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               МИ ПАМ’ЯТАЄМО… 

                     Історія проситься в сни нащадків.                                                                       
                                           Ліна Костенко. Філософія життя.  

 

  ПОХІД ДО ЕМЕРСОН 

Емерсон, Манітоба... Невеличке канадське містечко на кордоні з 

Америкою, в якому сьогодні проживає лише шість українських родин, стало 

місцем події великого історичного значення в житті українців Канади. 17 

вересня 2022 року у приміщенні Emerson Complex було відкрито та освячено 

монумент інтернованим переселенцям з Європи «Похід до Емерсон», які у 

травні далекого 1915 року вирушили з Вінніпеґу до Америки в пошуках 

роботи. З понад тисячі осіб безробітних, більшість з яких були українцями, 

подолавши пішки віддаль понад 100 кілометрів, до Емерсон дісталося 

приблизно 200. 

Мер містечка Кесселмен, дізнавшись про жалюгідне становище голодних 

та вимучених довгою дорогою чоловіків, розпорядився їх нагодувати та надати 

місце для ночівлі. Та невдовзі, за розпорядженням уряду Канади, всі вони були 

арештовані як “ворожі чужинці” і перевезені до табору для інтернованих у 

манітобське містечко Брендон. Звідси деяких з них було перевезено до інших 

таборів для інтернованих, а декотрих відправлено на примусові роботи до 

місцевих фармерів. 

                   

Монумент «Похід до Емерсон»  та інтерпретаційна панель (фотознімки автора, 17 вересня 

2022 року). 

Інтерпретаційна панель, на якій затримані учасники походу сфотографовані 

на фоні залізничного моста (CN bridge), є складовою частиною меморіалу 

інтернованим. Це фото є одним із збережених архівних фотознімків, відзнятих 

в Емерсон у травні 1915 року. 
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Панелі тригранного інформативного монументу з фотознімками в українській, англійській 

та французькій мовах (фотознімки автора, 17 вересня 2022 року). 

      Відкриття та освячення цього тригранного монументу та інтерпретаційної 

панелі в містечку Емерсон є яскравим проявом вшанування пам’яті 

інтернованих українців. Авторами проекту монументу, копітка робота над 

яким почалася сім років тому і була сповільнена пандемією коронавірусу 

(COVID-19), є Українсько-канадська фундація громадянських свобод 

(Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation – UCCLF) та муніципалітет 

Емерсон-Франклин, які також у співпраці з Манітобською провінційною 

радою Конґресу українців Канади зорганізували відкриття та освячення 

монументу. Кошти на зведення монументу виділено з Канадського фонду 

визнання жертв інтернування в роки Першої світової війни (Canadian First 

World War Internment Recognition Fund). Завдяки цьому Фонду в Канаді 

встановлюються історичні пам’ятні знаки, монументи та меморіальні дошки 

інтернованим у 1914-1920 роках.  

Урочисте відкриття та встановлення монументу планувалося в місцевому 

парку, але через несприятливу погоду відбулося в закритому приміщенні 

Emerson Complex. Освячення монументу здійснили священики д-р Роман 

Божик та о. Михайло Хоміцький з допомогою Лариси Климків та Катрусі 

Басараб.  

У своєму вступному слові Вейн Арсені (Wayne Arseny), координатор з 

питань туризму муніципалітету Емерсон-Франклин (Municipality of Emerson-

Franklin Tourism Committee), відмітив, що не дивлячись на те, що в Емерсон 

затримані перебували короткий час і нам не відомі їхні імена, ця подія 

залишається частиною історії Канади, про яку ми повинні знати і «вчитися на 

своїх помилках».  
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Зі словом до присутніх про значимість відкриття монументу інтернованим 

в Емерсон та про інтернування в роки Першої світової війни також звернулися: 

Джо-Aнн Древняк (Jo-Anne Drewniak) – від імені комітету з питань туризму 

муніципалітету Емерсон-Франклин; Карола Лендж (Carola Lange) – від імені 

Канадського фонду визнання жертв інтернування в роки Першої світової 

війни; Джоан Левандовскі (Joan Lewandowsky) – від імені Манітобської 

провінційної ради Конґресу Українців Канади; Давид Karlson (David Carlson), 

голова муніципалітету Емерсон-Франклин; Тед Фалк (Ted Falk), член 

парламенту, Провенчер (Provencher); Джош Ґуентер (Josh Guenter), член 

законодавчої асамблеї, Бордерланд (Borderland).   

Серед інтернованих були члени родини канадського політика українського 

походження, депутата Палати громад Джеймса Безана (James Bezan).  У своєму 

слові на церемонії відкриття та освячення пам’ятника він поділився спогадами 

своїх рідних. Між іншим він зазначив, що вони змушені були завжди носити 

документи, що посвідчували особу, і регулярно відмічатися у поліції. Для цього 

їм потрібно було добиратися двадцять кілометрів, а то й більше. 

  

Освячення монументу (фотознімок автора, 17 вересня 2022 року); мoнумент інтернованим 

у місцевому парку (фотознімок Джо-Aнн Древняк, 2022 рік).                                                        

      Увагу присутніх, особливо новоприбулих з України, привернули слова 

Бориса Сидорука, голови Комітету інтернування при Конґресі Українців 

Канади (Ukrainian Canadian Congress National Internment  Committee), який 

також очолює Українсько-канадську фундацію громадянських свобод 

(Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation - UCCLF):  

«Я народився та виріс у місті Калґарі. Виростав, любуючись горами, бував 

у них не раз.  До 1989 року я, як і більшість канадців до сьогоднішнього 

дня, не мав поняття про те, що тут сталося з тисячами українців та інших 

європейців в роки Першої світової війни, на яких було начеплено ярлики 
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“ворожі чужинці” (“enemy aliens”). Я не знав, що в наших національних 

парках, в Скелястих горах (Rocky Mountains), куди кожного року 

прибувають мільйони людей, щоб милуватися прекрасними краєвидами, 

існували табори для інтернованих».  

Перш ніж зрозуміти сказане Борисом Сидоруком та щоб зрозуміти, чому та 

як доля познущалася над канадськими українцями в роки Першої світової 

війни, необхідно повернутися крутою стежкою історії у минуле, бо, не знаючи 

та не шануючи свого минулого, важко прокладати дорогу у майбутнє.   

 

             КРУТОЮ СТЕЖКОЮ ІСТОРІЇ У МИНУЛЕ 

Понад 130 літ тому перші поселенці з етнічних українських земель,  

більшість яких були під владою Росії та Австро-Угорщини, в  пошуках землі, 

волі та кращого життя для себе та своїх нащадків опинилися в чужій, далекій 

та не дуже привітній Канаді, колонії Великобританії, заселеній тоді переважно 

британцями та іншими “бажаними” переселенцями.  

Однією з головних цілей уряду Канади після прийняття Закону про землі 

домініону 1872 року було перетворення канадських степів в агрикультурний 

регіон. Відчуваючи брак робочих рук, уряд, часто вдаючись до обману, 

розпочав вести дуже активну аґітацію за переселення в країнах Європи, 

обіцяючи потенційним еміґрантам мало не золоті гори. Внаслідок цього в 

Канаді почали оселятися й нетрадиційні, “небажані” переселенці, серед яких 

були тисячі українців.  

Як відомо, етнічні українські землі  на межі ХІХ-ХХ століть знаходилися у 

складі двох великих імперій – царської Росії та Австро-Угорської імперії. 

