поза межами
своєї етнічної батьківщини. Це так звана східна і західна діаспора. Ще
донедавна слова «українська діаспора» не були в пошані. Для виправлення цієї історичної несправедливості, до річниці незалежності України в серпні 1992 р. у Чернівцях було створено перший на теренах України музей
діаспори, фонди якого нині налічують близько 4 тис. експонатів.
Буковинські українці, як і представники інших національностей краю,
опинилися за його межами в різний час і з різних причин. Музейна експозиція розпочинається з матеріалів, що розповідають про еміграційний рух
на Буковині кінця XIX – першої половини ХХ ст.
У часи Австро-Угорської імперії виїхало за океан, здебільшого у Канаду, частково в США та інші країни, понад 50 тис. буковинців. Ця перша, так
звана економічна, хвиля еміграції була викликана малоземеллям та безземеллям основної частини населення краю, розоренням та зубожінням. Емігранти прагнули забезпечити собі та своїм нащадкам кращі перспективи.
Наявні в музеї матеріали відобразили соціально-економічний гніт,
масштаби виїзду, реклами еміграційних бюро, які займалися перевезен429
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ням за океан, а саме: «Куннард Лайн», «Канадіан Пасіфік», «Тапаг», «Норддойчер Ллойд» та ін. Подорож в Америку тривала 15–20 діб. Щоб придбати
квиток багатьом емігрантам доводилося закладати або продавати своє поле,
майно. Із собою вони брали найнеобхідніші в дорозі та побуті речі. У вітринах
та на стендах експонуються фотографії перших буковинців-емігрантів (родини
Василя Загари із села Брідок та сім’ї Сидора Шандро із Банилова), інші
матеріали, що показують перші кроки на далекій землі, побутові та ужиткові
речі переселенців. Привертають увагу зразки одягу жителів Буковини
тогочасного періоду.
Окремий розділ експозиції музею висвітлює еміграційні процеси другої та третьої хвиль еміграції, що призвели до виникнення української, в тому
числі буковинської, діаспори.
Наступний зал присвячений діяльності буковинської діаспори
в країнах найбільшого розселення: США, Канаді, Південній Америці,
Австралії, країнах Європи. Тут є матеріали про єврейську буковинську
еміграцію. Експозиційні матеріали тісно пов’язані з іменами відомих
наших земляків.
Частина матеріалів експозиції ілюструє зв’язки з буковинською діаспорою на сучасному етапі: туристичні, наукові, громадсько-політичні,
мистецькі. Численні документи, фото, оригінальні речі розповідають про
наших земляків-буковинців, що нині знані у світі – Аркадія Жуковського,
Миколи Суховерського, Костянтина Поповича, Рудольфа Вагнера та інших.
Значне місце у ній відведене матеріалам про життя та діяльність ГенералГубернатора Канади Рамона Джона Гнатишина.
На початку минулого століття з села Вашківці з Буковини
в Ка н а д у в и ї х а л а р од и н а М и х а й л а Гн а т и ш и н а р а з ом
з д в о м і с я ч н и м си н ом І ва н ом . А в 1 9 8 9 р . онук а М и х а й л а
Гнат ишин а Р а мона Джона Гн ат и ши на ан глійсь ка корол ева
Єлисавета Друга урочисто ввела на посаду Генерал-Губернатора
Канади. У жовтні 1992 р. він прибув з офіційним візитом в Україну. Знаний
канадський українець із сім’єю побував у прабатьківських Вашківцях,
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відвідав Черн івці, де йому вручили диплом почесного доктора права Чернівецького університету. В музеї буковинської діаспори Рамон Джон
Гнатишин виголосив промову, зокрема сказав: «Цей музей – пам’ятник
відважним і невгамовним. Я горджуся тим, що можу їх вшанувати як перший Генерал-Губернатор Канади, який тут побував, а також як перший
канадський Генерал-Губернатор українського походження».
Значне місце в музейній колекції посідають експонати, присвячені
культурній спадщині буковинської діаспори. Вони засвідчили творчість
зарубіжних митців, вихідців із Буковини. Великий інтерес викликають
роботи видатної майстрині прикладного мистецтва з Відня Ксенії Колотило. Численні й різноманітні вишиванки (сорочки, рушники, серветки,
подушки, скатертини), дерев’яні вироби, викладені бісером; писанки вражають багатством та розмаїттям кольорової гами, композиційним рішенням, високою технікою виконання. У доробку Ксенії Колотило є картини,
«мальовані голкою» без підготовчих начерків. Недарма кажуть, що майстриня, творячи голкою узори, раз по раз коле собі пальці і краплі її крові
пломеніють на вишивці. Вогнем цієї самовідданої любові Ксенія Колотило
захоплює багатьох своїх шанувальників.
