
CIUS Newsletter 2006    1

Nov 7 (UK)
Final Edition



2    2006 Бюлетень КІУСу 

КІУС: 30 років 
успіхів

Цього року Канадський інститут 
українських студій від зна чає тридця-
ту річницю свого заснування. За ці 
три десятиріччя КІУС здобув ре     пу та-
цію зразкової установи на основі 
досягнень, що допомогли визначити 
напрям і темп розвитку українських 
студій у Північній Америці, Европі 
й Україні. Ось головні із цих здо-
бутків:
•  КІУС надав близько 64 бака ляр сь-

ких стипендій,  55 стипендій на 
під  тримку маґістерських дисер-
тацій, 68 стипендій докто рантам і 
май же 500 постдоктор ських сти -
пендій та дослідних дотацій, 
давши змогу кільком поколінням 
студентів і науковців займатися 
україністи кою в багатьох дисци-
плінах. Роз маїта державна палітра 
отри мува чів нагород: Канада, 
Україна, США, Польща, Росія, 
Франція, Румунія, Молдова, 
Німеччина, Китай, Англія, Ізраїль, 
Корея і Японія. На сьогодні КІУС 
щорічно виділяє нагороди 
студентам і на уковцям на суму 
понад 100,000 дол.            

•  КІУС став провідним видавцем і 
поширювачем публікацій з укра-
їнських студій на Заході, видавши 
понад 150 книг, 65 дослідних звітів 
та 30 випусків Журналу україно-
знавчих студій/Journal of Ukrainian 
Studies.

•  Методичний кабінет української 
мови КІУСу розробив, опубліку-
вав і поширив першорядну про-
граму з вивчення другої мови, що 
забезпечує систему шкільної осві-
ти найновішими методологіями, а 
студентів і учнів джерельним ма-
теріялом для вивчення української 
мови.

•  КІУС видав Encyclopedia of Ukraine
у п’яти томах, а також додатковий 
том з покажчиком та списком по-

милок, що разом містять 15 000 
статтей, 2 000 з яких уже поміще-
но на електронному сайті енцикло-
педії.

•  КІУС став провідним західним 
центром із вивчення історії Украї-
ни. Це було досягнуто завдяки 
кільком великим проєктам, а саме: 
перекладу, редаґуванню й публіка-
ції клясичної праці Михайла Гру-
шевського Історія України-Руси
(досі видано чотири томи), упоряд-

ній Україні. Інститут установив 
тісні робочі зв’язки і співпрацю з 
Інститутом історичних дослі-
джень Львівського національного 
університету ім. Івана Франка, 
Інститутом українознавства ім. 
Івана Крип’якевича Національної 
академії наук України й Інститу-
том української археографiї та дже -
ре лознавства iм. Михайла Грушев-
ського Національної академії наук 
України. Він має близькі взаємини 
з науковцями Товариства дослід-
ників Цен траль ної і Східньої Евро-
пи, які користуються провідними 
західніми методологіями (насам-
перед пост модерністськими), та з 
більш традиційними науковцями 
з Інституту історії Національної 
академії наук України. Становлен-
ня українських студій у східній 
Україні є головним завданням 
Програми дослідження Східньої 
України ім. Ковальських. Спон-
сорований програмою Східній 
інститут українських студій при 
Харківському національному 
університеті ім. Василя Каразина 
розробив і реалізував кілька 
довгострокових дослідницьких і 
організаційних проєктів. Це, зо-
кре ма, заснування відділу у 
Запоріжжі, видання наукового 
журналу Схід-Захід, що нині вва-
жається одним із найкращих на-
укових видань в Україні; проведен-
ня щорічного студентського 
кон курсу ім. Ковальських на най-
кращу дослідницьку працю та 
влаштування щорічних міжнарод-
ніх конференцій, симпозіїв і семі-
на рів.

• КІУС надав Україні допомогу в її 
демократичних перетвореннях, 
реалізувавши два широкомаштаб-
ні проєкти, фінансовані Канадсь-
ким аґентством міжнароднього 
розвитку. В рамках першого 
проєкту понад 400 українських 
офіційних осіб узяли участь у два-
надцяти семінарах у Верховній 
Pаді України, що їх відвідали ка-

ку ванню нового англомовного 
довід ника з історії України (ви да-
ного 2005 р.), публікації фун да-
ментальних праць про російсько-
українські відносини та участі 
на уковців КІУСу у розвитку укра-
їнської історичної науки на націо-
нальному й міжнародньому рів-
нях. 

•  КІУС  —  лідер в українсько-канад-
ських студіях. Найбільшим проєк-
том у цій ділянці є велика тлумач-
на історія українців у Канаді у 
трьох томах, перший том якої 
опубліковано.  

•  КІУС сприяв формуванню нового 
українознавства у посткомуністич-

Слово директора

Директор КІУСу д-р Зенон Когут
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над ські експерти. На семінарах 
було представлено понад 43 допо-
віді на теми законодавства. Понад 
100 офіційних осіб з України взя-
ли участь у навчальних турах по 
Канаді, які тривали від двох тиж-
нів до двох місяців. У другому про-
єкті 90 парляментаріїв, урядовців 
та інших осіб із України відвідали 
Канаду, набувши глибших знань 
про підходи й процеси у канад-
ській публічній політиці. Після 
цього було реалізовано ще 20 
програм, в яких узяли участь 804 
учасники. Окрім того, у вересні 
2004 року був розпочатий проєкт 
прозорости й моніторинґу вибо-
рів в Україні (ППМВУ), спонсоро-
ва ний родинною фундацією члена 
канадського парляменту Бориса 
Вжесневського „Допомога Украї-
ні”. ППМВУ дозволив канадцям 
провести в Україні семінари про 
виборче законодавство, політику 
й процедури для офіційних осіб у 
місцевих виборах; вони також 
виконували функцію міжнародніх 
спостерігачів на виборах. 

Оглядаючи ці досягнення, вража-
єш ся схожості їхніх основних прин-
ципів тим, які були проголошені 
президентом Індірою Самарасеке-
рою в її програмі для Альберт сько го 
університету — „Смій знай ти”. На її 
думку, чотири основні прин ципи 
великого університету це: 1) тала-
новиті люди, 2) навчання, відкриття 
і громадянська позиція, 3) зв’язки з 
суспільством, 4) організа ція і під-
тримка. Звичайно, наші здо бутки 
були б неможливі без талано витих, 
працьовитих і щедрих людей  —  
науковців, адміністративних і тех-
нічних працівників, жертводав ців і 
звичайних громадян. Наші праців-
ники виявилися винятково амбіт-
ними, винахідливими й різно сторон-
німи, зумівши балянсувати численні 
проєкти й пріоритети, а зростаюче 
коло наших жертводавців  —  вір-
ним і щедрим. Сама суть нашого 

інституту визначена другим осно-
воположним принципом  —  від-
крит тя, зберігання й поширення 
знань та — у нашій співпраці з 
Україною — міжнародній розвиток 
громадянського суспільства і демо-
кратичних установ.

Вносячи українознавство в голов-
не річище американської та европей-
ської науки, КІУС не тільки об’єднує 
наукові спільноти, але й допомагає 
Альбертському університетові набу-
вати національного й міжнарод ньо-
го значення й репутації. Розробля-
ючи навчальні програми для 
по  чат кової школи, КІУС об’єднав 
громади вчителів початкової і се ред-
ньої школи, учнів, батьків, шкільних 
адміністраторів та Міністерство 
освіти Альберти. І допомагаючи 
розвивати програми студентського 
та наукового обміну між Альберт-
ським університетом та Львівським 
національним університетом ім. 
Івана Франка, що охоплюють усі 
дисципліни, КІУС об’єднує наукові 
спільноти й поза межами україно-
знавства.

Від самих своїх початків Канад-
ський інститут українських студій з 
метою виконання своєї місії прово-
дить постійну роботу для залучення 
необхідних фінансових і організацій-
них ресурсів. Продовжуючи отриму-
вати кошти з різних джерел (універ-
си тет, ґранти, проєкти й особисті 
внески), ми особливо звертаємо 
увагу на створення належної бази 
вічних фондів.

Тепер, озираючись назад, ми 
усвідомлюємо, що наша головна 
сила походить від чотирьох осново-
положних принципів, які були по-
кладені в основу нашої діяльности 
ще задовго до того, як їх коди фі ко-
вано у програмі розвитку універси-
тету. Протягом тридцяти років 
КІУС несе життєво необхідну служ-
бу університетові, науковому світо-
ві, учителям і студентам, заочникам, 
урядовим і бізнесовим колам, україн-
сько-канадській громаді й самій 

Україні. Я вірю, що в майбутньому 
ця готовність до наукових звершень 
і служіння зроблять КІУС і Альберт-
ський університет ще більш визнач-
ними установами. 
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У цій розмові з директором то-
ронтського бюра КІУСу д-ром Фран-
ком Сисином Роман Сенькусь ро-
бить огляд своєї кар’єри у КІУСі: 
протягом тридцяти років він прой-
шов шлях від відповідального редак-
тора Журналу українознавчих студій
до директора видавничої програми. 

Могли б Ви описати загальну 
атмосферу того часу, коли КІУС 
починав свою діяльність?

В цілому ті, хто був пов’язаний із 
справами українсько-канадської 
громади, були в захопленні від ство-
рення КІУСу, адже це вже довгий 
час плянувалося. Багатокультур-
ність і український політичний 
вплив у цій країні досягли тоді свого 
апогею. Звичайно, люди, безпосеред-
ньо причетні до становлення інсти-
туту, також були у захваті від його 
можливостей. Наскільки я був обіз-
наний з настроями у масах україн-
сько-канадської громади, можу ска-
зати, що люди цілком підтримували 
його діяльність. Ніхто, окрім хіба 
що комуністичної преси, не сказав 
нічого неґативного про створення 
інституту.

Це незвично, що інститут має два 
відділи: один в Едмонтоні, а дру-
гий у Торонті. Як це відбивається 
на роботі КІУСу як канадської 
установи? 

А так, звичайно, і передбачалося: 
інститут як установа з кількома від-
ділами (у різний час були наміри 
створити відділи в Оттаві й інших 
містах), чия діяльність охоплювала 
б широкі національні рамки. Якби 
КІУС був лише в Едмонтоні, він, 
очевидно, не осягнув би таких здо-
бут ків за ці тридцять років. 

Як Ви думаєте, якою мірою КІУС 
можна вважати незалежною науко-

вою установою і якою мірою — 
рупором української громади в 
академічному світі?

Дехто з його засновників (зокре-
ма, професор Юрій Луцький) хотів, 
щоб КІУС функціонував виключно 
як наукова установа, але політичний 
вплив на діяльність інституту зав-
жди існував. Скажімо, його перший 
директор, професор Манолій Лупул, 
був політично заанґажований у сен-
сі, як він використовував науку сто-
совно питань багатокультурности й 
ідентичности та збереження мови в 
Канаді. Другий директор, Богдан 
Кравченко, який був активним у 
КІУСі з перших його днів, мав інші 
політичні погляди і бачив розвиток 
української науки на Заході з влас-
ної точки зору. Він та інші (в тому 
числі і я), хто пройшов через північ-
ноамериканську освітню систему  і 
радикалізацію молоді в 1960-х і 
1970-х рр., політично були присвя-
чені українській справі, але не з 
традиційної еміґраційної перспек-

тиви. Одиниці з нас мали щастя 
отримати посади в КІУСі, і ми над-
звичайно тішимося, що через нашу 
працю ми змогли виявити нашу 
відданість українській справі і спри-
янню українській науці на Заході. 
Ми всі прагнули грати якусь ролю   
у цьому процесі.

Я дуже тішуся тим, що одного га-
рячого літнього дня професор Луць-
кий запропонував мені працю в ін-
ституті. Я саме закінчив свою 
ма  ґі  стер ку з української і російської 
літератур і збирався шукати працю, 
замість того, щоб іти в докторанту-
ру Торонтського університету. Я 
відразу прийняв пропозицію, адже 
це означало, що я залишаюся і зай-
ма юся україністикою — ділянкою, 
до якої я був покликаний інтелекту-
аль но й політично.

З такої перспективи, що вдалося, а 
що ні?

Я думаю, що вдалося зробити 
більшість. У професора Лупула було 
чітке й конкретне розуміння того, 

30 років праці у КІУСі:
Інтерв’ю з Романом Сенькусем

Роман Сенькусь, Володимир Кубійович і Данило Струк (1984 р.) — головні редак  тори 
Encyclopedia of Ukraine.

Інтерв’ю
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що КІУС мав досягти стосовно укра-
їнсько-канадських студій і загаль-
них освітніх аспектів його діяль нос-
ти. Але в традиційних ділянках 
укра їніс тики він покладався на про-
фесорів Луцького, Івана Лисяка-
Рудницького й Богдана Боцюркова, і 
він їм довіряв.

У професора Луцького була влас-
на відмінна концепція того, чим мав 
би займатися КІУС: видання журна-
лу насамперед для аспірантів і докто-
ран тів і з їхньою участю (Журнал 
вищих українознавчих студій, який 
пізніше став Журналом українознав-
чих студій) та переклад і редаґуван ня 
англомовної Encyclopedia of Ukraine — Encyclopedia of Ukraine — Encyclopedia of Ukraine
два проєкти, які він запо чат кував і 
переконав професора Лупула, що 
КІУСові слід за них взя тися. Про-
фесор Луцький також роз робив і 
очолив першу видавничу програму 
інституту.

Я не можу пригадати жодного нау-
кового проєкту з українознавства в 
1970-х рр., який би не був реалізо-
ваний. Все, що починалося, було до-
ведено до кінця.

Початки завжди захоплюючі, 
зокрема для таких щасливців, які 
були на той час молодими. Ви один 
із тих щасливців. Як особа, яка 
була при початках інституту, де Ви 
бачите його тепер, і яка його роля?

КІУС має багато здобутків, і за 
п’ятнадцять років незалежности 
України його вагомість зросла разом 
із здатністю плекати українську нау-
ку на міжнародньому рівні. Те, що 
ми могли співпрацювати з нашими 
колеґами в Україні за ці роки, було 
перевагою і стимулом для нас. Це 
якоюсь мірою допомогло й науці в 
Україні. Створення Східнього інсти-
туту українознавства ім. Коваль сь-
ких при Харківському університеті 
є, на мою думку, важливою віхою.

Ви брали участь у двох великих 
проєктах інституту: Журнал 
українознавчих студій і Encyclope-
dia of Ukraine. Чи не могли б ви 

розповісти, як це все починалося?
Як я вже згадував, Журнал вищих 

українознавчих студій був дітищем 
професора Луцького. Він хотів 
створити форум для аспірантів і 
докторан тів із українських студій, і, 
звичайно, був досить оптимісти ч-
ним щодо того, що ця невелика 
гру па могла б зробити. Визнані 
науков ці також хотіли долучитися 
до цього процесу, і незабаром, 1980 
р., журнал був перейменований на 
Журнал українознавчих студій.