Офіційною назвою українських підданих Австро-Угорщини, які складали 

переважну більшість її населення, була назва русини [від назви Русь] 
(Енциклопедія історії України: http://resource. history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe=Rusyny). 

Крім русинів, тут проживали поляки, угорці, румуни, німці, євреї, росіяни 

тощо.   

Найбільше наших переселенців походило з Галичини, Буковини, 

Закарпаття, де над простим людом домінували чужинці: в Галичині – польська 

шляхта, в Буковині – румунські бояри, на Закарпатті – угорські пани. 

Внаслідок тривалого чужинецького впливу місцеве населення почало вважати 

себе росіянами, поляками чи угорцями. Крім цього, малосвідомий люд був 
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деморалізований москвофілами (русофілами), які ширили свою єресь про те, 

що ніякої української нації немає, не було і не буде (що путінська Росія 

продовжує робити і сьогодні, в ХХІ столітті!).  

Переглядаючи списки пасажирів транспортних корабельних компаній,  

державні архіви Канади вказаного періоду, можна побачити, що наші 

переселенці були записані не за національним походженням, а за місцем 

їхнього проживання, територією, звідки вони походили. Тому в еміґраційних 

списках одні були записані як галичани, буковинці, інші – як австрійці, 

мадяри, росіяни, ще інші – як поляки, румуни тощо. Англомовна преса 

(Manitoba Free Press, Winnipeg Tribune, Daily Nor’Wester та ін.) всіх їх загалом 

називала ґалішенс – Galicians. Русинами (не плутати з назвою росіяни!) їх 

почали називати лише з 1905 року (Yuzyk Paul. The Ukrainian Greek Orthodox Church 

of Canada. – Ottawa, Canada: University of Ottawa Press, 1981. – C. 30). Усталеною назвою 

українці наших поселенців у Канаді почали ідентифікувати лише перед 

Першою світовою війною. 

Нелегкими були на чужині початки наших “небажаних” переселенців, яких 

на відміну від “бажаних” поселяли на найгірших землях, серед непрохідних 

хащів та боліт. З роками тут будуть прокладені дороги й залізниці, засіяні 

поля... Українці разом з народами інших національностей перетворять 

канадські степи в найбільшу у світі житницю та спричиняться до зростання та 

розвитку Канади, однієї з найбільш процвітаючих країн.  

За перші і найважчі десятиліття українці зуміли пустити глибоке коріння в 

землю Канади. Своя церква та школа, українські товариства, громадські 

організації... Згідно канадського законодавства ті поселенці, які прожили в 

Канаді три роки, були ‘натуралізовані’ (вважалися підданими Великобританії; 

закон про громадянство Канади було прийнято в 1947 році). Вони отримали 

право брати участь в політичному та громадському житті країни, право 

голосувати, мали своїх представників в місцевих радах. Це означало, що 

канадські українці могли похвалитися не лише культурними й релігійними 

здобутками, а й політичними: «українська етнічна група дала про себе знати, 

що вона є і з нею треба числитися» (В. Верига. Українці поза межами України...: 

http://www.interklasa.pl).  

Одного бракувало ще тоді – своєї організації, яка б об’єднувала та 

узгоджувала роботу усієї громади та представляла її перед урядом Канади. Така 

організація, яка отримає назву Комітет українців Канади, буде створена аж у 

1940 році (офіційна назва з 1989 року – Конґрес українців Канади – КУК).    

http://www.interklasa.pl/
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Великої шкоди нашим поселенцям завдавала оманлива русофільська 

пропаганда, вірні служителі російського “православія”, соціалісти, комуністи 

і навіть зрусифіковані рисини.  Вони сіяли ворожнечу серед нашого народу, 

розбрат у їхньому національно-релігійному житті, вони принижували їхню 

віру. Ревні служителі щедро фінансованого царською Росією “православія”, 

вихідці із Росії та підвладних їй українських етнічних земель, і тут, в Канаді, 

продовжували горланити, що ніякої української нації нема, не було і не буде... 

Великої шкоди завдавали радикали та атеїсти, а також протестанти, особливо 

пресвітеріани. Всі англосаксони-протестанти прагнули перетягнути всіх 

чужинців, не лише українців, на свою віру та переслідували мету 

якнайшвидшої їх канадізації та асиміляції. Їм це не вдалося... 

Зробивши за перші десятиліття значний поступ вперед, українці вже 

вбачáли своє майбутнє на вільній землі Канади, як в Європі при кінці липня 

1914 року, внаслідок конфлікту між Австро-Угорщиною та Сербією, вибухне 

Перша світова війна. Війна принесе чисельні жертви та суцільну руїну на 

рідній землі, а українці Канади, яка вже стала їхньою другою батьківщиною і 

яку вони ще вчора разом з іншими народами розбудовували, чи не за один день 

стануть її... ворогами.  

Європа початку ХХ століття була поділена на два ворожі військово-

політичні блоки великих держав, які, не приховуючи своїх загарбницьких 

намірів,  прагнули до світового панування, – це Троїстий союз (Німеччина, 

Австро-Угорщина, Італія), до якого в ході війни приєдналися Османська 

імперія та Болгарське царство, та Антанта (Російська імперія, Великa Британія, 

Франція), до якої пізніше перейде Італія та такі держави, як Сербія, Румунія, 

Японія, США та ряд інших.  

Поступово смертоносне полум’я війни охопить дві третини світу. А події в 

Європі розвивалися так швидко, що українцям в Канаді важко було 

зорієнтуватися. Необхідно мати на увазі й те, що майже всі канадські українці, 

крім їхніх дітей, народжених вже в Канаді, були переселенцями із земель, 

підвладних і царській Росії, і Австро-Угорщині, які належали до ворожих 

військово-політичних блоків.  

Коли ж 4 серпня 1914 року на боці Антанти у війну вступила Велика 

Британія, у стані війни з державами центральної Європи та їхніми союзниками 

автоматично опинилася і колонія Великобританії – Канада. Це матиме 

надзвичайно важкі і трагічні наслідки для канадських українців, бо відразу 
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після вступу Великобританії у Першу світову війну федеральний уряд Канади 

прийняв Надзвичайний закон про воєнні заходи (The War Measures Act of 1914). 

Цей Закон, згідно якого переселенці з держав ворожого Великобританії та 

Канаді табору вважалися “ворожими чужинцями” (“enemy aliens”), був чинним 

від 22 серпня 1914 до 10 січня 1920 року і надавав федеральному уряду широкі 

повноваження щодо підтримки безпеки та порядку під час «війни, вторгнення 

чи повстання». Відповідно до Закону, уряд міг конфіскувати приватну 

власність, затримувати та депортувати людей без звинувачень чи суду. Уряд 

також мав право арештувати та інтернувати людей за політичні переконання 
(https://historyofrights.ca/encyclopaedia/main-events/war-measures-act/).  

Цей Закон послужив причиною арештів тисяч осіб українців, німців, 

австрійців, угорців, поляків, румунів, болгарів, чехів, словаків, сербів, хорватів, 

італійців, євреїв та інших. Конфісковувавши все їхнє майно, їх без ніякого суду 

відправляли в табори для інтернованих (internment camps) з позбавленням 

права голосувати. Не в одному випадку у таборах опинялися цілі родини з 

малими дітьми.  