Відвідувачі можуть ознайомитись із творчістю одного з найвідоміших канадських художників українського походження Василя Курилика.
Його родове коріння – на Буковині. Ще в 1896 р. його дід і бабуня виїхали
в Канаду, де він народився 1927 р. Художник знаний в усьому світі. Йому
належить неперевершений за майстерністю твір «Страсті Христові», який
складається із 160 картин, виконаних у Святій землі. Митець створив понад
10 тис. картин, замальовок та ескізів. За визначні успіхи в образотворчому
мистецтві його нагороджено орденом Канади. Майстер намалював чимало
творів, присвячених історії українських поселенців у Канаді. Зокрема
надзвичайну серію картин під назвою «Український піонер». На цю тему
ним написано майже 4 тис. робіт. У 1977 р. В. Курилик відвідав
прабатьківське село Борівці, біля Чернівців. Очевидці розповідали, щоЕкспонати
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музею він припав там тілом до рідної землі і схвильовано мовив:
«Це моя земля і я хочу відчути її корені». У колекції музею є
унікальні документи про його перебування на Буковині, прижиттєві
видання робіт художника.
Приверт ає увагу творча спадщина талановитого скульптора
Я р о с л а в а П а л а д і я . Н а р о д и в с я 2 1 к в і т н я 1 9 1 0 р . в с ел і
Кострижівці, що на Буковині. Диплом скульптора (з оцінкою
«дуже добре») отримав у Румунській академії мистецтв 1938 р.
У 1949 р. доля закинула його у США. «… життєва хуртовина
розкинула нас, де нам ніколи і не снилось бути», – читаємо в листі митця
до рідних. Він створив багато художніх картин, виконаних у різних
техніках, що відобразили історію та побут українського народу.
Я. Паладій створив проект пам’ятника гетьманові України Іванові
Мазепі, жертвам великого голоду в Україні 1932–1933 рр., бронзовий горельєф
«Князь Ігор на коні», проект гуцульської церкви у м. Гантер (штат Нью-Йорк).
А за виконання технікою палення по липовій дошці (пірограф) портретів митрополита
А. Шептицького та кардинала Й. Сліпого Художник отримав особисту подяку
від останнього в квітні 1969 р. (оригінали зберігаються у Римі). Останньою його
великою роботою була «Абетка з історії України». Митець виготовив літери
з молодого дуба. Кожна літера – картина. Зміст її взято з українського життя. Сам
автор зазначив: «…думаю, що наприкінці нів кого з глядачів не залишиться враження,
що ця абетка не є українською». Я. Паладій помер у січні 1977 р. Далека земля
прийняла його. Він завжди з теплотою згадував Буковину: «То був час, який, на
жаль, ніколи не верне, хіба що лише гарніспомини моригінальних документів, що
розповідають про життєвий та творчий шлях великого митця.
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Важливим джерелом для вивчення історії музичного мистецтва 20–
30 рр. ХХ ст. є наявна в експозиції музею повна збірка записів голосу
Йозефа Шмідта («Чернівецького Карузо»), який дебютував у Чернівцях,
а згодом став відомим в Європі та Америці співаком і кіноактором. Матеріали про його життя та творчість подаровані музею Альфредом Фасбіндом – співаком і музикантом, знавцем музики з Швейцарії, засновником
та збирачем архіву Й. Шмідта у Цюріху. Діапазон творчості нашого земляка з села Давидівці Сторожинецького району величезний: церковна музика, народні пісні, оперні арії, складні вокальні твори, які можна прослухати
під час екскурсії.
Відвідувачі музею можуть ознайомитись із творчістю відомих німецькомовних поетів-чернівчан Пауля Целана та Рози Ауслендер. Ім’я П. Целана оточене в історії літератури ореолом немеркнучої поетичної легенди.