Зовсім ні. Я роздобув списки 
українських адресатів і уклав вели-
кий список адрес, на які був ви сла-
ний перший безкоштовний номер із 
запрошенням до пе редпла ти. Я не 
пам’ятаю, скільки при мір ників було 
надруковано, але наклад був вели-
ким, щонайменше пара тисяч, і від-
гук був дуже позитивним. У перше 
десятиріччя у Журналу було від Журналу було від Журналу
восьмисот до тисячі пе ред плат ни-
ків. Журнал заповнив свою нішу. 

Чи тематика або якість статтей 
відбиває зміни в Журналі за всі ці 
роки? 

Від самого початку Журнал містив 
якісні статті. Глянувши на зміст за 
перші п’ять років, 1976–81, ви знай-
дете не менше статтей визнаних нау-
ковців, ніж аспірантів і докторантів, 
кілька з яких самі стали відомими 
науковцями: Олег Ільницький, Олек-
сандер Мотиль, Іван Химка, Іван 
Яворський, Юрій Божик, Тома При-
ймак, Ольга Андрієвська, Максим 
Тарнавський та ін.

Розкажіть нам про проєкт Encyclo-
pedia of Ukraine — як він з’явився і pedia of Ukraine — як він з’явився і pedia of Ukraine
як Ви стали причетні до нього? 

Професор Луцький бачив його як 
переклад україномовної Енцикло пе-
дії українознавства, укладеної про-
фесо ром Володимиром Кубійовичем 
і його колеґами з Наукового това рис-
тва ім. Шевченка в Сарселі, Франція. 
Він найняв перекладача,  д-ра Тара са 
Закидальського, ниніш нього (з 2002 
р.) редактора ЖУСу, перекладати 
статті, які в довільному порядку над-
силалися з Сарселю. Тарас робив 
перший переклад частини статтей і 
приносив їх до кабінету професора 
Луцького. Там Тарас читав їх уголос, 
а професор Луцький порівнював їх з 
українсь кими ориґіналами й робив 
зміни. Ось так вони й працювали. 

Секретарки КІУСу (спочатку 
Софія Юркевич, а потім Дарія Зелена 
і Соня Марин), окрім своїх інших 
обов’язків, також пере кла дали й пе-
редруковували деякі стат ті. У 1980 р. 

Спочатку Журнал редаґував про-
фесор Луцький, який створив редак-
торський комітет при Торонтському 
університеті: професор Орест Рудзік, 
професор Данило Струк, Мирослав 
Шкандрій (тоді докторант) і я. Існу-
вала також невелика дорадча рада з 
науковців і студентів; найактивнішим 
був Іван Лисяк-Рудницький. 

Я був відповідальним редактором 
Журналу і фактично вів його. Про-Журналу і фактично вів його. Про-Журналу
фесор Луцький давав мені більш-
менш повну волю, хоч і наг ля дав за 
окремими статтями й ухвалю вав 
зміст, який я добирав після пер ших 
кількох номерів.

Чи складно було знайти читачів 
для Журналу?

Інтерв’ю
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професор Луць кий, у додаток до 
моїх інших обов’язків, доручив 
мені редаґування статтей, і з такою 
ж метою він найняв Миро слава 
Юркевича. Після того, як Мирослав 
прийняв посаду в КІУСі в Едмонто-
ні, його восени 1982 р. замінила 
Галина Гринь. 

У листопаді 1982 р. професор 
Луцький зрезиґнував із проєкту, і 
керівним редактором Encyclopedia 
of Ukraine став професор Струк. 
Під його керівництвом Галина 
Гринь, Соня Марин, Тарас Заки даль-
ський, Рома Янчинськa (як дослід-
ниця-помічниця) і я (як головний 
редактор) працювали дуже інтeн-
сивно, щоб підготувати перший 
том до видання восени 1984 р. Ми 
уклали каталог статтей, стан дарти-
зували переклади українських назв 
і термінів та створили правописний 
посібник. Данило також ком п’юте-
ризував проєкт, і це, мабуть, був 
перший український науковий 
проєкт на Заході з використанням 
персональних комп’ютерів. При-
дбаний для роботи над проєктом 
комп’ютер фірми „Ксерокс” кошту-
вав тоді космічну суму близько 25 
000 дол., хоч його пам’ять і швид-
кість становить лише незначну 
частку сучасних комп’ютерів вар-
тістю менше 1 000 дол.!

Завдяки стахановському темпу 
нашої праці, заданого і втриманого 
Данилом, перший том був за вер ше-
ний і відредаґований вчасно. Зви-
чайно, не існує досконалих робіт, і 
даний том має свої вади. Але це було 
важливе досягнення  і бестселлер, 
незважаючи на високу ціну, який 
розійшовся у кількості понад 7 000 
примірників, 5 000 з яких — у перші 
місяці після публі кації.

Проєкт і КІУС у цілому значною 
мірою скористали з підтримки Фун-
дації КІУСу, яка в 1979 р. була пе ре-
й менована на Канадську фун да цію 
українських студій. Вона про фі нан-
сувала друк усіх п’яти томів енци-
клопедії, покажчик, оплату авторам 

і редакторам і, якщо не помиляюся, 
перший комп’ютер. З того часу вона 
також фінансує окремі публікації 
Видавництва КІУСу.  

по тім підготували другий том менш 
ніж за чотири роки, а останні три — 
за п’ять років. 

Чи варте все це таких зусиль?

Особисто я задоволений і не шко-
дую, що взяв участь у проєкті ен ци-
клопедії, який триває вже чверть 
століття. Через цей проєкт я зробив 
внесок в україністику.

Я був переконаний, що займався 
чимось важливим, і всі, хто пра цю-
вав над проєктом і в інституті були 
такої ж думки. Загальний відгук від 
на   у ков ців і громади є надзвичайно 
позитивний. Професор Струк був 
безмежно радий тому, що енци кло-
педія використовувалася як «дже-
рело» про українські справи за хід ні-
ми урядовими аґенціями й за   со ба ми 
масової інформації.

Сьогодні, у зв’язку з Інтернетом, 
енциклопедії у книжковому форматі 
вважаються застарілими, як тільки 
вони виходять у світ, що веде до 
суттєвих змін у підготовці довід ко-
вих праць. Але я вважаю, що навіть 
у цьому контексті ЕУ займає дуже 
добре місце. Рішення КІУСу 2000 р. 
продовжувати енциклопедію як 
Інтернет-проєкт (в якому мене при-
значено керівним редактором, окрім 
обов’язків директора ви дав ничої 
програми з 2001 р.) засвідчує її цін-
ність і актуальність. На жаль, проєкт 
просувається по вільно через нестачу 
коштів. Я все ще споді ваю ся, що 
знайдеться муд рий добро дійник, 
який пожертвує на проєкт достатню 
суму, що доз волить нам найняти 
більше кваліфікованих редакторів і 
авторів і таким чином прискорити 
нашу працю над тим, що може стати 
найкращим елек тронним джерелом 
англійською мовою про всі сторони 
життя України та її людей. 

Після виходу першого тому, чи не 
виглядав проєкт менш застрa шую-
чим?

Якоюсь мірою так, але в цілому ні. 
Професор Струк мав намір до три-
матися графіка видання п’яти томів 
(спочатку плянувалося чотири томи) 
до 1993 р., але він так збільшив обсяг 
робіт, що вкластися до реченця було 
надзвичайно складно. За чотири 
роки ми видали другий том, що не 
було таким уже важким завданням, 
але над останніми трьома томами 
ми мусили попрацювати не роз ги-
наючи спини.

Сам Данило віддав проєктові по-
над нормовий час. Він часто працю-
вав у дві зміни і, як правило, без ви-
хідних протягом більшости дев’яти 
років. Я також віддав багато часу й 
зусиль, зокрема для підготов ки томів 
3, 4 і 5, після чого взяв відпустку на 
півроку, за мість понаднормової 
оплати. Цифри говорять самі за себе. 
Під керів ництвом професора Струка 
ми за вершили перший том за два 
роки після того, як над ним працю-
вали вже не менше п’яти років, 

 Роман Сенькусь працює в КІУСі від 
заснування інституту 1976 р.

Інтерв’ю
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Нові видання

Нова книжка Видавництва 
КІУС про історію 
братського руху в Україні

У березні 2006 р. видавництво 
КІУСу оприлюднило нове наукове 
видання присвячене маловивченій, 
а вельми важливій темі в історії 
української культури і релігійної 
думки. Книга Voluntary Brotherhood: 
Confraternities of Laymen in Early 
Modern Ukraine — це багатогранна 
студія історії братського руху та 
його впливу на суспільне і куль тур-
не життя України ХVI–XVIII ст. 
Автор книжки — один з провідних 
українських істориків, Ярослав 
Ісаєвич. Перший (цензурований) 
варіянт книги опубліковано у Києві 
1966 р. п.з. Братства та їх роль в 
розвитку української культури. Це 
була одна з найкращих наукових 
праць про ранньомодерну Україну, 
що з’явилася в СРСР після 1920-х 
рр., і вона скоро здобула собі славу 
«клясичної» студії в ділянці історії 
української культури. 

Теперішнє англомовне видання 
— це повністю перероблена, до пов-

Нові видання

Видавництво 
КІУСу

За останній рік Видавництво 
КІУСу видало три нові книги:
•  Політичні мемуари професора 

Манолія Лупула, першого дирек-
тора КІУСу і провідного діяча 
канадського руху ба гато куль-
турности в 1960–1970-х рр., під 
заголовком Th e Politics of Multi-
culturalism: A Ukrainian-Canadi-
an Memoir;

•  Synopsis: A Collection of Essays in 
Honour of Zenon E. Kohut, за 
редакцією Сергія Плохія і Фран-
ка Сисина, містить двадцять три 
статті з питань української, ро-
сійської й польської історії; та

•  Ярослав Ісаєвич, Voluntary Broth-
erhood: Confraternities of Laymen 
in Early Modern Ukraine, до пов-
нена й усучаснена англійська 
версія монографії про братства, 
що вперше була опублікована у 
Києві 1966 р.

Також минулого року було 
підготовлено до видання ще чотири 
книги, які з’являться восени 2006 р.:
•  Ключ журавлів Зиґмунта Би чин-

ського, епічний роман про пер-
ше покоління українських по се-
ленців із Галичини до Західньої 
Канади, що був написаний 
понад сімдесят років тому (ви-
дається спільно з видавництвом 
„Піраміда”, Львів);

•  Монографія Леоніда Плюща 
Його таємниця, про життя й 
твор  чість провідного українсь-
кого прозаїка 1920-х років 
Миколу Хвильового (видається 
спільно з видавництвом „Факт”, 
Київ);

•  Підручник Ukrainian Genealogy   
Івана Пігача; та 

•  Воццек, експериментальний 
роман сучасного українського 
письменника Юрія Іздрика, пе-
рекладений англійською мовою 
професором Марком Павлиши-
ном із Монашського універси-
тету, Мельбурн, разом із його 
вступом і примітками.

Також проводилася редакторська 
робота над такими книгами, які пля-
нуються до видання в 2007 і 2008 
рр.:
•   Лариса Онишкевич, ред., An 

Anthology of Modern Ukrainian 
Drama, що містить англійські 
переклади десяти п’єс ХХ ст., 
біографічні замітки про авторів 
та есеї авторки про п’єси;

•   Сергій Ціпко, Ukrainians in 
Argen tina, 1897–1950: Th e 
Making of a Community;

•   Павлина Левін, Early Ukrainian 
Th eatre and Drama (Sixteenth–
Eighteenth Centuries); та

•   Михайло Грушевський, History of 
Ukraine-Ruś , том 9, книга 2. 

Осіб, які хотіли б фінансувати 
видання наступних томів праці 
Грушевського Історія України-Руси
або будь-які інші кни ги, просимо 
зв’язатися з Романом Сенькусем, 
директором видавничої програми 
КІУСу, за такою адресою: CIUS To-
ronto Offi  ce, 20 Orde St., Univer-
sity of Toronto, Toronto, ON M5T 
1N7; тел. (416) 978–8669; ел. пошта 
<r.senkus@utoronto.ca>.

 Видання КІУСу можна замо-
вити на веб-сторінці <www.ualberta.
ca/CIUS/press-frame.htm>, на якій 
також можна знайти їх опис та на-
дру ковані рецензії.
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нена й оновлена версія ориґіналу. 
Автор не тільки викинув з тексту всі 
сліди накиненої радянськими  цен зо-
рами термінології, але й розширив 
поле своїх дослідів, вживши по рі в-
няльний підхід, включивши вели-
кий розділ про історію братств у 
Західній Европі, а також взявши до 
уваги наукову літературу на цю тему, 
що була опублікована за останні чо-
тири десятиліття.

Всебічне вивчення історії братсь-
кого руху в ранньомодерній Україні 
необхідне для зрозуміння особ ли-
вого місця української культури та 
суспільства між християнським 
Сходом і Заходом. Україна та Біло-
русь — це єдині країни, в яких вини-
кли і діяли православні братства. 
Вони діяли в період вагомих суспіль-
них і культурних змін. Хоча струк-
турно українські братства були по-
дібні до своїх західніх аналогів, проте 
вони мали свої дуже особливі риси. 
Їхня діяльність викликала дух су пер-
ництва між двома церквами в Укра-
їні — Православною та Греко-като-
лицькою, — і позитивно впли нула 
на суспільно-культурний роз виток. 
Братства і їхні друкарні сприяли роз-
виткові науки й літе ра тури, а школи, 
що існували при них, поширювали 
европейські гуманіс тичні ідеї та вве-
ли доступну для всіх гуманістичну 
освіту.

Автор цієї монографії, Ярослав 
Ісаєвич, — директор львівського 
Інституту українознавства при На-
ціональній академії наук України. 
Він — один з провідних авторитетів 
у ділянці історії української куль-
тури, зокрема ранньомодерного пе-
ріоду. Як автор і редактор багатьох 
книжкових видань на теми історії 
України, Польщі та Білорусі, Ісаєвич 
зробив особливий внесок у вив чен-
ня історії друкарства та книтови дан-
ня в Україні.

Книжка Voluntary Brotherhood
появилася у серії Центру досліджень 
історії України ім. Петра Яцика при 
КІУСі, яка представляє англомовні 

переклади важливих праць у царині 
української історії. Вступне слово 
написав директор Центру д-р Франк 
Е. Сисин. 

Книжку переклали на англійську 
мову проф. Ярослав Ісаєвич і Марта 
Дарія Олійник. Редактором був 
Миро слав Юркевич. Д-р Марко Р. 
Стех уклав покажчик і наглядав над 
видавничим процесом. Книга була 
опублікована завдяки фінансовій 
підтримці фонду Теодора та Маг да-
лини Бутреїв при Освітній фун дації 
Петра Яцика. Щедрий внесок для 
цього видання зробила родина Ско-
пів у пам’ять Константина Гор дієнка.

Ціна книжки, яка включає чи-
слен ні ілюстрації, складає 29.95 дол. 
(у м’якій оправі) та 49.95 дол. (у твер-
дій палітурці) (за межами Кана ди 
оплата в ам. дол.). Книжку можна 
закупити на Інтернеті на прис тосо-
ваній для безпечної оплати кредит-
ною карткою сторінці видавництва 
КІУСу: www.utoronto.ca/cius; або 
замовити за адресою: CIUS Press, 
450 Athabasca Hall, University of 
Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 
2E8; факс: (780) 492–4967; тел. (780) 
492–2973.