 
Місця розміщень таборів для інтернованих та приймальних станцій у Канаді в 1914 -1920 

роках: Ukrainian Canadian Internment Map: https://www.uccla.ca/internment-camps-maps. 

Таких таборів та приймальних станцій (receiving stations) у Канаді 

нараховувалось 24. У них у жорстоких умовах перебувало 8 тисяч 579 осіб, 

серед них – понад 5 тисяч українців. 80 тисяч осіб так званих “ворогів” Канади 

та Великобританії, в переважній більшості українці, які ще не були 

https://historyofrights.ca/encyclopaedia/main-events/war-measures-act/
https://www.uccla.ca/internment-camps-maps
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натуралізовані, наражалися на безконечні переслідування. Вони змушені були 

носити при собі документи, які посвідчували особу, та регулярно відмічатися у 

поліції (А. Василенко. Інтернування осіб українського походження в Канаді під час Першої 

світової війни...: http://dspace.onua. edu.ua/bitstream/handle/11300/1249/Vasulenko.pdf; L. 

Luciuk. In fear of the barbed wire fence: Canada’s first national internment operations and the 

Ukrainian Canadians, 1914-1920). До 1980-х років лише дехто знав про існування в 

Канаді таких таборів.  

Щоб засвідчити свою відданість Канаді та Великій Британії, люди постійно 

збирались на сходини та віча. Одним з найбільших було громадське віче у 

Вінніпеґу 9 серпня 1914 року,  на яке зібралося понад три тисячі українських 

канадців. Вони зійшлися, щоб не лише засвідчити свою лояльність короні та 

імперії, а й запевнити уряд Канади, що вони живуть справами країни, яка стала 

їхньою другою батьківщиною (Пропамятна книга Українського Народного Дому в 

Виннипегу. 1949. – С. 291).  

А тих, які опинилися за колючими дротами розкиданих по всій Канаді 

концентраційних таборів, очікувала важка фізична праця на лісоповалах, у 

шахтах, на прокладанні доріг, мостів, залізниці тощо. Це їхні руки розбудували 

частину одного з найкращих державних парків Канади – Banff National Park в 

Альберті, який нині користується великою популярністю туристів з усіх 

куточків світу. Над інтернованими знущалися, їх принижували...  Там їх 

очікував голод та холод, що призводило до захворювань, самогубства та... 

могил. Забутих десятиліттями могил... Противлячись несправедливому 

ув’язненню, інтерновані намагалися утікати, а у деяких гірських таборах 

страйкували. У травні 1916 року в таборі Капускасін (Kapuskasing), Онтаріо, 

1200 інтернованих навіть піднялися на бунт. Щоб його придушити, 

знадобилося 300 озброєних солдатів (https://www.thecanadianencyclopedia. 

ca/en/article/ukrainian-internment-in-canada).   

Щоб уявити ситуацію, в якій канадські українці опинилися в роки Першої 

світової війни, слід лише переглянути архіви тодішньої преси. Особливо це 

стосується часопису Manitoba Free Press, органу канадських лібералів, зі 

шпальт якого суцільним брудним потоком лилися напади на українців. Їх 

називали ворогами, зрадниками, яким треба якнайскоріше забратися з Канади.  

Щодо подій 1914 року варто згадати, що коли почалася війна між Австрією 

та Сербією, серед українців Канади постало питання, як їм, як колишнім 

підданим Австрії, поступати в цій ситуації. Єпископ русинів-католиків Никита 
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Будка вважав своїм обов’язком роз’яснити ситуацію своїм вірним. Сповіщення 

Австро-угорських консульств в Канаді про мобілізацію австрійських підданих 

на військову службу спонукало єпископа Будку звернутися до духовенства та 

всіх своїх вірних у Канаді з пастирським листом, який він написав 27 липня 

1914 року. Він боявся, що його рідну землю захопить Росія, і закликав русинів 

підтримати Австро-Угорщину і, якщо вони мають військові зобов’язання перед 

Австро-Угорською імперією, повернутися додому, щоб захищати свою 

батьківщину.  Цей лист був опублікований в часописі «Канадийский Русин» 1 

серпня 1914 p. (Legislative Library of Manitoba), після оголошення Австро-

Угорщиною часткової мобілізації. Мало хто в цей час сподівався, що Канада 

буде втягнута у цю війну.  

Кількома днями пізніше Великобританія та Канада опинилися у стані війни. 

Єпископ, виходячи з поточних обставин, 6 серпня 1914 року пише другий 

пастирський лист («Канадийский Русин», 8 серпня 1914 р.: Legislative Library of 

Manitoba), в якому просить вважати його перший пастирський лист недійсним.  

Підкреслюючи, що протягом останніх кількох днів політична ситуація цілком 

змінилася, він закликає своїх вірних, які живуть під британським прапором, 

бути лояльними британській короні. Він наголошує, що тепер їхній 

священним обов’язком є стати на захист Канади, країни, яка дала їм притулок 

та волю (M. H. Marunchak. The Ukrainian Canadians. – Winnipeg, Ottawa: Ukrainian Academy 

of Arts and Sciences (UVAN) in Canada. 1982. – C. 325). Але тоді вже було запізно щось 

змінити...  

Не бракувало і зібрань, на яких єпископа Будку осуджували як зрадника. На 

тих збіговиськах українців та їхнього єпископа не лише критикували, 

принижували, а й проклинали. Іґноруючи другим пастирським листом 

єпископа, газета Manitoba Free Press (newspaperarchive.com) продовжувала 

звинувачувати його в тому, що він закликає людей до австрійської армії, щоб 

воювати з Великобританією та її союзниками.  

З часом життя наших людей у Канаді ставало ще гіршим. Були закриті 

всі українські двомовні школи. Також в Манітобі та Саскачевані були закриті 

бурси, які підготовляли вчителів для українських двомовних шкіл. Р. С. 

Торнтон (R. S. Thornton), тодішній міністр освіти, виконуючи розпорядження 

прем’єр-міністра Манітоби Т. С. Норріса (T. К. Norris), наказав спалити 

надіслані з Англії посилки з українськими двомовними підручниками. Це 

сталося на площі перед будівлею законодавчої асамблеї у м. Вінніпеґ (M. Г. 

Марунчак. Історія українців Канади. Т. І. – Вінніпеґ, Канада: Українська Вільна Академія 
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Наук в Канаді. – C. 142-144; 148-149; А. Господин. Початки українських шкіл в Канаді. – 

Вінніпеґ, 1990. – C. 11).  

Крім жахливої расової дискримінації, українцям наносили значну  

матеріальну шкоду. Невдоволені своїм становищем, вони постійно сходилися, 

щоб обговорювати ситуацію, в якій опинилися, і намагалися знайти якийсь 

вихід. Українці висловлювали своє обурення урядом, який запрошував та 

переконував їх їхати до Канади і якому вони довірили своє життя. Їм було 

боляче і прикро від того, що уряд призивав їхніх чоловіків та синів до їхньої 

армії і одночасно вважав їх ворогами Канади. 