Він народився у німецькомовній єврейській родині в Чернівцях і провів тут
половину свого життя. В Парижі поет залишився назавжди, але до кінця
свого життя пам’ятав рідну землю, предків. В одному з листів П. Целан
з тривогою і душевним болем запитував: «Хіба не краще було б, якби я
залишився біля буків моєї Вітчизни?». В експозиції є багато його фотографій, наукових досліджень, оригінальних творів, а також видання перекладів
поезій на різні мови світу. Р. Ауслендер, що нині поряд з П. Целаном
є класиком німецької літератури, відноситься до старшої генерації німецькомовних поетів, виплеканих багатокультурною атмосферою Чернівців.
Переживши всі жахи єврейського гетто, вона виїхала в Євро433
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пу. У Парижі зустрічалася з П. Целаном. Кілька днів вони були нерозлучними, дискутували про літературу, читали вірші, згадували Чернівці. Ці зустрічі перевернули її життя. Р. Ауслендер видала 30 поетичних збірок, отримала багато літературних відзнак. Померла в 1988 р., похована в Німеччині
в м. Дюссельдорф. В одному з останніх її листів читаємо: «Чому я пишу?
Можливо тому, що з’явилася на світ у Чернівцях. Тому, що світ прийшов
до мене в Чернівцях. Той неповторний пейзаж. Особливі люди. Легенди
і міфи витали у повітрі, ними просто дихали. Чотиримовні Чернівці були
містом муз, яке давало притулок багатьом художникам, поетам, любителям мистецтва, літератури, філософії».
За роки існування експозиції в музеї побували гості з багатьох країн:
доктор права Микола Суховерський, професор Гарвардського університету Джордж Грабович, поет і літературознавець з Канади Яр Славутич,
художник та громадський діяч Павло Цимбалюк – дизайнер Вегревільської писанки, професор із США Отто Аппензеллер, поетеса з Бразилії Віра
Вовк, співак і музикант із Швейцарії Альфред Фасбінд, науковці з Німеччини,
Італії, Угорщини, Голландії, Японії, численні туристичні групи з усього світу.
Музей проводить велику збиральницьку роботу. Колекція його постійно зростає також завдяки допомозі широкого загалу доброчинців – вітчизняних і зарубіжних. У фондах музею зберігається значна кількість документальних матеріалів, енциклопедичної літератури та художніх альбомів, пов’язаних із життям та творчістю вихідців із Буковини. Вони, безумовно, становлять певний інтерес для широкого загалу, особливо науковців.
У музеї діаспори відбуваються ділові та творчі зустрічі, обговорюються політико-культурницькі проблеми, ведеться велика робота по
згуртуванню та зближенню представників діаспори під прапором нової
незалежної України. Постійно налагоджуються контакти з численними
українськими громадами за рубежем, з товариством «Україна – Світ»,
з національними культурологічними організаціями, Центром буковинознавства.
Основне своє завдання музей вбачає в піднесенні на світовому видноколі величі, таланту і працелюбства українського народу.

Тетяна Клименко
АРХІВНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ АВРАМЕНКА В КОРСУНЬШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
Ім’я Василя Авраменка добре відоме в історії українського мистецтва XX ст. Він прославився як балетмейстер, хореограф, актор, режисер
і педагог. Митець був одним із тих, хто надав народним танцям форму
професійного мистецтва. Його називали «батьком українського танцю».
Організувавши при товаристві «Просвіта» школу народного українського
танцю та 50 танцювальних групп по всій Америці, В. Авраменко подорожував по США, Аргентині, Бразилії та ін., п ідготував тисячі танцю434
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ристів, дбаючи про велич і невмирущість українського танку. Крім
досконало поставлених народних
танців, ним створено декілька українських фільмів, зокрема музичні –
«Наталка-Полтавка», «Запорожець
за Дунаєм», «Трагедія Карпато-України» тощо. Незважаючи на різнопланове й насичене творче життя,
В. Авраменко сумував за рідним
краєм. У заповіті, напередодні своєї
смерті, він зазначив: «Я вирішив, щоб
мене кремували і мій прах захоронили на вільній Україні в рідному
Стеблеві…Мої архіви разом з прахом
повинні бути повернуті на вільну Україну». Після смерті 6 травня 1981 р.
його прах у 1993 р. було перепоховано у рідному с. Стеблеві КорсуньВасиль Авраменко
Шевченківського району Черкаської області.