Україномовне видання 
монографії про козацтво і 
релігію

Наливайкова віра. Козацтво і 
релігія в ранньомодерній Україні.   
2-е виправлене видання. Київ: 
Критика, 2006.

Це український переклад книги 
Сергія Плохія Th e Cossacks and 
Religion in Early Modern Ukraine
(Oxford University Press, 2001; пере-
друк 2004, що стала пере мож цем 
книжкового конкурсу Амери кан-
ської асоціяції українсь ких студій 
2003 р.). Публікацію здійс нило ви-
давництво «Критика» (Київ) за спри-
яння Центру досліджень історії 
Укра їни ім. Петра Яцика при КІУСі. 
Ця новаторська праця ви з на на 
«першою серйозною синтетич ною 
працею про стосунки між ко зац-

твом і Православною Церквою». 
Сергій Плохій досліджує конфе-

сіялізацію релігійного життя в 
ранньо модерній Україні й ролю ре-
лігії в козацьких заворушеннях кін-
ця XVI-початку XVII ст., включ но з 
Хмельниччиною (1648–57). Розгля-
даючи релігійний дискурс періоду й 
ставлення козацтва до релігії, автор 
показує, що релігійний елемент у 
козацьких заворушеннях був не 
менш важливий ніж со ціяль ний 
фактор. Без умілого ви ко рис тан ня 
релігійних ідей козацькі пов  с тан ня 
ніколи не досягли б таких маш    та бів і 
не притягли б до лав повстанців стіль-
ки шляхти, духовенства й міщан. 

Книга є новаторською у кількох 
аспектах. Переосмислюючи українсь-
кі, польські й російські історичні 
джерела, автор показує, як кон фес і-
ялі зація релігійного життя вплин ула 
на ставлення козаків до релігії і як 
участь козаків у релігійній бо ротьбі 
між східнім православ’ям і римо-ка-
толицизмом сприяла форму ванню 
не тільки української, але й поль сь-
кої та російської культурної ідентич-
ности. Висвітлення козаць ко-єврей-
ського антагонізму роз кри ває 
ви  рі   шаль не значення раніше знех ту-
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ваного релігійного аспекту цієї про-
блеми, показуючи, як ідеї контр-
реформації окреслили ан тию дейські 
погляди козацької старшини й ря-
дових повстанців. Отже, книга не 
зосереджується вузько на питан нях 
віри й церковної історії, а роз глядає 
релігію як „культурну сис тему” і 
крізь релігійну призму про ливае но-
ве світло на ширші пи тан ня мента-
літету та формування ідентичности. 

Книга з’явилася в серії Центру 
ім. Петра Яцика „Українська іс торіо-
графія на Заході”. Публікація була 
профінансована дотацією Програми 
ім. Ковальських при КІУСі. Софія 
Грачова з видавництва „Критика” 
здійснила український переклад тих 
частин, які в ориґіналі були на пи са-
ні англійською мовою. Наливайкова 
віра була вперше опублікована 2005 
р. й отримала премію книги року 
2005 у номінації „Минувшина”. Як 
відзначив у своїй рецензії на англо-
мовне видання Робін Мілнер-Ґал-
ланд (Сассекський університет) у 
Times Literary Supplement, „завдяки 
неперевершеному знанню джерел і 
тонкому відчуттю міри, праця Пло-
хія має авторитет, навіть велич, які 
зроблять її стандартним викладом 
теми на багато років уперед”.  

Вийшов з друку третій 
том про український 
голокост 

Третій том збірки Український 
голокост 1932–1933: свідчення тих, 
хто вижив вийшов з друку цього 
року у видавництві Києво-Моги-
лянсь кої академії. Ця публікація, за 
редакцією о. д-ра Юрія Мицика, бу-
ла частково профінансована ґран-
том від КІУСу. Том складається з 
двох частин. Перша частина містить 
свідчення, записані студентами д-ра 
Мицика з Національного уні вер си-
тету „Києво-Могилянська академія” 
від мешканців сусідніх областей — 
Київської, Вінницької, Житомирсь-
кої, Полтавської, Чернігівської і 

Черкаської. Інші свідчення були зі-
брані о. Мициком у Канаді 2004 р. 
під час його перебування на Ме морі-
яль ній стипендії ім. Івана Коляски. 
Це, зокрема, уривки з листування, 
знайдені в документах митрополита 
Іларіона в архіві Консисторії Укра-
їнсь  кої Православної Церкви Кана-
ди; відбитки свідчень, опу блі кова-
них у газеті Вісник (офіційний орган Вісник (офіційний орган Вісник
Української Православної Церкви 
Канади) за 1933 рік; та урив ки з за-
писів свідчень, використаних у дво-
томнику Th e Black Deeds of the Krem-
lin: A White Book (1953). Інші 
свід чення, що ввійшли до першої 
частини тому, були зібрані студен та-
ми й науковцями в Південній Україні, 
зокрема у Криму. Другу частину тому 
складають свідчення переважно з 
Київської, Черкаської й Хмель ниць-
кої областей, записані наприкінці 
1980-х рр. Людмилою Іванниковою, 
науковцем Інституту мистецтва,  
фольклору та етнографії ім. М. Т. 
Рильського при Національній ака-
демії наук України. Її переднє слово 
до видання йде після вступу, написа-
ного д-ром Мициком.

Опубліковано листування 
митрополита Іларіона 
(Івана Огієнка) 

Цього року у видавництві Києво-
Могилянської академії вийшла кни-
га під назвою Листування ми тро-
полита Іларіона (Івана Огієнка), 
укладена о. д-ром Юрієм Мициком. 
Листування, вибране для публікації 
д-ром Мициком у 2004 р., коли він 
перебував у Канаді як стипендіят 
Меморіяльної стипендії ім. Івана 
Коляски, складається в основному з 
переписки між митрополитом та 
післяреволюційними й піс лявоєн ни-
ми еміґрантами, а також із листів, в 
яких ідеться про Україну. Тут пред-
ставлені листи багатьох видатних 
українських еміґраційних учених, 
письменників, поетів і культурних 
діячів, зокрема історика Дмитра 
Дорошенка, визначного мовознавця 
Юрія Шевельова та письменника 
Тодося Осьмачки. Ці листи збе рі га-
ються в архіві митрополита Іларі-
она, що знаходиться в архіві Консис-
торії Української Право слав ної 
Церкви Канади у Вінніпезі. Пуб ліка-
ція цього видання на 566 сторі нок 
стала можливою завдяки суб сидії 
КІУСу з Вічного фонду ім. Анни і 
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У першій половині 2006 р.  
з’явилися два номери Журналу 
українознавчих студій. Літній номер 
2005 р. (т. 30, № 1) містить перший 
повний англійський переклад дія-
логу Григорія Сковороди «Розмова 
п’яти мандрівників про істинне 
щастя в житті». Цей твір, що нале-
жить до найцікавіших філософсь-
ких діялогів Сковороди, переклали 
Джордж Клайн і Тарас Закидальсь-
кий. У номері також уміщені три 
статті і дев’ять рецензій на книги. 
Перша, стаття Олександра Мельни-
ка, базується на архівному дослід-
жен ні. В ній ідеться про зміну 
політичної орієнтації населення 
Херсонської области під час німець-
кої аґресії влітку 1941 р. Наступна 
стаття — деталізована інтелек ту-
аль на біографія історика літера ту-
ри й філософа світового значення 
Дмитра Чижевського (1894–1977) 
— належить перу Ірини Валявко, 
провідної спеціялістки з даного 
питання. І в останній статті ві до-
мий канадський історик Степан 

Журнал українознавчих студій / 
Journal of Ukrainian Studies

Величенко робить огляд шести 
книг про Переяславський договір у 
контексті відзначення 350-ї 
річниці в 2004 р.  

Зимовий номер 2005 р. (т. 30, № 2) 
містить п’ять статтей і п’ятнадцять 
рецензій на книги. Тома Приймак 
описує спри й няття відомого 
історика Дмитра Дорошенка 
українською громадою Канади у 
міжвоєнний і повоєнний періоди. 
Молодий фінський історик Йоганнес 
Ремі досліджує поняття 
панславізму в поглядах Кирило-
Методіївського братства й Михайла 
Драгоманова. Мирослав Шкандрій, 
фахівець із питань українського 
культурного відродження 1920-х 
рр., показує вплив степу на поезію 
й малярство Давида Бурлюка. Лінді 
Ледо хов ська визначає місце Андрія 
Сук нацького в канадській поезії, а 
Ілля Хінейко аналізує став лення 
українців до своїх національ них 
символів у поодиноких реґіонах. 

Ціна обох номерів становить 
35.00 дол. для фізичних осіб та 47.00 
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Нікандра Буковських та внескам ін-
ших жертводавців.

Опубліковані свідчення 
харківських 
остарбайтерів

У Харкові 2004 р. вийшла книга 
Невигадане: усні історії остар байте-
рів, що її уклалa й зредаґувала Гелі-
нада Грінченко. Збірка містить 29 
інтерв’ю і чотири спогади меш кан-
ців Харкова, примусово вивезених 
під час Другої світової війни до 
Німеччини як „східні робітники” 
(Ostarbeiter). У вступній статті до 
книги пані Грінченко розглядає 
теорії, методології та використання 
усної історії як джерельного 
матеріялу, а також поняття пам’яті й 

нарації, а потім коротко торкається 
матеріял ів, зібраних у книзі. Вона 
вказує на велику затримку у 
збиранні свід чень очевидців через 
ідеологічні обмеження офіційної 
радянської історіографії і робить 
висновок, що одним із перших 
завдань дослід ників Другої світової 
війни має бути збирання й аналіз 
усних свідчень не лише тих, хто 
воював, але й тих, хто пройшов 
через „іншу війну”. Книга пані 
Грінченко — перша такого роду 
опублікована в Харкові, а її поява 
стала можливою частково завдяки 
підтримці Програми дослідження 
Східньої України ім. Ковальських.

дол. для установ (ціна вклю чає по-
даток і поштові послуги). Покупці з-
поза меж Канади платять в амери-
канських доларах. 

Електронне замовлення: www.
utoronto.ca/cius; електронна 
пошта: cius@ualberta.ca; телефон: 
(780) 492–2973; факс: (780) 492–
4967; або просимо писати на 
адресу: CIUS Press, 450 Athabasca 
Hall, University of Alberta, 
Edmonton, AB, Canada T6G 2E8.

Тарас Закидальський став редак-
тором Журналу українознавчих 
студій 2002 р.
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Альбертсько-український генеа-
логічний проєкт, розпочатий у серпні 
2006 р., постачатиме допоміжні ма-
тері яли, реєстраційні списки й доку-
менти, що будуть розміщені на Ін тер-
неті й призначені для учнів, які пра-
цю ють над шкільними проєк та ми, 
для аматорів і дослідників родин них 
історій. Він також стане у при го ді 
тим, хто не зможе проводити таке до-
слідження самостійно. 

Даний проєкт відкриє двері перед 
родинами, які зацікавлені своїм ми-
нулим в Україні й Альберті; він також 
допоможе возз’єднати членів родин, 
зв’язки між якими були обірвані. 
Також у рамках проєкту плянується 

зміцнити зв’язки між Альбертою та 
архівними установами й депо зита-
ріями в західній Україні, зокрема в 
Івано-Франківській, Тернопільській, 
Чернівецькій і Львівській областях.

Альбертсько-український ге не а-
ло  гічний проєкт включає кон сор ці-
юм партнерів з Альберти й західньої 
України. В Альберті це Село спад щи-
ни української культури та його То-
ва риство друзів українського села, 
Провінційний архів Альберти і його 
Товариство друзів, Генеалогічне то-
вар иство Альберти і його українська 
група, Музей оо. Василіян у Мон де-
рі, Центр студій з українського та ка-
надського фолкльору ім. Петра й 

Дорис Кулів та Українське ге неа-
логіч не й історичне товариство 
Канади.

Для подальшої інформації про-
симо звертатися до Бюра генеалогіч-
них досліджень Альберти за теле-
фоном (780) 431–2324. Безкоштовний 
телефон для мешканців Альберти з-
поза меж Едмонтону 310–000, а далі 
(780) 431–2324. Письмові запити мож-
на надсилати електронною поштою 
на адресу AB-Ukraine.Genealogy@gov.
ab.ca або звичайною поштою:

Alberta-Ukraine Genealogical Project
Old St. Stephen’s College 
8820 - 112 Street 
Edmonton, Alberta T6G 2P8

Розпочато Aльбертсько-українсь кий 
генеалогічний проєкт 

Книжка Джона Пігача п.з. Ukrainian Genealogy — це довідник про те, 
як досліджувати українські родоводи в Европі. Там також представлені 
північноамериканські матеріяли, що стосуються українців та імміґраційних північноамериканські матеріяли, що стосуються українців та імміґраційних 
даних. Оскільки предки українців Канади та США були переважно вихідцями даних. Оскільки предки українців Канади та США були переважно вихідцями 
з західньої України та південносхідньої Польщі, автор зупиняється головно з західньої України та південносхідньої Польщі, автор зупиняється головно 
на джерелах із цих реґіонів. Книжка призначена у першу чергу для тих, 
хто має українське етнічне коріння, хоча частина матеріялів може бути 
корисною і для інших груп, які виводять своє походження з України.

Довідник, що допоможе віднайти український родовід Довідник, що допоможе віднайти український родовід 
побачив світ у Видавництві КІУСупобачив світ у Видавництві КІУСу

Замовляти на захищеній веб-сторінці Видавництва КІУСу:
http://www.utoronto.ca/cius, ел. поштою: cius@ualberta.ca
або звичайною поштою: 

 CIUS Press 
 450 Athabasca Hall, University of Alberta 
 Edmonton AB Canada T6G 2E8

тел.: (780) 492–2973 / факс: (780) 492–4967

Тверда палітурка: $54.95

М’яка палітурка: $34.95
(Поза межами Канади ціни в доларах США)

Ukrainian Genealogy
by John D. Pihach
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Проєкти і програми

Проєкти і програми

Вивчення українського досвіду в 
Канаді є невід’ємною частиною ді-
яль ности КІУСу з часу його засну-
вання 1976 р. Українсько-канадська 
програма (УКП), заснована як ок-
ремий підрозділ КІУСу в 1991 р., 
продовжує сприяти науковим дос-
лідам та їх поширенню у різних ді-
лянках українсько-канадського 
життя від піонерських часів до сьо-
годення. 

Протягом останніх кількох років 
головна увага програми була зосе-
реджена на підготовці другого тому 
багатотомної історії українців у 
Канаді. Вінніпезький історик Орест 
Мартинович нині завершує працю 
над цим томом, що охоплює між-
воєнний період. Уривки з нього він 
недавно представив на наукових 
конференціях в Оттаві й Торонті.