З метою роз’яснення та з’ясування державного і національного 

становища канадських українців редактори українських часописів також 

проводили народні збори та віча. Редактори та видавці українських часописів 

воєнного періоду були найбільш компетентними особами. Українські 

редактори не лише інформували та давали відсіч русофільській пресі, вони 

також вели за собою народ і ставали на його захист. Люди цінували їхню 

думку. Внаслідок таких народних зборів у червні 1916 року було опубліковане 

національне «Звернення» (Appeal). Під документом поставили свої підписи 

шість редакторів: О. Гикавий – «Канадський фермер», А. Дзьола – 

«Робітничий народ», І. Глова – «Ранок», П. Крат – «Кадило» (всі з Вінніпегу), 

М. Белеґай – «Канадиєць», Едмонтон, І. Стефаніцький – «Робітниче слово», 

Торонто. Реакція англомовної преси, включаючи Free Press, на це «Звернення» 

була «дуже позитивною». Це допомогло розвіювати негативну думку про 

українців, «і незабаром після його публікації уряд почав звільняти 

інтернованих із концтаборів. Почала формуватися позитивна думка про 

українців…» (M. H. Marunchak. The Ukrainian Canadians. – C. 318-319). Незважаючи на 

це, українці продовжували наражатися на постійні випробування. 

Надзвичайно важливим є пам’ятати те, що, доказуючи цим свою 

лояльність короні та імперії, ті українці, які прибули з Австрo-Угорщини та 

були натуралізовані (мали канадське громадянство), записувалися до 

канадського війська. До війська записувалися навіть ті вихідці з Австро-

Угорщини, які не були натуралізовані. Як стверджує д-р Любомир Луцюк, 

професор Королівського військового коледжу Канади, українці, приховуючи 

місце свого народження, вступали до канадського війська в рекордній 

кількості. Відомі й випадки, що для цього вони навіть змінювали свої прізвища 

на “Смит” (A Time for Atonement. Canada's First National Internment Operations and the 

Ukrainian Canadians 1914-1920. The Limestone Press, 1988: http://www.infoukes.com/history/ 

http://www.infoukes.com/history/%20internment/booklet01/
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internment/booklet01/). Вони мужньо та із самопожертвою боролися за свою нову 

батьківщину. 

Тут доречно лиш згадати ім’я Пилипа Коновала, капрала Оттавського 47-го 

піхотного батальйону Канадських Експедиційних військ, який добровільно 

зголосився до канадського війська. Виходець з етнічних українських земель 
(село Кутківці Подільської губернії, підвладної тоді російській імперії, – нинішня 

Хмельницька область, Україна), він є одним із шести канадських військових, 

нагороджених Хрестом Вікторії за героїзм, проявлений у битві за пагорб 70, 

що поблизу міста Вімі, Франція (Vimy Ridge). П. Коновал є єдиним у світі 

українцем, удостоєним такої високої нагороди. Король Юрій V особисто 

вручив нагороду П. Коновалу 15 жовтня 1917 року (https://peaceinukraine. 

livejournal.com/3708968.html). Чи не є іронічним той факт, що уряд Канади 

арештував і садив за ґрати українців, в той час, як тисячі їхніх побратимів 

воювали у рядах канадського війська?  

Подальші неправомірні дії уряду Канади щодо українців Канади призвели 

до необхідності з’ясувати українське питання перед федеральним урядом в 

Оттаві. З метою справедливого вирішення цього питання до Оттави було 

направлено дві делеґації представників української громади. 

До першої делеґації увійшли А. Шандро, член законодавчої асамблеї,  West 

Lake, Альберта, І. Петрушевич, секретар Русинського фармерського 

елеватора, Вінніпеґ, П. Зварич, Вегревил, Альберта, та Г. Сліпченко, Саскатун. 

22 лютого 1918 року їх прийняли прем’єр-міністр Канади Роберт Борден (Sir 

Robert Borden), а також дост. А. Л. Сифтон (Hon. A. L. Sifton) та дост. К. Й. 

Догерті (Hon. C. J. Doherty). Представники української громади висловили 

протест проти позбавлення громадянських прав та несправедливого 

інтернування тисяч мирних переселенців, яких роками утримують за рахунок 

держави, в той час як гостро відчувається нестача робочої сили. Було також 

порушено питання щодо необхідності внесення змін до Закону про 

натуралізацію (Ukrainians Ask Government to Protect Slavs, Saskatoon_Daily_Star_ 

Mon_Feb_25_1918_ page 13.pdf>; M. H. Marunchak. The Ukrainian Canadians. – C. 331).  

Українці, заохочені позитивними наслідками першої делеґації, у травні 

вислали до Оттави другу делеґацію. У її складі були Я. Арсенич, Т. Стефаник 

та Попович (M. Ї. Мандрика. Півстоліття діяльности українського товариства 

Читальні Просвіти у Вінніпеґу. – Вінніпеґ, 1958. – C. 21, 93). 

http://www.infoukes.com/history/%20internment/booklet01/


12 
 

«Між іншим, делеґати обговорювали питання українських канадських 

вояків на фронтах війни, зокрема тих, які не мали права громадянства в 

Канаді, пропонуючи використовувати їх у допоміжній службі. Цим двом 

делегаціям вдалося прояснити атмосферу, яка панувала навколо українців 

у Канаді, визначити позицію своїх співвітчизників. Одночасно було  

створено можливість подальшої організаційної праці, спрямованої на 

допомогу визвольній справі в Україні» (M. H. Marunchak. The Ukrainian 

Canadians. – C. 331).  

     Незадовго перед закінченням війни федеральний уряд Канади заборонив 

видавати часописи етнічним групам, які походили із ворожих Великобританії 

та Канаді країн. Це було ще одним ударом для українців. Делеґати від 

українських газет знову вирушили до Оттави, щоб ще раз з’ясувати політичне 

становище свого народу у Канаді та в їхній колишній батьківщині. Внаслідок 

цього уряд змінив своє рішення і дозволив їм друкувати часописи, але за умови, 

що вони видаватимуться у двох мовах, українській та англійській. Крім того 

вимагалося, щоб у кожному випуску газети на першій сторінці під її назвою 

друкувався спеціальний дозвіл з Оттави. Це продовжувалося від листопада 

1918 року до травня 1919 року. Нові урядові вимоги спричинили додаткові 

ускладнення для редакторів і цим підвищили вартість видання часописів (M. H. 

Marunchak. The Ukrainian Canadians. – C. 319). Для того, щоб контролювати пресу, 

навіть після скасування двомовності публікацій, видавці етнічних часописів 

«були зобов’язані надсилати примірники своїх видань до цензури в Оттаві»  

(M. Г. Марунчак. Історія українців Канади. Т. І. – C. 330).   

Ще одне випробування випало на долю нетрадиційних, “небажаних” 

переселенців – безробіття. Всюди потрібні були робочі руки, але хто ж захоче 

брати до роботи “ворогів”? Безробіття було причиною вже згаданого походу до 

Америки в травні 1915 року. Там люди надіялися знайти хоч яку-небудь 

роботу, але, навіть не перетнувши кордону, були затримані в невеличкому 

манітобському містечку Емерсон...   

Детальніше ознайомитись із ситуацією, в якій опинилася українська 

громада в роки Першої світової війни, можна за посиланням: Links|Canadian 

First World War Internment Recognition Fund..: https://www.internmentcanada.ca/.  