Завдяки старанням голови Національної комісії з питань повернення
в Україну культурних цінностей, доктора мистецтвознавця, члена-кореспондента Академії мистецтв України Олександра Федорука та мецената
Мар’яна Коця спадщина В. Авраменка у 1993 р. повернулась на
батьківщину. У Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику зберігаються сотні документів та експонатів із культурної
спадщини митця. Більшість документів із цього зібрання стосується
хореографічної діяльності В. Авраменка. Це – афіші, листівки, програми,
проспекти, грамоти, газети, присвячені організації шкіл українського
національного танку та виступам його українського народного балету,
а також спільним виступам з українським хором Олександра Кошиця. У
березні 1942 р. вони виступили з великою програмою в концерті з нагоди
100-річчя Миколи Лисенка. Низка документів свідчить про їхнє перебування
в Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Канаді, США, Ізраїлі тощо.
Численними є матеріали про виступи вихованців В. Авраменка на
Світовій виставі в Торонто, що відбулася у серпні 1926 р. У них взяло участь
100 учнів його школи. У документах зафіксовано факти про участь їх у Світовій жіночій виставі в Чикаго (25 травня 1928 р.), виступи в Нью-Йорку на сцені Метрополітен-опери у 1931 р. проведення понад 30 концертів
з нагоди 200-річчя Вашингтона. В одній із листівок, присвяченій вшануванню останнього написано: «Ми, українські емігранти в Америці, винні
також довгою вдячностю цьому великому мужеву, бо серед великого світового перевороту багато з нас знайшло захист у краю Вашингтона».
У 1935 р. у Білому Домі у Вашингтоні перед Президентом Рузвельтом
виступило близько 700 танцюристів зі школи В. Авраменка. Завдяки
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Процесія перепоховання праху В. Авраменка у м. Стеблеві (1993 р.)

його ініціативності, любові до улюбленої справи та наполегливості ним
організовано Нью-Йоркський фестиваль (16 квітня 1935 р.), свято «Слава
Канаді» (1946), величезний аргентино-український фестиваль у БуеносАйресі (27 липня 1949 р.), Різдвяний фестиваль у Торонто (14 січня 1951 р.),
святковий фестиваль українського народного танку, пісні й музики у Лондоні (5 червня 1960 р.).
Особливий інтерес становлять оригінали та копії світлин, на яких
зображено: учасників танцювальних колективів В. Авраменка (Чикаго,
1930-і рр.; Нью-Йорк, США, 1929 р., 1932 р.; Бостон, США, 1930 р.); групу делегатів Третього Світового конгресу українців (Нью-Йорк, 1978 р.);
представників української діаспори за кордоном біля пам’ятника Т. Г. Шевченку в Римі (1979) тощо. Багато документів характеризує його як кінорежисера. Листівки, афіші з ім’ям В. Авраменка розповідають про його
фільми «Наталка-Полтавка», «Маруся», «Запорожець за Дунаєм», «Трагедія Карпатської України», «Забутий рідний край», «Український робітничий союз», «Патріарх Йосиф», «Тріумф українського танку» тощо, про його
участь у фестивалях кіно, пісні й музики (20 жовтня 1967 р., Мельбурн) та
історико-документальні фільмі (липень 1975 р., Мюнхен).
Важливими для історичної пам’яті нащадків є Грамота про нагородження Василя Авраменка «Хрестом Українського козацтва» за участь у боротьбі за волю України (23 грудня 1954 р.), Грамота про обрання його
Українською католицькою парафією св. Йосифа у м. Чикаго «Українцем
року» (29 серпня 1976 р.), Почесна Грамота Українського Народного Союзу за 50 років його членства в Українському Народному Союзі (24
листопада 1979 р.).
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Освячення могили В. Авраменка у м. Стеблеві (1993 р.)

Привертають увагу матеріали про участь Василя Авраменка у Другій Сесії Ватиканського Вселенського Собору (Рим, 1963 р.), під час
якого Папа Римський Павло VI дав благословення українському Майстру, у Другому (1973 р.) і Третьому (1978 р.) Світових конгресах українців,
Євхаристійському конгресі (Філадельфія, 1975 р.).