Тим часом у листопаді 2005 р. 
КІУС видав нову книгу, яка зна ме-
нує новий вагомий внесок до інсти-
тутського списку монографій на 
українсько-канадську тему, — Th e 
Politics of Multiculturalism: A Ukraini-
an-Canadian Memoir. Автором книги 
є д-р Манолій Лупул, директор-за-
сновник КІУСу і відомий активіст-
інтелектуал з питань багатокуль тур-
ности. У своїх спогадах він  роз по відає 
про роки свого становлення, наукову 
кар’єру, а також про свою вагому ролю 
у закріпленні багатокультурности в 
Хартії прав Канади.

УКП також готує до видання ва-
жливий літературний твір Зиґмунта 
Бичинського (1880–1947), проте стант-
ського священика й видатного про від-
ника української громади. Його ро-
ман Ключ журавлів описує труднощі й 
здобутки перших українсь ких посе-
ленців Саскачевану. Книга виходить у 
Львові при співучасті видавництва 

Минуле стає теперішнім: місія Українсько-
канадської програми триває

„Піраміда”. Рукопис, написаний у 
1930-х рр., досі не був опу бліко ва-
ний. Книга значною мірою розши-
рить набуток українсько-канадської 
художньої прози, представлений 
такими творами, як Сини землі Іллі 
Киріяка. 

Також триває робота над кіль ко-
ма виданнями, які програма пля нує 
невдовзі видати. Нині на завер шаль-
ному етапі редаґування й макету ван-
ня знаходяться дві праці, що торка-
ються різних аспектів  украї нсь ко-
ка надської історії. Перша, Vasile 
Avra  menko: Th e Life and Times of a 
Ukrainian Showman, — це ілюстрована 
біографія уславленого засновника 
українсько-канадського танцю й кі-
но. Книга, що її написав Орест Мар-
ти нович, розповідає про життя й 
кар’єру провідної культурної пос-
таті діяспори. Друга книга, Waskat-
enau Girl, небіжчиці Ольги При-
ходько — це спогади про дитинство 

й ранню зрілість обдарованої пере-
кладачки, проведених на фермі на 
північний схід від Едмонтону. 

Останні дві книги будуть опу-
бліко вані у новій видавничій серії 
УКП, “CANU Books,” у якій будуть 
представлені видання, що користу-
ватимуться попитом на ринку, ав-
тобіографії, літературні й популярні 
видання, присвячені українсько-
канадській темі. Такі видання бу дуть 
залучати співвидавців і спон сорів, а 
поширюватимуться видав ництвом 
КІУСу.

Окрім видавничої справи, УКП 
завжди активно брала участь у 
нау кових зібраннях канадистів, 
україністів і фахівців із етнічних 
студій. Протягом останнього ро-
ку координа тори УКП Андрій 
Макух і Ярс Балан разом із Орестом 
Мартиновичем чи тали доповіді 
на зібраннях Канадської асоціяції 
етнічних студій і Кана дської асоціяції 
славістів. Ярс Балан також узяв 
участь у конференції Кал ґар сько го 
університету, присвяченій сторіччю 
літератури в Альберті. А восени 2005 
р. УКП організувала кон ференцію 
на відзначення сторіччя Альберти 
як провінції. Дводенна конференція, 
“Cossack Cowboys: Th e Ukrainian 
Ex  perience in Alberta”, вражає спис-
ком нау ко вців і аспірантів, які пред-
ставили різноманітні доповіді на 
дану тему.  

У рамках свого мандату УКП надає 
консультації дослідникам, пись мен-
никам, режисерам і зви чайним громад-
янам, які займаються питаннями 
україністики в Канаді. Координатори 
програми самі активно збирають і 
вивчають матеріяли з українсько-
канадської історії й культури. Вони 
також стежать за розвитком українсь-
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ких студій у канадських універ си те-
тах та демографією української гро-
мади. Протягом останніх п’ятнадцяти 
років КІУС докладав зусиль до функ-
ціонування екомузею „Калиновий 
край”, що розташований на тери-
торії найстаршого й найбільшого 
українського поселення, утвореного 
першою хвилею імміґрантів до ка-
надського Заходу. Окрім підтримки 
туризму до цього району, що здійс-
нюється при співпраці з Селом спад-
щини української культури та ін ши-
ми партнерами, „Калиновий край” 
підтримує дослідження й різні про-
єкти, спрямовані на збереження 
унікального слов’янського харак-
теру аґрарної центрально-східньої 
Альберти. 

У 2005 р. КІУС і УКП розширили 
коло своїх зацікавлень, до якого 
тепер входять українці, які живуть за 

межами Канади й України. Ініціятиву 
діяспорних студій очолив д-р Сергій 
Ціпко, знавець українства в Півден-
ній Америці, який шукає жертво дав-
ців і кошти на підтримку досліджен-
ня українських громад по цілому 
світі.   

Щоб краще інформувати всіх при-
четних до українсько-канадських 
студій, УКП із 2005 р. почала видава-
ти “Польові нотатки з української 
Канади” (Field Notes from Ukrainian 
Canada), щоквартальний електрон-
ний бюлетень із новинами про сучасні 
події. Це видання, що має понад 200 
абонентів, виявилося корисним і попу-
лярним. Дивлячись далі в майбутнє, 
УКП уже розпочала попереднє пля-
ну вання для праці над третім томом 
історії українців у Канаді, що стосу-
ватиметься Другої світової війни та 
приїзду повоєнних біженців з Европи. 

З метою сприяння дослідженню 
даної теми програма плянує в 2008–9 
рр. організувати велику кон ферен-
цію про досвід „Ді-Пі” та третю хви-
лю імміґрації. 

Діяльність Українсько-канадської 
програми була б неможливою без 
щедрої фінансової допомоги жерт во-
давців малих і великих, фінансових 
аґенцій та спонсорів. У 2005 р. УКП 
отримала чотирирічну дотацію на 
загальну суму понад 100 000 дол. від 
Українсько-канадської фундації ім. 
Тараса Шевченка на підтримку дос-
лідницької і видавничої діяльности. 
Вона також отримала трирічний 
даток 75 000 дол. від Альбертської 
фундації української спадщини на 
дослідження української участи в 
робітничих організаціях Канади. Ми 
безмежно вдячні за ці внески й за 
підтримку, яку вони представляють.

Українсько-канадська 
фундація ім. Тараса 
Шевченка

Діяльність Українсько-канадської 
програми (УКП) при КІУСі була б 
неможливою без щедрої фінансової 
допомоги її жертводавців. КІУС от-
римав субсидію у сумі 100,000 дол. 
від Українсько-канадської фун дації 
ім. Тараса Шевченка на під трим ку 
УКП. Президент фундації Андрій 
Гладишевський нещодавно відвідав 
КІУС, щоб дізнатися про проведену 
роботу й про пляни діяль ности на 
найближчі роки. Під час цих відві-
дин він вручив другий даток із чоти-
рьох (25,000 дол.) на потреби видань 
і досліджень УКП. Фундація ім. Шев-
ченка також щедро підтримує видан-
ня дев’ятого тому Історії України-
Руси Михайла Грушевського. 

Проєкти і програми

Українсько-канадська програма на підйомі 
завдяки її головним спонсорам

Зліва: Ярс Балан, адміністративний координатор Українсько-канадської програми; 
Андрій Гладишевський; Зенон Когут, директор КІУСу.
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Фундація української 
спадщини Альберти

Фундація української спадщини 
Альберти надала КІУСові свій пер -
ший великий внесок у сумі 25,000 
дол. на потреби розвитку Українсь-
ко-канадської програми. Ці гроші 
будуть використані на видання дру-
гого й третього томів три том ної 
історії українців у Канаді. Цю іні-
ція  тиву фундації підтримав ві до-
мий підприємець Володимир Мако-
вець кий, який помер в Едмонтоні 
22 червня 2006 р. Директор КІУСу 
д-р Зенон Когут (посередині) зу-
стрів ся з Юрієм Москалем (зліва) 
та д-ром Маршалом Неєм (справа) 
у Селі спадщини української куль-
тури, де він подякував за підтрим-
ку Фун дації.

Проєкти і програми

Вічний фонд ім. Петра й 
Дорис Кулів підтримує 
студії з української 
діяспори

Відомі філантропісти на ниві ос-
віти д-ри Петро й Дорис Кулі засну-
вали при Канадському інституті 
українсь ких студій вічний фонд на 
підтримку студій з української 
діяспори. Цей проєкт у рамках Укра-
їнсько-канадської програми КІУСу 
очолить історик д-р Сергій Ціпко, 
який досліджує українську діяспору. 
Його книга про українців в Арґенті ні 
вийде друком у видав ництві КІУСу 
2007 р. Петро й Дорис Кулі спо ді ва-
ються, що їхній внесок у сумі 100,000 
дол. заохотить і інших добро чинців 
підтримати дослід жен ня у цій важ-
ливій ділянці.  

Вічний фонд студій з  української 
діяспори ім. д-рів Петра й Дорис 
Кулів надаватиме фінансову допомо-
гу на дослідження, публікації та інші 
нау кові й освітні заходи. Раніше 
завдяки щедрим внескам подружжя 
Кулів були засновані віч ні фонди в 
Центрі українських дос ліджень і 
розвитку в Коледжі Ґранта МакЮена 
в Едмон то ні; в Центрі українського 

фолкльору Альбертсь кого універси-фолкльору Альбертсь кого універси-фолкльору
тету, недавно перейме нованому на 
Центр українсь кого та ка надсь ко го 
фол кльо ру ім. Петра й Дорис Кулів; 

та в Інсти туті східньо хри стиян ських 
студій ім. митрополита Шептиць-
кого при Університеті св. Павла в 
Оттаві.

Сидять: Петро і Дорис Кул. Стоять: Зенон Когут, Ярс Балан і Сергій Ціпко, який 
очолює проєкт дослідження української діяспори при КІУСі. Їх сфотографовано на 
прийнятті в Альбертському університеті, на якому вшановано подружжя Кулів за 
їхню філантропію у ділянці освіти.
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Чому студенти 
вивчають українську 
мову?

Студенти вивчають українську 
мову через низку причин. Іноді це 
рішення батьків. Проте більшість 
студентів записується в українську 
двомовну програму з власної волі 
й пишається вивченням другої (а 
для багатьох — третьої чи четвертої) 
мови. Дехто обирає цю програму, бо 
це найкращий освітній вибір для 
них. Тому розробники української 
дво мов ної освіти повинні врахо ву-
вати всі ці мотиви. 

З часу появи України як неза-
леж  ної держави у нашій громаді 
триває пошук нової ролі україно-
мовної освіти. У своїх недавно ви-
даних спогадах, Th e Politics of Multi-
culturalism, д-р Манолій Лупул 
влуч  но зауважує, що причиною 
викладання української мови в 
минулому значною мірою була про-
тидія русифікації. Сьогодні ж, 
незважаючи на те, що надмірна 
при  сутність російської мови в 

Вивчення української мови у двадцять 
першому столітті: МКУМ готовий

українських засобах масової інфор-
мації викликає занепокоєння, 
причи ною для вивчення української 
мови є бажання оволодіти нею, щоб 
спіл ку ватися з громадянами цієї 
країни, яка динамічно роз вива єть-
ся. Робоча стратегія Методичного 
кабінету української мови (МКУМ) 

КІУСу базується саме на цих фак-
торах.

Чи можемо ми це 
зробити?

Так, без сумніву. Досвід останніх 
тридцяти років показує дієздатність 
україномовної освіти в Канаді. Ви-

Міністер освіти провінції Альберта Євген Звоздецький (другий зліва) і посол Канади в 
Україну Абіна Данн (перша справа) відвідують львівську школу, яка стане побратимом 
школи в Альберті.

Проєкти і програми
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пус кники двомовної програми ма-
ють достатнє знання мови, щоб за-
довольнити вступні вимоги 
уні  вер   си тетів в Україні. 

Альбертський університет про-
понує студентам-освітянам відпо від-
ні програми з вив чення української 
мови, літератури й фолкльору (від діл 
сучасних мов і культурних студій) та 
методики вик ладання другої мови 
(факультет освіти). Ми довели, що 
можемо роз ро бляти й видавати висо-
коякісні посі   бники для вивчення мо-
ви. Ми та кож уміємо налагод жу вати 
ефек  тив ні зв’язки з україно мов ними 
громадами.

Ресурси
Протягом останніх 15 років го лов-

на увага МКУМ була зосеред же на на 
розробці й виданні навчаль них ресур-
сів для двомовної програми. Ресурси 
на рівні сучасних технологій (а недав-
но й цифрові) з’являються так швид-
ко, як дозволяють кошти.

Комплект серії Нова 4 з навчання 
української мови був завершений 
цього року. Він складається з діялогів, 
повторів-імітацій, учнівських зоши-
тів і вчительського посібника. Вперше 
до серії Нова були введені Інтернет-
ресурси (www.oomRoom.ca) — 
літер атура для читання вголос із іл ю-
страціями й аудіо-матеріялами. 
Студенти можуть також викорис то-
ву вати ці тексти для дослідницьких 
проєктів. Діялог-центр на Інтернеті 
дає студентам додаткову можливість 
ознайомлюватися з діялогами з Нова 
4, вміщених як додатки до 18 голо в-
них лекцій, базованих на діялогах.

Комплекти Нова 5 і 6 будуть за кін-
чені наступного року, коли будуть 
опубліковані учительські посібники.

Від імени Канадсько-української 
фундації Анна Біско координує роз-
робку навчальних матеріялів для 
програми української мови 10, 20, 30 
(10–12 кляси). На цьому буде завер-
шена підготовка комплекту ресурсів 
до даної програми, що замінить ос-
танні пробні матеріяли повністю 

роз робленими ресурсами з вив чен-
ня мови. Зміст лекцій, тексти для чи-
тання, учнівські підручники й мов-
ний інструментарій — усе це буде 
розміщено в Інтернеті. Це допоможе 
зменшити кошти на друк, зберіган-
ня і розповсюдження та зробить 
наяв  ні матеріяли широко досту пни-
ми. 

Над розробкою даних матеріялів 
працюють Дарія Порохівник, Шерил 
Льюїс і Оксана Бабенко. МКУМ бере 
участь у цьому проєкті, перевіряючи 
рукописи й готуючи їх дизайн. Здійс-
нення даного проєкту стало мож ли-
вим завдяки фінансовій підтримці 
Міністерства освіти Альберти, Украї-
нсько-канадської фундації ім. Тараса 
Шевченка та Альбертської фундації 
з розвитку української освіти.

Інтернет- і надруковані 
матеріяли

МКУМ допомагає Українознав-
чому консорціуму Інтернет порталу
(УКІП) розробляти прототипи 
Інтернет-ресурсів, які допоможуть 
сту   дентам опанувати стратегії вив-
чення мов і застосовувати їх. Цей 

прототип буде доступний для всіх 
програм із викладання другої мови 
в провінції. Міністерство освіти Аль-
берти підтримує цей проєкт.

МКУМ видав низку книжок, як-
от українські версії Досить і Срібні 
нитки Марші Форчук Скри пух, 
Семестр у Львові Марійки Кач мар 
та Перша зірка Ети Арчер. Резер-
вація Сарсі видана українською 
мовою, а також на Інтернеті ан глій-
сь кою і українською мовами. 

Мости
Одним із головних завдань 

МКУМу та інших освітніх установ є 
будівництво стабільних мостів для 
співпраці між студентами і вчителями 
Канади й України. 