Перша світова війна, яка призвела до краху трьох європейських імперій, 

закінчилася 11 листопада 1918 року підписанням перемир’я між Антантою та 

Німеччиною, згідно якого Німеччина визнала себе переможеною.  

https://www.internmentcanada.ca/
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БІЛЬ ВІД ПРИНИЖЕННЯ ТА ОБРАЗИ… 

Війна закінчилася, але переслідування українців Канади продовжувалося. Їх 

і далі трактували ворогами та зрадниками, фальсифікували факти, чинили 

провокації. Їх продовжували принижувати, з них насміхалися, нищили їхні 

помешкання, їхнє в поті чола зароблене майно, їхні установи. Ніякі докази 

лояльності короні та Канаді не допомагали. Деякі історики несправедливо та 

безпідставно звинувачували єпископа Будку в тому, що він був причиною не 

лише всіх бід, які звалилися на голови канадських українців в роки Першої 

світової війни, а й причиною їх інтернування. Д-р Стелла Гринюк, професор 

історії Манітобського університету, не погоджується з цим твердженням. Вона 

вважає, що інтернування було результатом загальної ксенофобії, підозри щодо 

чужинців і страху перед соціальними заворушеннями, а лист єпископа мав 

«мало або зовсім нічого» спільного з формуванням політики уряду  (After 80 years 

bishop Budka earns respect: https://www.theglobeandmail.com/news/national/after-80-years-

bishop-budka-earns-respect/article4149169/).  

Щодо інтернованих, то окремі з них перебували в концтаборах ще після 

1918 року – важко було урядові Канади відмовитися від дармової робочої сили. 

Останні два табори – Вернон (Vernon) у Британській Колумбії та Кeпускейсінґ 

(Kapuskasing) в Онтаріо – було закрито відповідно 20 та 24 лютого 1920 року, 

а перші національні операції з інтернування в Канаді були офіційно завершені 

20 червня 1920 року (Canada’s Internment Camps: https://canadaehx.com/2022/03/08/ 

canadas-internment-camps/). 

Гіркими сльозами від приниження та образи омивалися серця канадських 

українців... Постійно доказуючи свою відданість Канаді та вважаючи себе 

невід’ємною частиною нової батьківщини, українці виношували сильне і 

незаперечне бажання жити відповідно до культурних надбань свого народу. 

Не дивлячись на це, підозра у ворожості до Канади висіла над ними важким 

тягарем і продовжувала їх переслідувати.  

Українці Канади вимагали справедливості. Вони хотіли почути слова 

вибачення з боку уряду Канади та публічного визнання своєї вини перед 

українським народом. Їм хотілося якоїсь запоруки, запевнення, що в 

майбутньому народ Канади, до якої етнічної групи він би не належав, не буде 

наражений на дискримінацію, на порушення його прав та свобод. (Але в 

майбутньому історія повториться:  Надзвичайний закон про воєнні заходи було 

застосовано урядом Канади в роки Другої світової війни. Він став причиною 

https://www.theglobeandmail.com/news/national/after-80-years-bishop-budka-earns-respect/article4149169/
https://www.theglobeandmail.com/news/national/after-80-years-bishop-budka-earns-respect/article4149169/
https://canadaehx.com/2022/03/08/%20canadas-internment-camps/
https://canadaehx.com/2022/03/08/%20canadas-internment-camps/
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інтернування громадян Канади японського, італійського та німецького 

походження. Цей же закон було використано і проти французів в провінції 

Квебек в час Жовтневої кризи 1970 року. В 1988 році його було замінено 

Законом про надзвичайні ситуації (Emergencies Act) і вжито під час так званого 

“Конвою свободи” (Freedom Convoy) на початку 2022 року).   

 

      НАСТИРЛИВІСТЬ ТА НЕПОХИТНІСТЬ ПЕРЕМАГАЮТЬ 

 Десятиліттями українці лічили нанесені їм рани. Перша світова війна 

змінила їх. Вони поступово вливалися  в усі аспекти життя Канади, стали 

рівними серед рівних в мультиетнічній родині канадців.  

Необхідно мати на увазі й те, що десятиліттями про цю трагічну сторінку  

історії Канади, крім самих інтернованих та їхніх родин, ніхто не згадував. 

Архівні документи в 1954 році були знищені... Лише у 1980-х роках почалися 

спроби, щоб кинути промінь світла на цей один з найбільш неприємних фактів 

в історії Канади та в історії українців Канади (Вісник. Конґрес Українців Канади – 

Провінційна Рада Саскачевану. Осінь 2018. – С. 4). Роками на адреси лідерів партій, 

урядових високопосадовців надходили листи від українських організацій та 

установ, від окремих громадян з настирливою вимогою вирішити українське 

питання, а також включити тему «Інтернування українців у Канаді» до 

навчальних програм з історії Канади в освітніх закладах. У відповідь – 

мовчанка.  

Та настирливі, непохитні та стійкі у своєму намірі назвати речі своїми 

іменами українці добилися свого. Вони вважали, що пережите нашим народом 

у Канаді в роки Першої світової війни вартує уваги і заслуговує на те, щоб ці 

роки стали сторінками історії українців Канади, щоб про них знали і пам’ятали 

майбутні покоління, внуки-правнуки не тільки українців в Канаді, а й в Україні. 

Це допоможе їм зрозуміти трагічність ситуації, в якій опинилися наші перші 

переселенці в Канаді, та якою дорогою ціною давався їм хліб насушний та 

долари, якими вони навіть в найскрутнішу хвилину ділилися з рідними в Краю, 

хоч і самі ледве зводили кінці з кінцями. 

Однією з найвагоміших рушійних сил у складному та довгому процесі 

визнання урядом Канади факту інтернування були волонтери Українсько- 

канадської асоціації громадянських свобод (Ukrainian Canadian Civil Liberties 

Association - UCCLA). Вони поставили перед собою мету добитися від уряду 
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Канади визнання факту інтернування як такого, що мав місце в історії країни, 

та добитися визнання несправедливості щодо осіб українського походження й 

інших європейців, інтернованих в роки Першої світової війни. Члени Асоціації 

також приклали свої узгоджені зусилля у проведенні інформативної роботи  

серед громадськості.  

«Закон про визнання факту інтернування осіб українського походження» 

(Bill – C-331, Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition Act), було 

прийнято урядом Канади у 2005 році. Законопроект запропонував канадський 

політик китайського походження, член Палати громад Інкі Марк (Inky Mark).  

9 травня 2008 року було підписано угоду щодо заснування 

десятимільйонного Канадського фонду визнання інтернованих в роки Першої 

світової війни (Canadian First World War Internment Recognition Fund), який з 

того часу існує для підтримки пам’ятних та освітніх проектів та представляє 

всі громади, які постраждали від операцій з інтернування. За уряд Канади 

документ підписав достойний Jason T. Kenney, міністр з питань громадянства, 

імміґрації та мультикультуралізму (Річний звіт Конґресу Українців Канади від 20 

червня 2009 року: http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/AnnualMeetings2009/ 

Canada.pdf). Це було досягнуто завдяки розпочатій у 1986 році кампанії 

волонтерів Комісії громадянських свобод (Civil Liberties Commission) та 

Українсько-канадської асоціації громадянських свобод (UCCLА), яку тоді 

очолював  Джон Б. Ґреґорович (John B. Gregorovich), та сотень осіб тих, які 

підтримували ідею створення фонду.  Їхні імена подані в першому річному 

звіті Канадського фонду визнання інтернованих в роки Першої світової війни 
(Recalling Canada's First National Internment Operations: Annual Report of the Canadian First 

World War Internment Recognition Fund. 2009: http://www.internmentcanada.ca).  