Раритетними є особисті речі Василя Авраменка: його нагороди, зокрема орден «Карпатська Січ. 1938–1939» та хрест Симона Петлюри; кишеньковий календар-довідник на 1974 р., книжка для запису телефонних
номерів, паспорти громадянина США, посвідчення водія, ощадна книжка
(дублікат), профспілкова книжка № 2852; вишиті сорочки, чумарки, шапки
тощо.
Його колекцію доповнюють книги: Лібрето комічної опери на 4 дії
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського (Нью-Йорк, 1937)
з автографом В. Авраменка; «Український народний танок і балет» В.
Авраменка (Нью-Йорк, 1931), «Божественна літургія св. Іоана Золотоустого» (Торонто, 1970); «Господу помолімося. Молитвеник для шкільної
молоді (Торонто, 1971); підручник «Українські народні танки. Музика.
Стрій», написаний В. Авраменком 1947 р. і перевиданий в Україні 1995 р.
Цінною є епістолярна спадщина В. Авраменка. Це, зокрема, його
листи: до письменниці І. Книш, доктора Я. Славутича, професора І. Токарика, М. Коця; до В. Авраменка від секретаря Центральної Ради
1917–1918 рр. Михайла Єреміїва, педагога, заслуженого організатора сокільсько-січового руху в Західній Україні Івана Боберського. Тут
же є листування Мар’яна Коця стосовно перепоховання і створення
Фонду Васи ля Ав рам ен ка з С ер гіє м Хав русем , Л еон ідом
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Череватенком, Зоряною Сокольською, Мироном Куропасем, Юрієм
Станішевським тощо.
Значна частина документів колекції Василя Авраменка чекають на
своїх дослідників. Вони допоможуть найповніше розкрити талант цієї багатогранної людини.

Олександр Маврін
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ІНСТИТУТОМ
УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА
ІМ. М. С. ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
ТА КАНАДСЬКИМ ІНСТИТУТОМ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
Канадський інститут українських студій – Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS) засновано у липні 1976 р. при Університеті Альберти
в Едмонтоні з метою «…інституційної підтримки розвитку української науки
й культурної спадщини»1.
Оцінюючи стан української науки в Канаді в післявоєнний період, О. Пріцак відзначив, що єдина в той час у Канаді українська наукова установа – УВАН – спеціалізувалася на мовознавчих працях, діалектології та на
етимологічному словнику української мови2. На його думку, «найбільшою
заслугою вчених-емігрантів було врятування ідеї свобідної української
науки та перенесення збережених ними здобутків української науки на американський континент»3. Проте, усвідомлюючи важливість подальшого
розвитку українських студій для збереження національної ідентичності,
українська громадськість у Канаді розгорнула на початку 1970-х рр.
діяльність, спрямовану на утвердження українознавства як наукової дисципліни на шкільному та університетському рівнях.
Завдяки активній участі Комітету українців Канади, Клубу українських професіоналістів і підприємців Едмонтону його вдалося створити на
базі Університету Адьберти Інститут українських студій.
Серед завдань новоствореного КІУС були, зокрема, такі:
– заохочувати дослідження на українсько-канадські та українські теми;
– сприяти публікації досліджень із вказаних тем.
Наймасштабнішими його видавничими проектами стали: англомовна
Енциклопедія України (Encyclopedia of Ukraine. – University of Toronto
Press. – Toronto; Buffalo; London. In 4 volumes) (спільно з НТШ в Європі
(Сарсель, Франція) та «Hrushevsky Translation Project» – публікація англійською мовою десятитомної «Історії України-Руси» М. Грушевського (Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus’in 10 volumes). До проекту були залучені провідні спеціалісти КІУС та інших українознавчих наукових центрів.
Із 1989–1990 рр. КІУС почав активно сприяти розвитку зв’язків з Україною (у цей період його відвідали майже 100 науковців з України). Після
набуття Україною незалежності завдяки цільовим, здебільшого приватнофінансованим програмам КІУС вивів свої зв’язки з Україною на новий
рівень. Між тим, налагоджувалася співпраця з академічними установами
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в Україні. В галузі історичної науки важливою стала співпраця КІУС спочатку з відновленою у 1987 р. Археографічною комісією АН УРСР, а згодом з утвореним на її основі у 1991 р. Інститутом української археографії
та джерелознавства. Створений у серпні 1989 р. при КІУС Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика, одним з головних завдань якого є
підготовка документальних публікацій, сприяв реалізації спільних наукових
проектів.