У рамках участи МКУМу в пе-
дагогічному консорціумі Канадсько-
української фундації Іван Соколов-
ський (протягом довгого часу ме   -
неджер і керівник  групи відділу 
навчальних плянів Міністерства 
освіти Альберти, нині на пенсії) 
узяв участь у конференції, присвя-
ченій діяспорі, яка відбулася у 
Львівсь кому політехнічному інсти-

 Засновники АТВУМ. Сидять: Анна Біско, Наталія Пилип’юк, Оленка Білаш, Маруся 
Петришин. Стоять: Данута Мазурик (Львівський університет), Олена Товстюк, 
Марта Присташ, Зенон Когут, Богдан Клід.

Проєкти і програми



 2006    17Бюлетень КІУСу

Українознавчий консорціум 
Інтернет порталу (УКІП) — це ме-
режа організацій, які займаються 
підготовкою Iнтернет-ресурсів, що 
сприяють вивченню української 
мови й  культури. Розпочавши в 
лютому 2004 р. свій ключовий 
проєкт, www.oomRoom.ca, УКІП 
узяв на себе провідну ролю в ді-
лянці багатомовної електронної 
освіти. У 2005–6 рр. УКІП 
помістив на Інтернеті шість нових 
ресурсів: два навчальні ресурси до 
програми Нова 4, розроблені 
Методичним кабінетом 
української мови КІУСу  для 
двомовної програми (www.oom-
room.ca/resources/listening_centre і 
www.oomroom.ca/reader); пер ший 
із п’яти навчальних ресурсів, який 
дає вказівки учням щодо вив чення 
мови, мовного вжитку та 
загальних навчальних стратегій, 
— проєкт „Стратег” (www.oom-
room.ca/mockups/strategy1); нову 
веб-сторінку для дослідницької 
групи «Канада-Україна» (www.can-
ada-ukraine.org); нову веб-сторінку 
для Українського лікарського 
товарис тва Північної Америки 
(УЛТПА) (www.umana.org); 
оновлення до маш ньої сторінки 

чальний комплект із 67 розділів, що 
включатимуть базовані на зав дан-
нях вказівки, як вивчати мову й 
користуватися загальними нав-
чаль ними стратегіями. Серед ін-
ших пріоритетів — використання 
Інтернету, щоб установити зв’язок 
між сьомою клясою в одній із шкіл 
України та учнями-однолітками в 
Едмонтоні, а також розробка і 
ство рен ня веб-сторінки для на дан-
ня науковцям поточних інфор ма-
цій про різні навчальні ресурси, 
наявні для вищої школи в Альбер ті 
й Канаді. Щоб дізнатися більше про 
УКІП та його ініціятиви, про симо 
зв’язатися з ukip@ualberta.ca.

Українознавчий консорціум 
Інтернет порталу (УКІП)

туті в березні 2006 року. Він вис ту-
пив із доповіддю про освітні пот ре-
би діяспори й можливі шляхи за до-
волення цих потреб через спів пра-
цю з освітніми установами в 
Укра їні.

Мережі
Альбертське товариство вив чен-

ня української мови (АТВУМ) було 
засноване у квітні 2006 р. як загаль-
на організація для поодиноких осіб і 
товариств провінції, що займаються 
викладанням української мови й 

Проєкти і програми

Кім Робінсон, управителька УКІП, 
2003-6.

куль тури від дитячого садочка до 
університету й далі — до освіти для 
дорослих. П’ятирічний плян для за-
доволення цих потреб у викладанні 
української мови й культури від 
дитячого садочка до 12-ої кляси був 
розроблений і обговорений з мініс-
тром освіти Альберти Євгеном Зво-
здецьким. Головні пріоритети для 
АТВУМ такі: координація освітніх 
ініціятив в Альберті, зміцнення між-
народнього аспекту викладання 
української мови й культури та за-
без печення цих програм базовими 

ресурсами.
Леся Саведчук, автор серії вели ко-

форматних читанок для початківців, 
збирається відвідати Торонто, Він ні-
пеґ і Едмонтон, щоб обговорити по-
треби громадських шкіл — рідних 
шкіл, курсів українознавства та без-
кредитних курсів для дорослих. 
Працюючи з УКІП, вона розробляє 
дизайн веб-сторінки, призначеної 
для громадських шкіл. Даний 
проєкт спонсорується Конґресом 
українців Канади спільно з МКУМ 
та УКІП.

oomRoom.ca; та нову й 
удосконалену домашню сторінку 
УКІП (www.ukip.ca).

УКІП нині працює над приготу-
ванням шести нових електронних 
навчальних ресурсів, що вклю ча ють 
чотири додаткові стратегічні ресур си 
як складові проєкту „Стра тег”; нову 
веб-сторінку для Українсь кого 
національного музею в Чікаґо та веб-
сторінку з курсів української мови на 
рівні середньої школи, яка створить 
електронну мережу для 
рідношкільних програм по цілій 
Канаді. УКІП надзвичайно вдячний 
за внесок 122,600 дол. від Мініс тер-
ства освіти Альберти на під трим ку 
проєкту „Стратег” і за дотацію 
30,000 дол. від Українсько-канадсь-
кої фундації ім. Тараса Шевченка на 
підтримку веб-сторінки з кур сів 
української мови.

Зосереджуючись на потенціялі 
Інтернету для освіти, УКІП пос-
тійно прагнутиме до удосконален ня 
у розвитку електронних ос віт ніх 
ресурсів. Його головна мета на 
2006–7 рр. — це розробка багато ціль-
ового засобу-проєкту „Стратег” з 
метою допомогти учням краще 
вивчати мову. Ця багатоступенева 
ініціятива зрештою виросте в нав-
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Східній інститут українознавства ім. Ковальських

Упродовж 2005–6 року наукова 
дія льність Східнього інституту 
україно знавства ім. Ковальських 
здійсню валася відповідно до річного 
пляну. Інститут продовжує роз шир ю-
вати міжнародні контакти. Зокрема, 
на початку цього року розроблено 
про єкт дослідження феномену при-
кор донної культури спільно з нау-
ковця ми з Бірмінгемського уні вер-
ситету. Крім того, Інститут розробив 
і узго див із Інститутом історії Бол-
гарської академії наук спільний про-
єкт ком паративного дослідження 
країн При чор номорського реґіону, 
що пе ред бачає проведення міжна-
родніх кон ференцій та видання їхніх 
матеріалів. 

Інститут узяв участь у двох ве ли-
ких міжнародніх проєктах, пов’яза-
них із вивченням українських дже-
рел усної історії Другої світової вій-
ни: 1) документація життєписів тих, 
які під час війни виконували приму-
сову або невільничу працю; 2) книга 
пам’яті в’язнів концтабору Дахау. У 
рамках цих проєктів на Харківщині 
записано кілька десят ків відео інтер-
в’ю з колишніми „ос тар байтерами”, 

а також видано збір ку спогадів ко-
лишніх „остар  бай терів”. 
Передбачається, що вив чення укра-
їнських джерел усної історії Другої 
світової війни стане одним із пер-
спективних напрямків наукової ро-
боти Інституту.

Досвід роботи Інституту став пев-
ним імпульсом і підґрунтям для від-
криття в Харківському національ но-
му університеті ім. Каразина Нау ко-
во-дослідного центру українських 
студій ім. Дмитра Багалія. Інститут 
надалі працюватиме в приміщенні 
цього центру, в тісному зв’язку з  
новою інституцією, як раніше це бу-
ло і є з катедрою українознавства.

Симпозіуми, семінари
У жовтні 2005 р. за участю Інсти-

ту ту в Харківському національному 
університеті ім. В. Н. Каразина була 
проведена міжнародня наукова кон-
ференція, присвячена 170–й річниці 
з дня народження видатного укра-
їнського вченого Олександра Потеб-
ні. У ній взяли участь 24 науковці з 
України та Росії. Матері яли конфе-
рен ції видані друком.

У квітні 2006 р. Інститут організу-
вав міжнародній  науковий симпо-
зіум „Реґіональні „столиці” України 
в пошуках нової ідентичности”. У ро-
боті симпозіуму взяли участь дос лід-
ники (соціологи, історики, полі то-
логи) з Харкова, Львова, Києва, 
Донецька, Сімферополя, Бірмінгема. 
Тематика доповідей охопила пе ре-
важно реґіональні центри Східньої 
України. Основна увага учасників 
була присвячена проблемам су час-
ного політичного та культурного 
ландшафту міст, ідентичности їхніх 
мешканців, ролі реґіональних „сто-
лиць” у політичному житті України, 
зокрема за результатами останніх 
виборів до Верховної Ради України. 
Цікаво, що скромний за кількістю 
учасників симпозіум при вернув 
вели ку увагу засобів масової 
інформації, в тому числі місцевих, 
всеукраїнських і закордонних. Серед 
них – телеканал „Інтер”, радіо „Ера”, 
українська служ ба „Німецької хвилі” 
тощо. Матеріяли симпозіуму готу-
ються до видання в спеціяльному 
випуску збірника „Схід-Захід” 
орієнтовно в листопаді 2006 р.

Проєкт „Національна 
ідентичність”

Робота над проєктом „Національ-
на ідентичність населення Слобо жан-
щини (XVIII-XX ст.)” цього року 
вклю чала, як і раніше,  соціологічне 
опитування студентів перших курсів 
Харкова та Запоріжжя. Крім того, 
вперше проведено додаткове со ціо-
логічне опитування, що мало на меті 
з’ясувати рівень життя  харків’ян із 
різних соціальних груп. Опитування 
проводилося в рамках співробіт ниц-
тва з науковцями Бір мінгемсь кого 
університету. 

Запорізька філія Інституту про-
вела запляновані археографічні та 
фолкльорні експедиції в межах реґіо-
ну, в яких брали участь і харківські 
науковці.

Зліва: Володимир Кравченко (директор Інституту ім. Ковальських), Зенон Когут 
(директор програми ім. Ковальських), Анатоліі Бойко (директор Запорізької філії 
Інституту ім. Ковальських).

Проєкти і програми
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Розкопки Батурина
У 2005 р. канадсько-українська 

археологічна експедиція до Бату-
рина, яка фінансується КІУСом, роз-
ширилася й тепер включає до 150 
студентів і вчених із Чернігівсь кого, 
Ніжинського університетів та Киє-
во-Могилянської академії. Архе о-
логи завершили розкопки цен траль-
ного палацу гетьмана, що зна хо    див-
ся у міській фортеці, рекон струю-
вали наземний плян при мі щен ня і 
його архітектурні особли вості. Бу-

св. Трійці, збудованого за вказівкою 
гетьмана Івана Мазепи бл. 1692 р. 
Він також був знищений 1708 р. Під 
час експедиції виявлено 33 могили 
меш канців мазепинської доби. Сім-
над цять із них були ідентифіковані 
як жертви погрому 1708 р. В цілому 
між 1996 і 2005 рр. археологи роз-
копали в місті 92 могили, що від-
носяться до ХVII і XVIII ст. Біль-
шість із них — 48 могил — містять 
тілесні останки цивільних гро мад-
ян, які загинули під час погрому.

динок був спалений під час облоги 
Батурина російською армією 1708 р. 
Це досить простора рез и ден ція 
гетьманів Дем’яна Много гріш ного 
(1669–72) й Івана Самойловича 
(1672–87) площею 20 x 26 м, що яв-
ля ла собою прямокутну однопо вер-
хо ву куполоподібну побудову з 
цегли в козацькому бароковому 
стилі. 

На місці колишньої фортеці ар-
хеологи розкопали кладовище го-
ловної церкви Батурина — Со бору 

У березні 2006 р. результати шостого щорічного 
всеукраїнського студентського конкурсу ім. Ковальсь-
ких на найкращий есей були 
оголошені д-ром Воло ди мир-
ом Кравченком, головою кате-
дри українознавства Харківсь-
кого національного універси-
тету ім. В. Н. Каразина.

Перший приз здобула 
Ірина Реброва, студентка від-
ділу історії Харківського на-
ціонального університету, за її 
працю „Усне свідчення ос тар-
байтерів: репрезентація осо-
бистого досвіду”. Вадим 
Войцешук із факультету гу ма-
ні тарних наук Національного 
університету „Острозька ака-
демія” отримав другий приз за 
есей „Висвітлення візиту Папи 
Івана Павла ІІ до України в 
українській пресі”. Також були 
відзначені Володимир Жигло, 
студент відділу історії Хар ків-
сь кого національного педаго-
гічного університету ім. Г. С. 
Сковороди, за есей „Архівні 
джерела про німецьку оку-
пацію Харківської области, 
1941–43” та Євген Голо-
бородько, студент відділу філології Луганського 
національного педагогічного університету ім. Тараса 
Шевченка, за його працю „Українсько-російський 

Переможці конкурсу ім. Ковальських на 
найкращий студентський есей 

дискурс у соціолінгвістичних студіях А. С. Зеленка”. 
Конкурс проводиться у рамках Програми дослі-

дження Схід ньої України ім. 
Ковальських, яка була запро-
ваджена в Хар ківському  уні-
верситеті у 1998 р. завдяки 
щедрому внес ку до КІУСу від 
Дарії і Михай ла Ковальських з 
Торонта. Про грама підтри мує 
україніс тику та національ не 
від род ження у Східній Укра їні, 
праг нучи заохотити студентів 
цікавитися цією ділянкою. 

Усі отримувачі призів напи-
сали особисті листи до пані 
Дарії Ковальської, дяку ючи їй 
за заснування даного конкур-
су. Один із студентів згадав 
про виняткове зна чен ня при-
зу, що спонсорується особою, 
яка живе за кор до ном, але 
продовжує дбати про освіту 
студентів в Україні. Д-р Зенон 
Когут, директор Про грами дос-
лідження Східньої Укра їни ім. 
Ковальських, осо бисто вручив 
листи й фото графії студентів-
переможців пані Ковальській.

Конкурс відкритий для 
всіх студентів в Україні: есеї 

мають бути написані українською мовою і на українсь-
ку тему. Переможці конкурсу отримують посвідчення й 
грошову нагороду. 

Володимир Жигло Вадим Войцешук

Ірина Реброва Євген Голобородько

Проєкти і програми
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Запорізька філія Східнього ін сти-
туту ім. Ковальських була створена в 
2003 р. Її основу склало Запорізьке 
наукове товариство ім. Я. Новицько-
го, яке на сьогодні нараховує 25 дійс-
них членів і 19 членів-корес пон ден-
тів. Відтак, співробітниками За по різь-
кої філії Східнього інституту ім. Ко-
валь ських є доктори, професори А. 
Бойко (керівник), І. Лиман, Г. Шапо-
валов, кандидати історичних наук, 
доценти В. Мільчев (секретар), Н. 
Сурева, Ю. Головко, Ю. Князьков, І. 
Савченко, В. Чоп, В. Констатинова, В. 
Романюк, С. Білівненко, Р. Мол дав-
ський, О. Старух. 

Робота філії здійснюється в кіль-
кох напрямках. На сьогодні, головни-
ми з них є едиційний та польовий-ев-
ристичний, які, певною мірою, пов’я-
зані між собою.