 

              ВШАНОВУЮЧИ ЇХНЮ ПАМ’ЯТЬ   

З метою вшанування пам’яті інтернованих в роки Першої світової війни на 

спеціально виділені для цього кошти влаштовуються виставки, проводяться 

наукові симпозіуми, відкриваються меморіали, музеї тощо. У місцях колишніх 

таборів встановлюються пам’ятні дошки, відновлюються забуті могили 

інтернованих українців, освячуються цвинтарі...  

22 серпня 2014 року, з нагоди 100-річчя початку інтернування, в 

українських, хорватських, сербських, німецьких та угорських церквах та 

культурних центрах  Канади було відкрито 100 меморіальних дошок у пам’ять 

http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/AnnualMeetings2009/%20Canada.pdf
http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/AnnualMeetings2009/%20Canada.pdf
http://www.internmentcanada.ca/
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про інтернованих (Canada’s Internment Camps: https://canadaehx.com/2022/03/08/canadas-

internment-camps/).  

Події перших національних операцій з інтернування в Канаді відтворені в 

таких документальних фільмах, як «Вартість волі» - Freedom Had a Price 

(1995), режисер та редактор Юрій Луговий, та «Такого ніколи не було: Перші 

національні операції з інтернування в Канаді» - That Never Happened. Canada’s 

First National Internment Operations (2017) режисера Раєна Бойка.  

Про факт інтернування українців Канади в роки Першої світової війни 

десятиліттями не було ніякої згадки в програмах з історії в навчальних 

закладах Канади та Америки. Цю тему (вперше в Північній Америці!) в 2011 

році було покладено в основу розробки методів та педагогічного підходу для 

двотижневого курсу «Соціальна справедливість: як навчати про інтернування 

українців в Канаді та український голодомор», організаторами та 

інструкторами якого були професори Манітобського університету – д-р Денис 

Глинка та д-р Орест Цап (J. Black, O. Cap. Human Rights, Information, and Communication 

Technology (ICT): A Case Study of Art Education Teacher candidates. The International Journal 

of Civic, Political and Community Studies, 2014. Vol. 11, Issue 2, 31). 

Курс був частково спонсорований фондом при Манітобському 

університеті, призначеним для запровадження нововведень, Фундацією ім. Т. 

Шевченка та Центром Українських Канадських Студій при Манітобському 

університеті. Більше інформації щодо цієї теми можна знайти за посиланнями: 
Інтернування українців в Канаді...: http://stattitablohy.ezreklama.com/Prava-liudini/3942-

intiernuvannia-ukrayintsiv-v-kanadi-ta-ukrayins-kii-golodomor-iak-prikladi-novogho-pidkhodu-

do-vivchiennia-traghichnikh-istorichnikh-podii.html;   Summer Institute on Ukrainian 

Internment...: http://umanitoba.ca/news/blogs/blog/2011/04/13/summer-institute-on-ukrainian-

internment-and-holodomor.  

Однією із основних рушійних сил, яка продовжує підтримувати освітньо-

пізнавальні проекти та заходи з метою вшанування пам’яті жертв 

інтернування, а також вшанування пам’яті канадських українців, які 

зголосилися на службу у ряди канадської армії, є Українсько-канадська 

фундація громадянських свобод – UCCLF (президент Борис Сидорук). Так в 

інформаційному бюлетні Фундації від 26 жовтня 2022 року повідомляється, 

що у 2023 році ще один монумент несправедливо інтернованим українцям та 

іншим канадцям в роки Першої світової війни буде споруджено в Едмонтоні 

біля будівлі законодавчої асамблеї Альберти (перший такий монумент у 1915 

році було споруджено в Манітобі, у м. Вінніпег). Mонумент, проект якого 

https://canadaehx.com/2022/03/08/canadas-internment-camps/
https://canadaehx.com/2022/03/08/canadas-internment-camps/
http://stattitablohy.ezreklama.com/Prava-liudini/3942-intiernuvannia-ukrayintsiv-v-kanadi-ta-ukrayins-kii-golodomor-iak-prikladi-novogho-pidkhodu-do-vivchiennia-traghichnikh-istorichnikh-podii.html
http://stattitablohy.ezreklama.com/Prava-liudini/3942-intiernuvannia-ukrayintsiv-v-kanadi-ta-ukrayins-kii-golodomor-iak-prikladi-novogho-pidkhodu-do-vivchiennia-traghichnikh-istorichnikh-podii.html
http://stattitablohy.ezreklama.com/Prava-liudini/3942-intiernuvannia-ukrayintsiv-v-kanadi-ta-ukrayins-kii-golodomor-iak-prikladi-novogho-pidkhodu-do-vivchiennia-traghichnikh-istorichnikh-podii.html
http://umanitoba.ca/news/blogs/blog/2011/04/13/summer-institute-on-ukrainian-internment-and-holodomor
http://umanitoba.ca/news/blogs/blog/2011/04/13/summer-institute-on-ukrainian-internment-and-holodomor
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запропонувала Українсько-канадська фундація громадянських свобод, був 

схвалений урядом Альберти. Він стане другим меморіалом в Канаді, зведеним 

на території законодавчої асамблеї.    

     Президент Фундації схвалює рішення уряду Альберти. Він впевнений, що 

цей монумент послужить джерелом інформації про долю тисяч арештованих 

та інтернованих українців та інших європейців, запрошених на поселення у 

Канаді (UCCLF newsletterbroadcast.net. Calgary, Oct. 26, 2022).    

   

Монумент жертвам інтернування біля будівлі законодавчої асамблеї у м. Вінніпеґ (фото: 

Норберт K. Іван).  

Відкриття меморіальної дошки інтернованим в м. Торонто. 19 листопада 2022 року (UCCLF 

unveils plaque commemorating “enemy aliens” in Toronto’s Bloor West Village: https://www. 

uccla.ca/post/ucclf-unveils-plaque-commemorating-enemy-aliens-in-toronto-s-bloor-west-

village). 

     Монументи інтернованим, пам’ятні дошки, відновлені цвинтарі у місцях 

колишніх таборів стали місцями шани та скорботи, місцями пам’яті про важке 

минуле наших першопоселенців у Канаді. Це є красномовним свідченням того, 

що ми, їхні нащадки, робимо все для того, щоб зберегти пам’ять про незаконно 

інтернованих і щоб не допустити такого негуманного відношення до людей у 

майбутньому. З цією метою у 2014 році Національний комітет інтернування 

при Конґресі українців Канади (UCC National Internment Committee) прийняв 

постанову, згідно якої було визначено вважати 28 жовтня кожного року 

національним Днем пам’яті інтернованих.  
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     28 жовтня 2022 року, якраз у День пам’яті інтернованих, Борис Сидорук, 

президент Українсько-канадської фундації громадянських свобод, звернув 

увагу на важливість вшанування українською громадою Дня пам’яті 

інтернованих у своєму слові до делегатів XXVII трирічного Конгресу 

українців Канади у м. Вінніпеґ. Між іншим він підкреслив, що «нейтральні 

спостерігачі знали про велику шкоду, завдану в роки Першої світової війни 

канадським українцям», які боялися, щоб знову не опинитися за колючим 

дротом. І навіть пізніше, в роки Другої світової війни, вони знаходилися під 

враженням пережитого і «ще почувалися неповноцінними». 

 
 

   СПРАВЖНІ ГЕРОЇ   

 Ми з вдячністю згадуємо канадських українців, чоловіків і жінок, які в 

минулому завжди мужньо боролися на передовій лінії світових конфліктів, 

щоб забезпечити наступним поколінням світле майбутнє. Ми пам’ятаємо і тих, 

хто пожертвував найдорожчим, виконуючи свій військовий та громадський 

обов’язок в рядах Канадської армії в роки Другої світової війни.  