З метою координації наукової діяльності в галузі археографії у червні
1990 р. у Києві було підписано Протокол переговорів між АК та Центром
досліджень історії України ім. Петра Яцика про наукове співробітництво.
Ще під час розробки концепції діяльності Інституту української археографії та джерелознавства серед його основних завдань було визначено
необхідність тісного співробітництва з науковцями української діаспори
з метою «створення максимально повного банку даних про архівну та рукописну україніку за кордоном»4. У червні 1992 р. в Києві відбулися нові
переговори між ним та Центром досліджень історії України ім. Петра
Яцика. Внаслідок цього підписано додаток до Протоколу переговорів між
інституціями, в якому уточнювався перелік першочергових праць, що мали
перекладатися з англійської мови, публікації у спільній серії «Пам’ятки
зарубіжної історіографії України».
22 вересня 1993 р. у Києві підписано Угоду між Інститутом української археографії та джерелознавства та видавництвом КІУС про
співробітництво у підготовці і виданні українознавчих досліджень. Згідно
з розробленими на виконання підписаної Угоди спільних проектів співробітництво між ІУАД та КІУС мало розвиватись у чотирьох основних напрямах:
1. Едиційний, який передбачав публікацію історичних джерел та пам’яток. Передбачалось спільне видання таких праць як «Історія УкраїниРуси» М. Грушевського, «Єврейські хроніки про Україну ХVІІ ст.» – коментований переклад трьох видатних пам’яток єврейської писемності
ХVІІ ст. Натана Ганновера, Мийра із Щебжешина та Саббатей Гакогена
з факсимільним відтворенням текстів, «Торгівля на Україні ХVІ – середини ХVІІ ст.».
2. Польовий або пошуковий, що передбачав пошук, облік та повернення в Україну у вигляді мікрофотокопій та ксерокопій пам’яток історії
та культури України, особистих архівів видатних діячів української науки
та культури, політичних діячів, які емігрували зі своєї Батьківщини. Цей
напрям передбачав участь науковців з обох сторін в упорядкуванні, опису
та каталогізації українських архівів Канади та інших країн. У цілому йшлося
про розробку комплексної програми виявлення в зарубіжних архівах, музеях,
бібліотеках матеріалів з історії України.
3. Камеральний або довідково-інформаційний, який передбачав підготовку серійного, багатотомного видання на основі комп’ютерного банку
даних під умовною назвою «Рукописна україніка за кордоном».
4. Дослідницький, що передбачав:
а) переклад українською і англійською мовами найбільш важливих та
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актуальних праць сучасних істориків, виданих в Україні та за кордоном.
Було досягнуто принципової домовленості про переклади українською
мовою праць І. Рудницького і Ф. Сисина та англійською мовою – праць
І. Крип’якевича, О. Апанович, Я. Ісаєвича та ін.
б) розробку теоретичних і методологічних проблем археографії та джерелознавства, у першу чергу однієї з головних проблем едиційної археографії – правил передачі текстів документів і пам’яток.
Планом дослідницького напряму передбачалося перевидання праць
українських істориків, які вийшли за межами України українською мовою.
У подальшому під час реалізації спільних археографічних проектів,
використовувалися традиційні для наукового співробітництва форми – обмін
і стажування фахівців, взаємне рецензування праць, обмін літературою (в
першу чергу – археографічними публікаціями), проведення конференцій,
нарад, симпозіумів тощо.
За програмами Центру досліджень історії України ім. Петра Яцика
в КІУС мали можливість працювати за плановими темами Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського такі
провідні спеціалісти як доктори історичних наук Ю. Мицик, В. Брехуненко, І. Матяш та кандидат історичних наук Я. Федорук. Найважливішим
у роботі цих українських фахівців в Канаді стала можливість працювати
у Національному архіві і наукових бібліотеках. З метою розробки нових
наукових проектів та планів подальшого співробітництва, в ІУАД проводились робочі зустрічі з З. Когутом, Ф. Сисиним, С. Плохієм. У 2002 р. його
відвідав фундатор Центру досліджень історії України, торонтський підприємець і меценат Петро Яцик. Під час неформальної зустрічі його з керівництвом Інституту було проаналізовано стан співробітництва в галузі археографії та наголошено на необхідності активізувати спільну діяльність.