В реалізації едиційного напрямку 
створені три серії: „Запорозька спад-
щина”, „Старожитності Півден ної 
України”, „Джерела з історії Пів ден ної 

Запорізька філія Східнього 
інституту ім. Ковальських

України”, в яких реалізується на-
уковий доробок співробітників філії. 
В реалізації польового-еврис тич ного 
напрямку здійснюються архео графіч-
ні експедиції Степовою Україною (До-
нець кою, Луганською, Дніпропетров-
ською, Запорізькою, Херсонською, 
Миколаївською, Одесь кою областями 
та Автоном ною Республікою Крим). 
В процесі експедиції проводиться 
описування і фіксується усна історія; 
здійснюєть ся копіювання та збір доку-
менталь них, наративних та фото мате-
ріалів. 

Все останнє фондується і архіву 
єть ся в Рукописному відділі Нау ково-
го товариства, який на сьогодні вже 
нараховує 40 тисяч ориґіналів доку-
ментів XVIII–XX століття та майже 
700 тисяч копій документів XVII–XX 
століття. Окремі фонди склали ориґі-
нали віднайдених документів Розу -
мовських (більше 10 тисяч доку-
ментів), В. Біднова, А. Кащенка, П. 
Клепацького тощо. Заархівовані усні 

розповіді 2 779 осіб, 1889–1925 років 
народження, загальним обсягом  
9 568 годин аудіозаписів.

У вищезгаданих серіях опу блі-
ковано м.ін. нариси та літописи Пів-
денної України; листування Михайла 
Грушевського; спогади учасника анар-
хістського руху, очоленого Нестором 
Махном; документи з історії Право  -
славної Церкви в Південній Україні 
(1775–81 рр.); матеріяли про Півден-
ну Україну в Уложеній комісії 1767 р.;  
а також три томи спогадів і що ден-
ників, які подають багатий матеріял 
про великий голод 1932–33 рр. 
Запорізька філія теж опубліку ва ла 
монографії та інші наукові видан ня, 
м.ін. два видання історико-гео гра  фіч-
ного і топонімічного сло вни ка (Ю. 
Князьков); історію за по різького ко-
зацтва 1735–39 рр. (Г. Шпи  таль  ов); 
дослідження І. Пав лен ка про історич-
ні пісні Запоріжжя; історію Російсь-
кої Православної Церкви в Південній 
Україні остан ньої чверти XVIII–
середини ХІХ ст. (І. Лиман); та дослі-
дження про дер жавну церкву і дер-
жавну владу (І. Лиман). 

Проєкти і програми

11 листопада 2006 р. найстарша 
україномовна школа в Едмонтоні 

Школа українознавства ім. Івана Франка 
засновує вічний фонд при КІУСі

п’ятдесятиліття. Щоб відзна чити 
цей ювілей, адміністрація шко ли 
заснувала при Канадському інсти-
туті українських студій вічний фонд 
на суму 75,000 дол., з якого 
надаватимуться сти пендії на поїзд-
ки в Україну. Коли кошти будуть 
наявні, обрані студен ти отриму-
ватимуть стипендію в роз мірі 2,000 
дол., щоб покрити витра ти на 
українознавчі курси у вищих на-
вчальних закладах України. До селек-
ційного комітету, окрім нау кових 
працівників КІУСу, також увійде 
представник ШУІФ. Додат кова ін-
формація та критерії для участи в 
конкурсі невдовзі будуть розміще ні 
на веб-сторінці КІУСу. Споді-
ваємося, що Альбертський уні-
верситет доповнить цей вічний 
стипендіяльний фонд за допомо гою 
„Фонду доступу до майбутнь ого”, 
заснованого урядом Альберти.

— Школа українознавства ім. Івана 
Франка (ШУІФ)—відзначила своє 

Зліва: Юрій Дитиняк, Петро Ролланд, Лідія Василин, Зенон Когут, Катерина Сабо.
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Влітку і восени 2005 р. Центр дос-
ліджень історії України ім. Петра 
Яцика відзначив п’ятнадцяту річницю 
своєї діяльности презентацією нового 
тому англійського перекладу праці Ми-
хайла Грушевського Історія України-
Руси. Перша книга дев’ятого тому 
Історії, перекладена Богданом Стру-Історії, перекладена Богданом Стру-Історії
мінським при співредакторстві Фран-
ка Сисина й Сергія Плохія та з учас-
тю Уляни Пасічник, була пред став-
лена українській і академічній гро-
мадам у серії презентацій по Канаді й 
за кордоном. 29 червня 2005 р. д-р 
Сисин подарував при мірник видання 
віце-прем’єрові України Миколі То-
менку під час конґресу Міжнарод-
ньої асоціяції україністів у Донецьку. 
16 липня відбулася презен тація в 
Науковому товаристві ім. Шевченка 
в Мель бур ні, Австралія. На презента-
ції в Аль бертському університеті 8 
вересня виступила один із провідних 
іс тори ків України д-р Наталія Яко-

Центр ім. Петра Яцика: 
зміцнення зв’язків між 
Україною і Заходом

венко з Національного університету 
„Києво-Могилянська академія”. 1 
жовтня відбулася презентація у 
Науковому товаристві ім. Шевченка 
у Нью-Йорку. На презентації в 
Торонто 14 жовтня виступили д-р 
Ольга Ан дрієвська (Трентський 
університет) і д-р Віктор Остапчук 
(Торонтський університет). Пані 
Катерина Лещи шин розповіла про 
роботу свого покійного чоловіка, д-
ра Струмінсь кого, над даним проєк-
том. 15 жовтня відбулася ще одна 
презентація в Українському націо-
нальному музеї в Чікаґо.  

Проєкт перекладу творів Грушев-
сь кого є частиною ширшої програми 
Центру, яка заохочує й сприяє діяло-
гу між українською і західньою, на-
сам перед англомовною, історіо гра-
фіями. Зосередження науковців, ре-
дакторів і перекладачів Центру над 
працями Грушевського часто від-
суває на другий плян, принаймні на 

рівні публічного сприйняття, його 
старання дати англомовному чи-
тачеві найкращі праці українських 
істориків та ознайомити читача в 
Україні з досягненнями української 
історіографії на Заході. Публікації, 
спонсоровані центром минулого 
року, ще раз підтверджують від-
даність працівників Центру цій важ-
ливій місії. В поточному ака де міч-
ному році Центр не тільки про дов-
жив редагування наступних томів 
magnum opus Грушевського, але й 
зробив важливі доповнення до двох 
монографічних серій: англомовної 
та україномовної серії перекладів 
західніх праць.

Видання праці акад. Ярослава 
Ісаєвича Voluntary Brotherhood: Con-
fraternities of Laymen in Early Modern 
Ukraine видавництвом КІУСу 2006 р. 
(детальніше — див. у розділі „Нові 
видання” цього бюлетня)  —  це важ-
ливе доповнення до серії, запо чат-
кованої 1996 р. фундаментальною 
працею Ігоря Шевченка Ukraine be-
tween East and West: Essays on Cultur-
al History to the Early Eighteenth Cen-
tury. Нова публікація — це пере ро б-
лений і доповнений англійський 
переклад монографії Ярослава Ісає-

Зенон Когут і Сергій Плохій на презентації першої книги 9-го тому „Історії України-
Руси  ́М. Грушевського у Нью-Йорку.

Франк Сисин на презентації першої книги 
9-го тому „Історії України-Руси΄
М. Грушевського у Чікаґо.

Проєкти і програми
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вича, яка первісно з’явилася 1966 р. й 
стала віхою в українській іс торі о-
графії. Відтак директор Центру д-ра 
Франк Сисин довго виношував мрію 
удоступнити книгу науковій спіль-
ноті Заходу. У своїй передмові до 
англійського видання д-р Сисин 
відзначив, що в 1960-х рр. „моно-
графія Ярослава Ісаєвича пере ко на ла 
нас, що [політична] відлига умож-
ливила відродження науки в Україні”. 
Він додав у заключення: „Центр ім. 
Петра Яцика має честь удоступнити 
цю новаторську працю читацькій 
авдиторії Заходу. Україна повернула 
собі місце у спільноті націй, і Volun-
tary Brotherhood служить доказом tary Brotherhood служить доказом tary Brotherhood
того, що її науковці знову беруть 
участь у міжнародньому науковому 
дискурсі”.

Звичайно, інтелектуальний обмін 
не є рухом в один бік, і тому Центр 
ім. Петра Яцика докладає всіх зусиль, 
щоб найкращі західні праці з історії 
України знайшли українського чи-
тача. Центр розпочав свою серію 
„Українська історіографія на Заході” 
публікацією 1994 р. двотомної збір-
ки історичних есеїв Івана Лисяка-
Рудницького. Після цього вийшли 
переклади впливової монографії 
Зенона Когута про імперське по г ли-
нання Гетьманщини та збірок есеїв 
Ігоря Шевченка (Україна між Сходом 
і Заходом) і Зенона Когута (Коріння 
ідентичности). Восени 2005 р. Центр 
ім. Петра Яцика у співпраці з Про гра-
мою релігії і культури КІУСу та Ін сти-
тутом історії церкви Українсь ко го 
католицького університету у Льво ві 
видав переклад новаторської мо-
нографії Богдана Боцюркова Th e 
Ukrainian Greek Catholic Church and 
the Soviet State (1939–1950) (видав-
ництво КІУСу, 1996) під заголовком 
Українська Греко-католицька церква 
і Радянська держава (1939–1950). 
Книгу переклала д-р Наталія Кочан, 
а зредаґував професор Олег Турій. 
Пані Віра Боцюрків із Едмонтону 
підтримала проєкт, координатором 
якого від КІУСу був д-р Сергій Пло-

хій. Книгу добре сприйняли в Укра-
їні. Презентація перекладу відбулася 
також в Едмонтоні в січні 2006 р. у 
присутності пані Віри Боцюрків і п. 
Мирослава Мариновича, дисидента 
радянських часів, а нині віце-ректора 
Українського католицького універси-
тету у Львові.

Ще одне поповнення до серії — це 
український переклад праці Сергія 
Плохія Th e Cossacks and Religion in 
Early Modern Ukraine (детальніше — 
див. у розділі „Нові видання” цього 
бюлетня). Ця монографія вперше 
була надрукована видавництвом 
Оксфордського університету 2001 р. і 
перевидана 2004 р. Видання про фі-
нансоване Програмою ім. Ковальсь-
ких при КІУСі й здійснене при спів-
праці з Програмою релігії і куль тури. 
Книга видана київським ви дав ниц-
твом „Критика” в час най біль шого 
книжкового ярмарку в Україні — 
львівського форуму видавців, де й 
відбулася її презентація з участю 
провідних українських науковців. 
Отримавши добрий відгук в Україні, 
монографія була висунена на кон-
курс „Книжка року 2005” організо-
ваний Книжником-рев’ю та його 
партнерами в Україні. Перероблене 

видання з’явилося навесні 2006 р. Як 
відзначалося в рецензії на україн сь-
кий переклад, „книга Сергія Пло хія 
цінна насамперед як вагомий виклик 
до подальшої аргу мен то ва ної ака-
демізної дискусії на тему політичної 
та релігійної культури українського 
суспільства козацької доби”.

Прокладання мостів між укра-
їнсь кою і західною іс торіо графіями, 
а також плекання діялогу між пред-
ставниками двох історіграфічних 
традицій — це, звичайно, одне з 
головних завдань Центру ім. Петра 
Яцика. Найновіші публікації Центру 
ще раз переконують, що він виконує 
свою функцію на відмінно.

Зліва: Зенон Когут, Мирослав Маринович, Віра Боцюрків, Сергій Плохій. Пані Боцюрків 
тримає в руках примірник недавно виданої книжки „Українська Греко-Католицька 
Церква і Радянська держава (1939-1950)”.

Проєкти і програми

Усім жертводавцям 
від усіх 

снівпрацівників 
КІУСу

щира подяка за 
Вашу підтримку!
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Найпомітнішою подією року для 
програми була двадцята річниця 
катастрофи на Чорнобильській 
атомній станції. Четверта лекція про 
Україну, яка щорічно відбувається в 
Кембріджському університеті за-
ходами програми ім. Стасюків, була 
присвячена саме цій темі. У лекцій-
ному залі ім. Амні Робінсонського 
коледжу перед переповненою ав ди-
торією майже 200 осіб, багато з яких 
стояли, виступила колишня жито-
мирська журналістка й депутат 
остан нього радянського парляменту 
Алла Ярошинська, яка нині мешкає 
в Москві. В основі лекції були думки 
про вплив катастрофи, які міс тили-
ся у протоколі засідань Політбюро. 
Пані Ярошинська власноручно 
врятувала ці документи, зробила 
копії тисяч сторінок й опублікувала 
багато з них як додатки у своїй книзі 
Чернобыль: совершенно секретно
(Мо сква, 1992). Після лекції до пові-
дачка відповіла на запитання слу-
хачів, після чого відбулося прийн ят-
тя і бенкет у Клерському коледжі.

Програма вивчення сучасної України 
ім. родини Стасюків

У зв’язку з річницею Дейвід 
Марплз, професор історії і директор 
Програми вивчення сучасної України 
ім. родини Стасюків при КІУСі, мав 
низку доповідей і лекцій у наукових 
інститутах, громадських організаціях 
і засобах масової інформації. 10 бе-
рез ня він виступив із щорічною Шев-
ченківською лекцією, профінансо-
ваною Клюбом українських про-
фесіоналістів і підприємців Ед мон-
тону, в Альбертському університеті. 
23–25 березня він був головним про-
мовцем на конференції „Чорнобиль 
тут і тепер: глобальна залежність, 
місцеві проблеми” у  Вісконсінсь ко-
му університеті в м. Мадісон. 31 
березня він був гостем Центру ім. 
Петра Яцика в Торонтському уні-
верситеті, де прочитав лекцію в 
Міжнародньому центрі ім. Мунка з 
приводу двадцятої річниці катастро-
фи. 2 квітня він промовляв перед 
українською громадою в чорно-
морсь кій залі в Сент-Кетерінс, Он-
таріо, а наступного дня виступив у 
Брокському університеті. 15 квітня 

він доповідав про вплив ядерної 
катастрофи на Білорусь на конґресі 
чорнобильських дітей „Світ після 
Чорнобиля”, який відбувся біля 
Мінського озера в Білорусі.

Д-р Марплз також відвідав Спо-
лу чені Штати з численними вис ту-
пами про катастрофу та її наслідки. 
23 квітня він виступив із доповіддю 
„Двадцять років після Чорнобиля: 
кризовий стан здоров’я населення і 
демографії в Білорусі” на кон ферен-
ції „Чорнобиль через двадцять років: 
стан здоров’я населення і нав колиш-
нього середовища”, що відбулася в 
залі Ля Крец Лос-Анджелеського 
університетського коледжу; одним 
із спонсорів був Інститут охорони 
навколишнього середовища при 
Каліфорнійському університеті. 24 
квітня він дав інтерв’ю радіо KSPK у 
Лос-Анджелесі. Наступного дня він 
давав свідчення перед Гельсінською 
комісією Палати представників 
США у секції під головуванням 
конґресмена Крістофера Сміта. 26 
квітня він виступив із головною 
доповіддю на конференції 

Протягом 2006 р. Дейвід Марплз виступив з багатьма доповідями з нагоди 20-ої 
річниці аварії на Чорнобильській АЕС.