                      

Місце вічного спочинку канадських вояків в Англії, 1945 (o. Ігор Шпитковський. Альманах 

канадійських українських вояків. 1946.- С. 196).  

З метою вшанування пам’яті тих справжніх героїв свого часу Українсько-

канадська фундація громадянських свобод (UCCLF) разом із Асоціацією 

українців Великобританії втілює в життя ще один проект, який отримав назву 

«Герої свого часу» (за однойменною назвою книги спогадів ветерана 

Королівських військово-повітряних сил Канади, лейтенанта Богдана 

Панчука).  



19 
 

Першою фазою цього проекту було встановлення вітражу у церкві Св. 

Якова (St. James Church) у м. Лондон, Англія, на честь членів Союзу 

українських канадських вояків (СУКВ) та всіх канадців українського 

походження, чоловіків і жінок, які добровільно вступили до лав канадської 

армії і воювали за Канаду в роки Другої світової війни. Саме в будинку поруч 

церкви Св. Якова за адресою 218 Sussex Gardens в ті роки містилася головні 

офіси Союзу та їхнього «Лондонського клубу». Ініціював встановлення 

вітражу д-р Л. Люцюк, який багато років досліджував роботу членів Союзу. 

Почесним покровителем проекту є генерал-лейтенант (у відставці) Павло 

Винник.              

Oдним із організаторів Союзу українських канадських вояків у 

Великобританії та його президентом був лейтенант Ґордон Річард Богдан 

Панчук (1915-1987). Новостворений Союз українських канадських вояків 

спочатку налічував 37 членів, а до кінця війни кількість активних його членів 

становила півтори тисячі. Членами виконавчого комітету (екзекутиви) Союзу 

в 1943 році  були військовослужбовці Купченко, Анна Храплива, В. Панчук, 

Гелен Козіцкі, Хома, С. Калін, Когут, А. Крептул, А. Погорескі (Lt. Kupchenko, 

Lt. Ann Crapleve, F/lt. B. Panchuk, Sgt. Helen Kozicky, Pte. Choma, Sgt. S. Kalin, 

F/Lt. Kohut, Lac. A. Kreptul, F/o. A. Pohoreski (https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day).  

Іншими видними членами були: Анна Чернявскі, Вільям Керелюк, Майкл 

Лисик, Ольга Павлюк, Пітер Смильскі, Валтер Весловскі, Антоні Яремович та 

Джон Юзик – Anne Cherniawsky, William Kereliuk, Michael Lucyk, Olga Pawluk, 

Peter Smylski, Walter Weslowski, Anthony Yaremovich and John Yuzyk (Ukrainians in 

the United Kingdom: https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ucsa-e.htm). 

Колишній вчитель із Саскачевану Богдан Панчук, вступивши до лав 

Королівських канадських військово-повітряних військ, в 1941 році був 

відправлений за океан на службу в Північній Ірландії і пізніше в Англії, 

одночасно працював у відділі розвідки (Mark Celinscak. Kingdom of Night: 

https://books.google.ca). 6 червня 1944 року (D-Day) лейтенант Б. Панчук брав 

участь у висадці союзників у Нормандії і протягом наступних двох років 

залишався на дійсній службі у Франції, Бельгії, Нідерландах та Німеччині.  

https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day)
https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ucsa-e.htm
https://books.google.ca/
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Ґ. Р. Богдан Панчук (фотознімок з архіву Марійки Панчук). 

     Зі слів дочки Марійки Панчук, яка проживає у м. Вінніпеґ, цей фотознімок 

в уніформі він переслав матері Марії відразу після вступу на службу у 

Королівські повітряні збройні сили Канади.  

            

Українські канадські військовослужбовці під час з’їзду в Англії, 1944 рік (o. Ігор 

Шпитковський. Альманах канадійських українських вояків. 1946. - С. 210). 

     За даними Бібліотеки та архіву Канади (Library and Archives Canada, Ukrainian 

Canadian Veterans’ Association Fonds, 1986-128 03962), під цим же фотознімком 

подається наступна інформація:  
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     USCA members (Члени Союзу українських канадських вояків):  

Front Row: Lt. Kupchenko, F/Lt. J. Kohut, Lt. P. Worobetz, F/Lt. G. Panchuk;     

Back Row: Capt. S. Worotetz, Capt. Mihalyshyn, Capt. Nikiforuk, Lt. Ivan. Nakony 

(Nakonechnyj), P/o. Ustick, F/Lt. A. Pohoresky (Heroes of their day: 

https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day).  

     Заснований членами Союзу майже забутий «Лондонський клуб», який 

також містився за адресою 218 Sussex Gardens, став для канадських 

військовослужбовців українського походження «домом далеко від дому». 

Уродженка Альберти Анна Чернявскі (1911-2010), яка також служила в 

канадському війську в Європі, була директором цього Клубу. Клуб  був місцем 

для спілкування, збагачення знань про Україну, її культуру тощо. Члени клубу 

стежили за місцем перебування своїх військовослужбовців, записували імена 

загиблих, поранених та тих, хто попав у полон (Ukrainian Canadian Civil Liberties 

Foundation: https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day-documents; Ukrainians in the United 

Kingdom: https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ucsa-e.htm).  

                    

Члени Союзу українських канадських вояків, Лондон, Англія. 10-11листопада 1945 року 

(Heroes of their day: https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day-gallery).   

Пізніше цей же будинок за адресою 218 Sussex Gardens служив штаб-

квартирою заснованого за підтримки Комітету Українців Канaди 

Центрального Українського Допомогового Бюро, члени якого допомагали 

тисячам українських переселенців та жертвам війни.     

https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day
https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day-documents
https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/03/ucsa-e.htm
https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day-gallery
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Церква Св. Якова, Паддінґтон. Меморіальний вітраж «Герої свого часу» (Heroes of their 

day: https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day). 

Автором вітражу «Герої свого часу» на честь членів Союзу українських 

канадських вояків та всіх канадців українського походження, чоловіків і 

жінок, які воювали за Канаду в роки Другої світової війни, є художник-

вітражист із Великобританії Гленн Картер (Glenn Carter). Вітраж планувалося 

урочисто відкрити та освятити 8 травня 2020 року, у день 75-річчя перемоги у 

Європі. Через пандемію коронавірусу (COVID-19) церемонія відкриття була 

відкладена. Вітраж було освячено священнослужителями парафії Св. Якова у 

липні 2022 року.  

Вітраж поєднує в собі тризуб і соняшник, національну квітку України. 

Внизу вітража – слова із Євангелія від Св. Матея: «Я чужинцем був, і ви мене 

прийняли» (Heroes of their day: https://www. ucclf.ca/heroes-of-their-day). 

       

«МИ НЕ БУЛИ Б ТУТ СЬОГОДНІ...» 