ІУАД ім. М. С. Грушевського та КІУС, за участі інших академічних
установ, у жовтні 2003 р. провели Міжнародну наукову конференцію «Переяславська Рада 1654 року». Спільне видання «Переяславська рада 1654
року: історіографія та дослідження» Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, НТШ в Америці та КІУС (К., 2003) було відзначено як найкращу книгу 2003 р.
У плані реалізації завдань співпраці у видавничій діяльності здійснювались публікації джерел та досліджень за відповідними видавничими серіями. Спільно з КІУС та Центром досліджень історії України ім. Петра
Яцика Археографічною комісією АН УРСР в серії публікацій пам’яток
«Актові джерела» було видано «Торгівля на Україні, ХІV – середина ХVІІ
століття. Волинь і Наддніпрянщина» (К., 1990).
У серпні 1990 р. побачили світ перші випуски з серії «Науково-довідкові видання з історії України», серед яких, укладена Б. Кравченком праця – «Архівні матеріали з історії України в Канаді: Попередній анотований
перелік» (Арх. комісія, КІУС Альбертського ун-ту. – К.; Едмонтон, 1990).
У тій же серії (Вип. 31. – К., 1994) спільно з КІУС видано матеріали до
біографії Ю. Меженка (1892–1992) – видатного українського книгознав440
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ця, бібліографа, літературного та театрального критика.
За сприяння Центру досліджень історії України ім. Петра Яцика в серії «Пам’ятки історичної думки України» у 1991–1998 рр. здійснено фототипне видання «Грушевський М. Історія України-Руси»: (в 11 т., 12 кн.)
Важливою подією для української історичної науки стало видання «Історичні есе» у 2-х томах І. Лисяка-Рудницького (К., 1995).
У серії «Джерела з історії української еміграції» видано підготовлене
Ю. Мициком «Листування Леоніда Мосендза» (К., 2005) – епістолярна
спадщина видатного українського письменника, поета, публіциста і перекладача, ім’я якого було незаслужено забутим в Україні через стандартне
звинувачення його в «українському буржуазному націоналізмі» та ще й емігранта. Опубліковано також укладену ним частину епістолярної спадщини видатного українського церковного і державного діяча, вченого,
митрополита Іларіона (1882–1972) – «Листування митрополита Іларіона
(Огієнка)» (К., 2006).
У 1999 р. в серії «Джерела з історії церкви в Україні» за Програмою
дослідження історії українських церков КІУС видано документи і матеріали Першого Всеукраїнського церковного собору УАПЦ 1921 р. (К.; Львів,
1999). У 2007 р. за сприяння КІУС підготовлено до друку документи і матеріали Другого Всеукраїнського православного собору 1927 р.
Здійснювались також видання поза серіями, але в рамках проблематики, що відповідає умовам співпраці установ. Це, наприклад, «Щоденник 1918–1919 рр.» Івана Боберського (1873–1947) – видатного українського громадсько-політичного діяча, педагога і журналіста (Упорядник
Ю. Мицик. – К., 2003). За підтримки КІУС у 2004 р. надруковано дослідження В. Ульяновського «Митрополит Київський Спиридон. Образ крізь
епоху, епоха крізь образ» (К., 2004), присвячене яскравій і водночас суперечливій постаті церковного діяча ХV ст. Пам’яті жертв Голодомору
1932–1933 рр. присвячено видання, яке здійснюється за участю як КІУС
і ІУАД, так і інших установ та фундацій в Україні та Канаді й США –
«Український Голокост 1932–1933. Свідчення тих, хто вижив» (за редакцією Ю. Мицика). Книга містить свідчення людей, які пережили жахи
штучного голодомору-геноциду, спрямованого на винищення українського
народу.
Крім того, на сторінках основного періодичного органу КІУС – Journal
of Ukrainian Studies (Журналу українознавчих студій) – друкувалися праці
науковців ІУАД, а в «Українському археографічному щорічнику» – статті
вчених КІУС, зокрема в першому випуску нової серії «Українського археографічного щорічника» (К., 1992. – С. 285–294.) було опубліковано статтю
Б. Боцюрківа «Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні
у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання», яка не втратила своєї
актуальності й досі. В «Українському археографічному щорічнику» 2006 р.