Алла Ярошинська, яка вивчила документи 
Комуністичної партії України про  аварію 
на Чорнобильській АЕС, читає лекцію ім. 
Стасюків у Кембріджському університеті.

Проєкти і програми
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„Відзначення річниці Чор но бильсь-
кої катастрофи: людський досвід 
через двадцять років” в Інституті ім. 
Кеннана (Центр ім. Вудро Вілсона) у 
Вашінґтоні. Того ж дня у нього взяли 
інтерв’ю телевізійний канал CNN, а 
також російська служба BBC та CBC 
(Едмонтон). 

28 квітня д-р Марплз розповів 
про вплив Чорнобильської катастро-
фи на Україну перед українською 
громадою близько 300 осіб у Воррені, 
Мічіґан.  Наступного дня він відлетів 
до Чікаґо, де був головним про мов-
цем на конференції „Чорнобиль: нас-

Проєкти і програми

Протягом академічного року 
2005–6 редактори «Енциклопедії 
Укра їни в Інтернеті» (ЕУІ) в торонт-
ському бюрі КІУСу виправили, від-
реда ґували та пристосували для 
електронного вживання в Інтернеті 
понад 500 статтей та понад 600 
графічних і музичних матеріялів, 
які роблять ті статті інформатив-
нішими та привабливішими. На 
сьогод ні на Інтернетовій сторінці 
ЕУІ <www.encyclopediaofukraine.
com> мож на знайти майже 2 000 
статтей (приблизно 10% усієї бази 
даних ЕУІ). Сторінку Енциклопедії 
відвідує кожного дня від 200 до 800 
користу ва чів, і редактори проєкту 
отримують численні відгуки та за-
питання від науковців, студентів, 
дипломатів, та зацікавлених осіб з 
усього світу.

Паралельно йде праця над до-
повненням та усучасненням існу-
ючих статтей ЕУІ та підготуванням 
нових матеріялів. Відповідальний 
ре дак тор ЕУІ, мґр. Роман Сенькусь, 
займається доповненням каталогу 
стат тей та листуванням з редакто-
рами тематичних ділянок. Водночас 
ме неджер проєкту д-р Марко Р. 
Стех та редактор гасел мґр. Андрій 
Макух за останні місяці доповнили 

тупне покоління” в залі Школи охо-
рони здоров’я Іллінойського уні вер-
ситету, яку організувало Товарис тво 
українських бізнесменів і про фесіо-
налістів. 12 травня він вис ту пив із 
тією ж темою перед 350 учнями і 
працівниками середньої школи св. 
Кевіна в Едмонтоні. Він також звер-
нувся з головною доповіддю п.з. „Чор-
нобиль через 20 років: питання здо-
ров’я, навколишнього середовища й 
соціології в зоні відчуження” перед 
учасниками літнього симпозіуму в 
Центрі російських, східнь оевропейсь-
ких і евразійських студій Іллінойсь-

кого університету в Урбані-Шампейн 
24 червня. Симпозіум завершив 
щоріч ну українську конференцію 
цього уні верситету. Наслідком цих 
виступів на чорнобильську тему 
стали дві великі статті: перша 
з’явилася у номері 4 (квітень 2006) 
німецького журналу Osteuropa п.з. 
„Diktatur statt Ökologie: 
Krisenmanagement in Lukašenkas 
Belarus”. У червні 2006 р. стаття 
„Chornobyl in Perspective: Th e 20th 
Anniversary of a Nuclear Disaster” 
з’явилася в Ukrainian Quarterly. 

«Енциклопедія України в Інтернеті» 
у 2005–6 рр. 

й усучаснили понад 50 гасел, які 
вимагали докорінних редакційних 
змін.

Останнім часом д-р Стех, який 
розробив загальну концепцію ЕУІ, 
доповнив програмування сторінки та 
ство рив і редаґує місячний електрон-
ний бюлетень ЕУІ, який представляє 
вибрані теми та комплекси статтей з 
наступних шести категорій: історія, 
народ, країна, мистецтво, література і 
культура. Бюлетень отри му ють де-
кілька тисяч абонентів з різних країн 
світу. Д-р Стех відпо відає за редак цій-
ну групу, до якої входять мґр. Андрій 
Макух, Ірина Попо вич і д-р Марко 
Андрейчик та яка займається клопіт-
ким завданням ви п равлення техніч-
них помилок, кодування та редаґуван-
ня статтей. Д-р Стех також підго тов-
ляє остаточну версію кожного гасла 
та поміщує її в Інтернеті.

Завдання проєкту ЕУІ — створити 
найвичерпніше англомовне дже рело 
інформацій про Україну на Інтернеті. 
Ця нео сяжна скарбниця знань місти-
тиме понад 20 000 стат тей з тисячами 
мап, фотографій, ілюстрацій, таб-
лиць, звукозаписів тощо. ЕУІ дасть 
глядачам можливість не тільки чита-
ти тексти але й ди витися на зображен-
ня людей, про яких вони читають, 

знай ти місцерозташування великих 
і малих міст, гір, озер і річок, огля-
нути архітектурні пам’ятки та 
шедев ри мистецтва, а також прос лу-
хати музичні твори, згадані у тексті.

Здійснення цього монументаль-
ного завдання неможливе без фінан-
со вої допомоги. У рр. 2005–6 наступ-
ні добродії склали щедрі пожертви. 
Пані Ольга Павлюк пожертвувала 
50 000 дол., щоб заснувати вічний 
фонд на підтримку проєктів КІУСу 
в Інтернеті, включаючи сюди ЕУІ, а 
Канадська фундація українсь ких 
студій передала для ЕУІ щедру 
дотацію в сумі 25 000 дол. Д-р Стех 
був відповідальним за проведення 
збіркої кампанії в українській гро-
маді, яка принесла пожертви на за-
гальну суму 30 000 дол., а зокрема 
15 000 дол. від Фундації Енциклопе-
дії України, 5 000 ам. дол. від п. 
Арка дія Муляка-Яцківського та 5 
000 дол. від проф. Йосифа Карнаса.

КІУС запрошує меценатів закла-
дати фонди на підтримку проєкту 
ЕУІ загалом або будь-якої його ді-
лянки. Усі пожертви (виписані на 
CIUS - Encyclopedia of Ukraine) бу-
дуть з вдячністю відмічені, а жер-
тво давці отримають посвідки до 
податкового звіту.
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Новини КІУСу
Презентації 
працівників 
КІУСу та УКІП 
у Чiкаґо

15–16 жовтня 2005 р. працівники 
КІУСу та УКІП (Українознавчий кон-
сорціум Інтернет порталу) від  відали 
Чікаґо, де зробили презентацію пе-
ред українською громадою та зус-
трілися з громадськими й біз несо-
вими провідниками. 

Заступник директора КІУСу д-р 
Богдан Клід у своїй презентації на 
павер-пойнті розповів про за галь ну 
діяльність і досягнення Інститу ту. 
Керівник УКІП Кім Робінсон 
представила розроблену кон сор ціу-
мом веб-сторінку з вивчення укра-
їнсь кої мови (для учнів від дитсадка 
до 12 класу) — УмРум, а також ви-
світлила діяльність Методичного 
кабінету української мови (МКУМ) 
при КІУСі. 

Після цього відбулася пре зен-
тація анломовного перекладу пер-
шої книги дев’ятого тому Історії 
України-Руси Михайла Грушевсь ко-
го. Директор Центру досліджень 
історії України ім. Петра Яцика д-р 
Франк Сисин розповів про проєкт 
перекладу праць Грушевського, його 
проблеми й здобутки. Далі зас ту п-
ник директора Центру д-р Сергій 
Плохій розповів про зміст опу блі ко-
ваного тому, в якому йдеться про
перший період правління Богдана 
Хмельницького (1650–53 рр.).

У Чікаґо представники УКІП 
зустрілися з президентом Українсь-
кого лікарського товариства Пів ніч-
ної Америки (УЛТПА) д-ром Андрі-
єм Івахом та його виконавчим дирек-
тором д-ром Юрієм Грицеляком, щоб 
обговорити дизайн і приміщення 

веб-сторінки для УЛТПА. На цій зус-
трічі УКІП представляли Кім Робін-
сон, Богдан Клід (віце-президент) і 
Анна Біско (секретарка); пізніше, на 
засіданні екзекутиви УЛТПА про по-
зиції УКІП були схвалені. Веб-с то-
рін  ку УЛТПА тепер можна знайти 
за такою адресою: http://www.umana.
org/eng/index.htm. 

Працівники КІУСу та УКІП теж 
зустрілися з президентом Українсь-
ко-Американської федеральної кре-
дитової спілки „Самопоміч” Бог дан-
ом Ватралем, а також із провідним 
жертводавцем КІУСу д-ром Миро-
славою Іванцевою, яка була присут-
ня на презентаціях. 

КІУС і УКІП дуже вдячні всім, 
хто допоміг організувати презен та-
ції та зустрічі в Чікаґо, особливо 
Ірині Гаєцькій, президентові Укра-
їнсь кого національного музею в 
Чікаґо Ярославові Ганкевичу та  ди-
ректорці музею Марійці Климчак. 
Презентації були проведені в музеї 

та супроводжені показом матеріялів 
для вивчення української мови, 
виданих МКУМом і Міністерством 
освіти Альберти. Це викликало осо-
бливе зацікавлення серед учителів 
української мови, присутніх в ав-
диторії.

Директор 
КІУСу 
вшанований 
Харківським 
університетом

26 травня 2006 р. на засіданні 
Вченої Ради відбулася урочиста 
церемонія з нагоди вручення дирек-
тору КІУСу, д-ру Зенону Є. Когуту 
диплома почесного доктора Хар-
ківсь кого національного уні верси-
тету ім. В. Н. Каразина. Таким чи-

Зліва: Богдан Клід, Франк Сисин, Марія Климчак, Сергій Плохій, Анна Біско, Ярослав 
Ганкевич і Кім Робінсон при вході до Українського національного музею в Чікаґо.

Новини КІУСу
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Богдан Гарасимів (професор-
емерит політології Калґарського 
університету) був призначений 
науковим працівником КІУСу у 
вересні 2005 р. Д-р Гарасимів ви-
кладав у відділі політології Кал-
ґарсь кого університету з 1969 р. 
аж до свого виходу на пенсію 2005 
р. Як радянолог він займався вив-
ченням номенклатури й полі тич-
них еліт. Він є автором двох книг, 
Political Elite Recruitment in the 
Soviet Union (1984) та Soviet Com-
munist Party Offi  cials: A Study in 
Organizational Roles and Change 
(1996), численних статтей, голов-
но у Canadian Journal of Political 

Science і Canadian Slavonic Papers, а 
також був редактором двох збірок 
есеїв. Після краху Радянського 
Союзу д-р Гарасимів вивчав питання 
переходу до демократії, наслідком 
чого стала його монографія  Post-
Communist Ukraine, яка вийшла дру-
ком у видавництві КІУСу 2002 року. 
Нещодавно д-р Гарасимів був редак-
тором-гостем спеціяльного випуску 
Canadian Slavonic Papers 47, nos. 3–4 
(September-December 2005), присвя-
ченого виборам до Верховної Ради 
України 2004 р. Він також є редак-
тором з питань політології і автором 
статтей до Енциклопедії України в 
Інтернеті.

ном відзначено великий науковий 
доробок Зенона Когута в галузі вив-
чення історії України, українсько-
російських стосунків ранньо модер-
ної доби, а також його видатні зас-
луги в галузі організації українських 
студій, розвитку сучасного україно-
знавства на Заході та в Україні, зо-
крема в Харківському університеті.

У 1999 р. Зенон Когут ініціював 
відкриття Програми ім. Ковальсь-
ких, спрямованої на підтримку та 
розвиток  сучасного україно знав-
ства на Сході України. Організацій-
ним осередком програми було обра-
но Хар ківський університет, а її 
коор динатором  став професор, за-
віду вач кафедри українознавства 
Воло димир Кравченко. Наслідком 
цього стало створення при Харків-
ському університеті в 2000 р. Схід-
нього ін ституту україно знав ства ім. 
Коваль ських, який почав розробку 
та втілення в життя низки науково-
організаційних проектів, що мають 
довгостроковий характер.

Серед них, зокрема, створення 
Запорiзького осередку Інституту на 
чолі з професором Анатолієм Бой-
ком, видання наукового щоріч ника 
„Схід-Захід”, що вважається нині 
одним із кращих сучасних нау кових 

видань в Україні, проведення щоріч-
но го конкурсу студентських науко-
вих робіт ім. Ковальських, а також 
низки щорічних міжнародніх конфе-
рен цій, симпозіумів, семінарів, які 
підтверджують репутацію Хар кова 
як одного з центрів наукового модер-
ного українознавства.

Вшанування Зенона Когута ди-

пломом почесного доктора Хар ків-
ського університету можна вважати 
одним із свідчень успіху Програми 
ім. Ковальських, її по трі бности та 
корисности для  універ ситету та 
реґіону, перспективности її подаль-
шого розвитку. Принаймні, саме так 
розцінив цю подію д-р Зенон Когут 
у своїй ґратуляційній промові. Спи-
сок відомих істориків, почесних чле-
нів Харківського уні верситету  вклю-
чає в себе імена А.-Л. Шлецера, М. 
М. Карамзіна, Ш. Левека, Й.-Х. 
Енгеля; почесними докторами свого 
часу було обрано М. С. Грушев сько-
го, І. Я. Франка, О. Я. Єфіменко.

Символічно, що Вчена Рада Хар-
ківського університету, вшановуючи 
Зенона Когута званням почесного 
доктора, одночасно прийняла рішен-
ня про створення в університеті но-
вого структурного підрозділу — 
Нау ково-дослідного  центру укра-
їнсь ких студій ім. Дмитра Багалія. 
Таким чином напередодні 150-річ-
ного ювілею Дмитра Багалія в 2007 
р. відроджується одна з кращих 
сторінок історії української науки, 
пов’язаної з діяльністю ака деміч-
ного Інституту історії української 
культури ім. Дмитра Багалія в 20-х 
роках минулого століття. 

Зенон Когут на церемонії вручення 
почесного докторату Харківського 
національного університету ім. В.Н. 
Каразина.

Новини КІУСу

Богдан Гарасимів



 2006    27Бюлетень КІУСу

8 вересня. Презентація англомовного перекладу т. 9, кн. 
1 Історії України-Руси Михайла Грушевського. Голов-
ний промовець: Наталія Яковенко, завідувач відділу 
історії, Національний університет „Києво-Могилянсь-
ка академія”.

9 вересня. Наталія Яковенко, завідувач відділу історії, 
Національний університет „Києво-Могилянська ака-
демія”. „Сприйняття ранньомодерної України україн-
цями сьогодні”.

20 жовтня. Богдан Клід, заступник директора і науковий 
працівник Канадського інституту українських студій, 
Альбертський університет. „Рок, поп і політика в 
українській президентській кампанії 2004 р. та в По-
маранчевій революції”.