Після закінчення Другої світової війни деякі ветерани залишилися в Європі 

та допомагали рятувати тисячі українських політичних біженців та 

переміщених осіб. Одним із головних організаторів допомоги українським 

переселенцям і біженцям у Європі, що запобігло їхньому примусовому 

поверненню до Радянського Союзу, був Богдан Панчук. Він був одним із 

https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day
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засновників Центрального Українського Допомогового Бюро в Лондоні та 

його першим директором, а також очолював Канадську місію допомоги 

українцям, які стали жертвами війни. Б. Панчук багато подорожував Європою, 

відвідуючи табори для переміщених осіб. Він був одним з тих, завдяки кому 

до Канади прибуло понад 30 тисяч українських біженців та переміщених осіб 
(Paul Waldie. Veteran who helped bring 30,000 Ukrainian refugees to Canada to be honoured in 

the U.K.: https://www.theglobeandmail.com/world/article-veteran-who-helped-bring-30000-

ukrainian-refugees-to-canada-to-be/). 

Дочка Марійка 6 лютого 2023 року у своєму листуванні до автора пише, що 

її батьки не часто розповідали про себе, але вона запам’ятала розповідь пана 

Українця, також ветерана Другої світової війни, про те, як батько вів 

переговори про те, щоб людей звільняли, а не повертали до СРСР. У них не 

було ніяких посвідчень особистості, то батько заповняв для них чисті бланки-

анкети від Червоного Хреста, які мав при собі. Він записував їхні прізвища та 

інші дані, щоб вони мали посвідчення та були звільнені з таборів для 

переміщених осіб. «Гучна англійська мова, бравада, блеф та швидка розмова з 

авторитетними особами, військова уніформа (RCAF) – усе це було 

використано», – додає вона. 

     У серпні 1950 року Богдана Панчука було призначено європейським 

представником Комітету Українців Канади, а наступного року він став 

британським представником Об’єднаного Українсько-Американського 

Допомогового Комітету. Разом з дружиною Анною Чернявскі-Панчук та 

дочками Ярославою та Марійкою у 1952 році повернувся до Канади. Протягом 

1952-1955 років він очолював українську секцію міжнародної служби 

Канадської радіомовної корпорації – Canadian Broadcasting Corporation’s 

International Service (Ukrainians in the United Kingdom: https://www.ukrainiansintheuk. 

info/eng/02/panchuk-e.htm). Після цього, за словами його дочки Ярослави, 

мешканки м. Торонто, батько вчителював  в м. Монреаль, спочатку в публічній 

школі Оґільві (Ogilvie Public School), а пізніше в середній школі Розмонт 

(Rosemont High School).  

Богдан Панчук був видним лідером українсько-канадської громади 

міжвоєнного та післявоєнного періоду. Він отримав кілька державних відзнак 

та орден Британської імперії (MBE) за заслуги в роки Другої світової війни. 

(Ukrainians in the United Kingdom: https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/02/panchuk-e.htm). 

У 1967 році за вагому громадську діяльність був нагороджений орденом 

Канади.  

https://www.theglobeandmail.com/world/article-veteran-who-helped-bring-30000-ukrainian-refugees-to-canada-to-be/
https://www.theglobeandmail.com/world/article-veteran-who-helped-bring-30000-ukrainian-refugees-to-canada-to-be/
https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/02/panchuk-e.htm
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Борис Сидорук, народжений у м. Калґарі син українських імміґрантів,  

стверджує: «Ми не були б тут сьогодні, якби не ці мужчини та жінки в 

уніформах...» (Ukrainian Canadian Civil Liberties Foundation: https://www.ucclf.ca/heroes-

of-their-day).  

      

Давфин, Манітоба,  1980-ті роки.  Богдан і Анна Панчук – господар та господиня на 

українському фестивалі (фотознімки з архіву Марійки Панчук). 

     Доречно згадати, що з нагоди 50-річчя перемоги у Європі (V-E Day), 19 

вересня 1995 року в церкві Св. Якова у Лондоні після Панахиди було відкрито 

та освячено спонсоровану Українсько-канадською фундацією громадянських 

свобод меморіальну дошку на честь українсько-канадських 

військовослужбовців, які в роки Другої світової війни з честю служили своїй 

країні за океаном. Почесне право відкрити цю пам’ятну дошку отримала Анна 

Чернявскі-Панчук, ветеран Союзу українських канадських вояків та 

Центрального Українського Допомогового Бюро, вдова члена-засновника та 

президента цих організацій Богдана Панчука (Unveiling of Memorial Plaque to 

Canadian Soldiers in London: https://www.uccla.ca/post/unveiling-of-memorial-plaque-to-

canadian-soldiers-in-london). 

https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day
https://www.ucclf.ca/heroes-of-their-day
https://www.uccla.ca/post/unveiling-of-memorial-plaque-to-canadian-soldiers-in-london
https://www.uccla.ca/post/unveiling-of-memorial-plaque-to-canadian-soldiers-in-london
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Зворушена спогадами Анна Чернявскі-Панчук з дочкою Ярославою в час та після 

церемонії відкриття та освячення меморіальної дошки на честь українсько-канадських 

військовослужбовців у церкві Св. Якова в Лондоні. 19 вересня 1995 року (фотознімки з 

архіву Марійки Панчук).  

Друга фаза проекту «Герої свого часу» – це вшанування пам’яті українсько-

канадських ветеранів війни найбільш унікальним та яскравим способом, а саме 

– створенням ікони Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки 

військовослужбовців. Oсобливо доречним є те, що віддавна в Україні Покрова 

Пресвятої Богородиці вважається опікункою і заступницею її захисників. 

Пресвята Богородиця покриває всіх Своїми ризами, що також символізує 

заступництво Богоматері за весь людський рід. Написав цю ікону на 

замовлення відомий київський іконописець Олександр Клименко. Так як і інші 

його ікони, ікона Покрови написана на одному з ящиків з-під набоїв із зони 

бойових дій в Україні. Ікона, як прояв вшанування пам’яті всіх 

військовослужбовців, мужчин і жінок, справжніх героїв свого часу, які 

жертвували найдорожчим в роки Другої світової війни, також послужить 

розрадою та полегшенням для постраждалих від війни в Україні. 

Освячені ікони Покрови зберігатимуться у всіх катедральних храмах 

Української католицької та Української православної церков по всій Канаді. 

Українська католицька митрополича катедра Святих Володимира й Ольги та 

український православний митрополичий собор Святої Трійці першими 

офіційно відкрили й освятили ікони 11 листопада 2022 року, в час урочистого 

Богослужіння з нагоди Дня Пам’яті.  



26 
 

                   

Ікони Покрови Пресвятої Богородиці в катедрі Свв. Володимира й Ольги 

(фотознімок автора, 2022) та в катедрі Святої Трійці у м. Вінніпеґ (фотознімок 

Марійки Панчук, 2022).  

     Канадці українського походження разом із канадцями інших етнічних груп 

продовжують відігравати важливу роль в політичному, освітньому та 

культурному житті Канади. Наші предки своїм значним економічним, 

політичним, культурним та громадським внеском спричинилися до зростання 

та розвитку Канади, однієї з найпроцвітаючіших країн світу. Це було 

досягнуто незважаючи на постійні труднощі та багатолітні переслідування.  

      Покоління українських канадців зробили все можливе, щоб захистити 

нашу свободу. Вони, відстоюючи наші цінності та наш демократичний спосіб 

життя, виконали свій обов’язок в роки Першої та Другої світових війн. Нашим 

священним обов’язком є зберегти пам’ять про несправедливо інтернованих і 

тих, хто боровся і загинув, захищаючи мир і демократію, і тих, хто сьогодні 

бореться і гине, захищаючи Україну.  

Галина Кравчук, автор, дослідник з питань історії роду     

та історії українських поселень в Канаді, м. Вінніпеґ.  

 

 

 

     

 