вміщено статтю З. Когута «Переяславська угода та ідея споконвічних
прав України в політичній та історичній думці Гетьманщини» (К., 2006. –
Вип. 10/11. – С. 291–297). Слід згадати також, що З. Когут є членом
редакційної ради історико-культурологічного збірника «Схід-Захід», який
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виходить за наукового сприяння ІУАД на базі Східного інституту українознавства
ім. Ковальських та Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Таким чином, співробітництво між ІУАД ім. М. С. Грушевського та
КІУС протягом сімнадцяти років можна оцінити як ефективне і плідне.
Проте, через брак державного фінансування академічних установ в Україні у 1993–1997 рр. ІУАД був змушений скоротити не лише цілі відділи
та сектори, які розробляли важливу тематику, а й чисельність науковців
майже вдвічі. Внаслідок цього значна частина запланованих видавничих
проектів залишається нереалізованою. Серед цих проектів і ті, які планувались здійснити спільно з КІУС. Однак співробітництво все ж має перспективу і буде надалі здійснюватись у формах, передбачених укладеними
угодами.
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Владислав Гриневич
НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ В КАНАДСЬКОМУ ІНСТИТУТІ
УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
Тема дослідницького проекту, за яким здійснювалася програма мого
стажування в Канаді, – «Історія Другої світової війни у сучасній історіографії та політичній боротьбі в Україні». Термін перебування там з 29 жовтня до 17 грудня 2006 р. Як стажист ставив собі за мету використати потужні інформаційні можливості бібліотеки Торонтського університету,
передусім електронні, та поспілкуватися і встановити контакти з провідними фахівцями з українських студій, історії сталінізму і Другої світової
війни в Україні. Це мало допомогти мені глибше осмислити теорію проблеми, уточнити і конкретизувати понятійний апарат (скажімо поняття
«історико-ідеологічний міф», «історична пам’ять»), детальніше розібратися у питаннях взаємовпливу і взаємозв’язку між діями політичних інститутів, мас-медіа і закладів академічної науки у посттоталітарних державах, а також з’ясувати питання про взаємозв’язок етнічної ідентичності
й історичної пам’яті про Другу світову війну в Україні.
У цілому можна стверджувати, що поїздка виявилася дуже плідною.
Передусім мною зібрано значну кількість книг і статей по зазначеній вище
проблематиці, що відкриє можливість глибше її досліджувати. Висловлюю свою вдячність співробітникам Канадського інституту українських
студій за надану допомогу у збиранні й пересилці в Україну цієї літератури. Плідними виявилися також контакти з канадськими вченими, зокре442
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ма з професорами Сисиним, Магочі, Віолою, Потічним, Сербиним, Хімкою,
Штейнсис, Примаком та ін. Усього відбулися зустрічі з більш ніж 30 провідними фахівцями з Торонтського, Альбертського та інших університетів
(зокрема, Ватерлу), які значно розширили уяву про стан розвитку україніки та історичної науки в Канаді. Під час перебування в Канаді мною також проведено низку публічних виступів. Так, 9 листопада я виступив у Товаристві ім. Т. Г. Шевченко з лекцією «Міфи війни і війна міфів». 13 і 15
листопада прочитано лекцію на тему «Історіографія Другої світової війни
як фактор сучасної української політики» в Торонтському університеті
(Центр європейських, російських і євразійських досліджень) та в департаменті історії й політичних наук університету Ватерлу. (В останньому також мав зустріч з викладачами Іваном Яворським, Мирославом Татариним, Танею Ричардсон і Олександром Статієвим, на якій обговорювалися проблеми дослідження історії України). 29 листопада брав участь в організованому КІУС зібранні на тему «Друга світова війна в Україні: колективна пам’ять у світлі історії», що провадилася на базі Альбертського університету, і прочитав доповідь «Історіографія Другої світової війни як фактор
сучасної української політики».
Знаходячись в Едмонтоні, 24 листопада брав участь у спонсорованому КІУС показі створеного в Україні документального фільму про Другу
світову війну – «Зворотній бік війни». Як науковий консультант цього фільму, репрезентував його глядачам і взяв участь у дискусії після завершення його показу.
Мною двічі дано інтерв’ю для програм українських служб Канадського
радіо – на студії в Едмонтоні і по телефону для Української служби Радіо
Канади в Монреалі.
Велике враження залишилося від ознайомлення з роботою історикомеморіального комплексу «Українське село» під Едмонтоном (Альберта),
експонати якого нагадують про перших переселенців у Канаду з України.
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