17 листопада. Сергій Комі-
саренко, Інститут біо хе-
мії ім. Палладіна, На ціо-
нальна академія наук 
України, Київ. „Україна 
між виборами 2004 і 2006 
рр.: мож ли вості й небез-
пеки попереду”. Д-р Комі-
саренко був першим 
послом України у Велико-
британії. Його поїздка до 
Канади профінансована 
Королівським това рис т-
вом Канади.

17 листопада. Презентація 
двох книг: Th e Honourable Member for Vegreville: Th e 
Memoirs and Diary of Anthony Hlynka, за редакцією 
Олега Ґеруса й Дениса Глинки, та Leaving Shadows: 
Literature in English by Canada’s Ukrainians Лізи Ґрекул. 
Головні промовці: Денис Глинка, виконуючий обов’яз-
ки директора Центру українсько-канадських студій та 
професор технології викладання відділу навчальних 
програм, викладання і навчання, Манітобський універ-
ситет; Ліза Ґрекул, професор-асистент англістики у 
факультеті творчої майстерности і критики, Уні вер си-
тет Британської Колюмбії, Оканаґан. 

18 листопада. Презентація книги Th e Politics of Multicul-
turalism: A Ukrainian-Canadian Memoir. Головний про-
мовець: д-р Манолій Лупул, професор-емерит Аль-
бертського університету й директор-засновник 
Канадського інституту українських студій.

1 грудня. Зенон Когут, директор Канадського інституту 
українських студій, Альбертський університет. „У 
пошуках вічних прав і свобод: конструювання ідеаль-

Семінари й лекції в КІУСі (2005–6 pp.)
ного образу козацької України (1650-і–1680-і рр.)”.

26 січня. Мирослав Маринович, віце-ректор Українсь ко-
го католицького університету, Львів. „Свобода релігії в 
Україні: досягнення й проблеми” (меморіяльна лекція 
ім. Богдана Боцюркова).

27 лютого. Володимир Кулик, професор-гість Стен фор д-
ського університету й старший науковий працівник 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень, 
Національна академія наук України, Київ. „Українська 
мовна політика: від Кучми до Ющенка”.

10 березня. Дейвід Марплз, 
професор відділу історії, 
Альбертський університет, 
та директор Програми вив-
чення сучасної України ім. 
родини Стасюків (КІУС). 
„Чорнобиль у перспективі: 
двадцята річниця ядерної 
катастрофи” (сорокова 
щорічна Шевченківська 
лекція). Лекція співс пон-
сорована Клюбом українсь-
ких професіоналістів і 
підприємців, Едмонтон.

24 березня. Юрій Покальчук, 
письменник, Київ. 
„Злочин і мистецтво: неповнолітні правопорушники і 
творчі мистецтва в Україні”. Лекція співспонсорована 
Українсько-канадським архівом-музеєм Альберти.

29 березня. Ольга Лучук, доцент кафедри іноземних мов 
факультету міжнародніх відносин, Львівський націо-
нальний університет ім. Івана Франка. “Діялог куль-
тур: про рецепцію української літератури у США та 
Канаді”.  

6 квітня. Віктор Брехуненко, 
голова відділу історії й 
теорії археографії, Інсти-
тут української архео гра-
фії, Національна академія 
наук України, Київ. „Мос-
ковська концепція Перея-
славського договору (1654) 
та її делегітимізація в пост-
помаранчевій Україні”.

10 квітня. Микола Рябчук, 
письменник, політаналітик 
і критик-культуролог, 
Київ; професор-гість 

Сергій Комісаренко

Ольга Лучук

Новини КІУСу

Віктор Брехуненко
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Колюмбійського університету. „Чи Україна ‘слабка 
демократія’? Що змінила й чого не змінила ‘Пома-
ран чева революція?”. (Перша щорічна меморіяльна 
лек ція ім. Володимира Дилинського). Лекція 
організо вана при співпраці з Програмою дос лі  д-
ження України ім. Петра Яцика, Торонтський уні-
верси тет.

4 травня. Анатолій Круглашов, професор і завідувач 

Новини КІУСу

Нещодавня угода про обмін між Львівським наці о-
наль ним університетом ім. Івана Франка й Альбертським 
університетом вступила в дію цього навчального року, 
коли двоє студентів прибули до Львова й Едмонтону, щоб 
розпочати свої навчальні програми.

Львівський університет представляє Олена Дудич, яка 
спеціялізується в англійській філології на факультеті іно-
земних мов. В Альбертсь ко-
му університеті пані Дудич 
плянує провести ввесь нав-
чальний рік. 

Олена Дудич назвала 
кілька причин, з яких вона 
подалася на програму об-
міну. Вона, зокрема, зау-
важила, що студенти в 
Україні мають виконувати 
навчальний плян, зат вер-
джений міністерством 
освіти, а це обмежує вибір 
курсів. В Альбертському 
університеті пані Дудич 
записалася на курс із 
бухгалтерії, який навряд чи 
був би їй дос ту пний удома. 

Альбертський університет представляє Тім Старчук, 
який спеціялізується в маркетинґу на комерційному фа-
культеті. Він навчався в українській двомовній по чатко-
вій школі в Едмонтоні, але після того не мав достатньої 
прак тики в українському читанні й письмі. Щоб оновити 
свої знання, він записався на університетський курс 
українсь кої мови. П. Старчук навчатиметься у Львів-
ському універ си теті протягом осіннього семестру 2006 р. 

Тім Старчук сказав, що він ухопився за можливість 
податися на програму обміну за порадою друзів, для яких 
подібний досвід був найкращим у студентському житті. 
У Львівському університеті п. Старчук збирається удоско-

налити свою українську мову; він також відзначив, що 
кошти на проживання у Львові досить низькі порівняно 
з іншими европейськими містами.

Окрім вигод, згаданих тут двома студентами, угода 
про обмін передбачає й інші переваги. Університети по-
годилися скасувати плату за навчання: учасники про-
грами платять за неї у своїх університетах. Це особливо 

важливо для українських 
студентів, які загалом менш 
спроможні оплатити нав чан-
ня в Альбертському універ-
си теті. Також кредити за 
курси, закінчені в іно зем-
ному університеті, можна 
буде легко узгодити й зараху-
вати для отримання ступеня 
у своєму університеті. 

Міжнародній відділ Аль-
бертського університету 
сприяв першому обміну, 
надавши Тімові Старчуку й 
Олені Дудич стипендії, щоб 
зменшити їхні витрати. В 
майбутному бажано 

заснувати вічний фонд на суму 200,000 дол. на підтримку 
нав чаль них програм з обміну, що забезпечило б як 
мінімум дві щорічні стипендії по 4,000 дол. На 
заснування такого фонду вистачила б сума 100,000 дол., 
оскільки Аль бертсь кий університет готовий надати 
половину коштів. За подальшими інформаціями 
просимо звертатися до дирек тора КІУСу, д-ра Зенона 
Когута.

Від 14 травня до 27 червня 2007 р. у Львові відбу деть-
ся сьомий річний курс Програми української культури, 
мови й літератури при Альбертському університеті 
(деталі  на Інтернеті, www.arts.ualberta.ca/~ukraina/
LvivCourse.html).

відділу політології та громадського управління, Чер-
нівецький національний університет ім. Юрія Федь-
ковича, та стипендіят стипендії ім. Шкляра, Українсь-
кий науковий інститут Гарвардського університету. 
„Придністровська криза й миротворча місія України: 
чи є підстава сподіватися?”.

12 червня. Відкритий форум із послом Канади в Україні 
Абіною Дан.

Перші учасники програми обміну прибу ли до 
Львівського й Альбертського університетів

Олена Дудич Тім Старчук
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У центрі уваги — меценати КІУСу

Василь і Юстина Федейки вже 
тривалий час є жертводавцями 
Канадського інституту українських 
студій. Вони щедро внесли понад 
100,000 дол. до Меморіяльного фон-
ду ім. Івана Коляски, а згодом у 2000 
р. заснували Вічний фонд ім. родини 
Федейків з метою підтрим ки діяль-
нос ти Українсько-канадсь кої про-
грами. Разом із своїми чотир ма 
дітьми, Василем, Євгеном, Дени сом і 
Катериною, та друзями роди ни вони 
мають унікальну традицію робити 
щорічний внесок до Вічного фонду 
ім. родини Федейків, який уже досяг 
майже 60,000 дол.

Василь Федейко народився в 
Крайдорі, Саскачеван, у родині 
імміґрантів-піонерів Якова й Кате-
рини (Горбай) Федейків, які при бу-
ли до Канади з сіл Сокальського 
райо ну Галичини у 1906 і 1909 рр. 
від повідно. Василь, первісток серед 
п’яти дітей, народився 1911 р. на 

Василь і Юстина Федейки: 
цінності громади як родинні цінності

фермі діда по батькові. Після вось ми 
років фермерства у Крайдорі Яків 
Федейко разом із своїм братом Кос-
тем придбали землю на північ від Кат 
Найфу, Саскачеван, куди вони пере-
бралися з власними родинами в 1919 
р. і спільно почали успішно вести 
сільське господарство. Василь ходив 
до кількох сільських шкіл, після чого 
1928 р. вступив до Інституту ім. 
Петра Могили у Саскатуні, де за вер-
шив середню освіту. Згодом він за-
писався на курс учительської під го-
товки в інституті у Мус Джо, а після 
закінчення школи викладав шість 
років по селах Саскачевану. 1936 р. 
він звільнився з праці й при єд нався 
до продуктового бізнесу в Сент-
Майклі, Альберта, — у центрі ком-
пактного українського по се лен ня на 
північний схід від Едмонтону. 

Саме під час проживання в Інсти-
туті ім. Петра Могили Василь зу-
стрів Юстину Райчибу з м. Прелaт, 

Саскачеван, четверту з дев’яти дітей 
Михайла й Еви Райчиб, які раніше 
вели господарство біля Ґімлі, Мані-
тоба. Вони обоє відзначили, який 
глибокий вплив справив інститут на 
формування їхньої українсько-ка-
надс ь  кої ідентичности та гро мадсь-
ких ідеалів. Вони одружилися в Ед-
монтоні 1938 р., наступного року в 
них з’явився на світ син Василь, а 
згодом — Євген, Денис і Катерина.

Під час Другої світової війни 
Василь займався випробуванням 
авіаційних моторів в Едмонтоні, а 
Юстина управляла бізнесом і пош-
товим урядом у Сент-Майклі. 1946 
р. вони продали свою частку у крам-
ниці й взялися за кілька справ, які 
процвітали у повоєнний період: 
постачання фермерської техніки, 
ремонт доріг та транспортні пере-
везення. У 1965 р. Василь і Юстина 
вирішили повернутися до свого 
сільського коріння, перебравши 
ферму від Михайла й Еви Райчиб у 
м. Гай Левел, Альберта, що за 700 км 
на північ від Едмонтону. Значно 
розширивши господарство протя-
гом наступних тринадцяти років, 
незважаючи на успіхи й падіння в 
сільськогосподарському секторі еко-
номіки, вони вийшли на пенсію і 
переїхали 1978 р. до Келовни, Бри-
тансь ка Колюмбія, а їхнє госпо дар-
ство на 3 000 акрів перебрали син 
Василь із дружиною Дарлін. 1996 р. 
пара повернулася до Альберти, цього 
разу оселившися в Сент-Альберті, на 
північно-західній околиці Едмон-
тону. 

Довгі роки важкої праці і ба га-
тьох здобутків залишили в пам’яті 
подружжя Федейків незабутні спо-
гади. Вони завжди були активними 
членами Української Православної

Юстина і Василь Федейки

Меценати КІУСу
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Церкви та пов’язаних із нею ор га ні-
зацій, а також належали до різних 
гуртків і сільськогосподарських то-
вариств. Міцно вірячи у громаду й 
важливість філантропії, вони є жи-
вим заповітом тих цінностей укра-
їнсь ких першопоселенців, які осво-
їли канадський Захід, за ли шив ши 
цінну й багату спадщину для нас туп-
них поколінь. 

Михайло 
Самиця

Одного весняного дня Михайло 
Онуфрійович Самиця зайшов до 
Альбертського університету, шу ка-
ючи відповіді на одне питання. Його 
улюблена яблуня, яку він сам поса-
див і привив кілька пагінців, почала 
хворіти. На стовбурі і гілках з’яви-
лaся гнилизна, кора втрачала свій 
колір, а цвіт почав в’янути й опада-
ти. Отже, він прийшов до Канад сько-
го інституту українських студій і 
зайшов до бюра д-ра Богдана Кліда, 
який не був ні садівником, ні фахів-
цем із рослинних хвороб, а за ступ-
ником директора КІУСу і нау ков-
цем, який займається історією Укра-
їни.  Все ж таки д-ру Кліду вда лося 
розв’язати проблему п. Самиці. Він 
розгадав, що причиною лиха стала 
іржа, яку легко можна виліку вати 
мідним розчином. Таким чином за-
в’язалися тривалі стосунки між п. 
Самицею і КІУСом: щоосени він 
при носив яблука у подарунок 
КІУСові.  

Особиста подорож п. Самиці до 
Едмонтону була довгою і цікавою. 
Він народився в селі Денисів біля 
Тернополя 20 листопада 1920 р. 
Його батько, Онуфрій Іванович 
Самиця, виїхав до Канади 1928 р., а 
через шість років до нього приїхала 
дружина Анастасія з двома молод-
шими сестрами Михайла, Любою і 
Ольгою. Але чотирнадцятилітній 
Михайло залишився вдома: він не 
зміг виїхати через хворобу ніг. Всі 

Посадка яблуні, яку подарував Альбертському університетові Михайло Самиця. Зліва: 
Зенон Когут, Катерина Сабо (відділ розвитку Альбертського університету), Михайло 
Самиця, Богдан Клід.

Меценати КІУСу

очікували, що він скоро одужає і 
возз’єднається із сім’єю. Але через 
початок війни та приєднання Захід-
ньої України до Радянського Союзу 
це возз’єднання відбулося набагато 
пізніше. У такій важкій ситуації 
Михайло зробив найкраще, що міг: 
він став шевцем, одружився; його 
захопленням стало вирощування 
фруктових дерев. 

9 липня 1963 р. після довгих 
зусиль здійснилися надії і мрії Ми-
хайла Самиці: разом з дружи ною 
Марією він прибув до Едмон тону.
Вражений рівнем жит тя канадців, 
він сказав через пере  кла дача: „От 
якби всі так могли жити!”

П. Самиця скоро знайшов працю 
шевця у крамниці чоловічого одягу 
Кена Гаєма й почав звикати до ка-
надської культури і традицій. Він 
також засадив маленький садок на 
своєму подвір’ї та дещо змінив тех-
ніку прививання, присто сову ючись 
до суворіших зимових умов прерій. 
За роки він посадив багато вишень і 
яблунь у садах своїх друзів і сусідів.  

22 квітня 2005 р. з допомогою 
працівників Альбертського уні вер-
ситету й КІУСу п. Самиця подару-
вав одну з особливих своїх яблунь з 
п’ятьма прище пле ними пагінцями, 
він же керував її посадкою при вході 
до Пембіни Голу, куди з часом пере-
несеться КІУС. 

Нині п. Самиця — один із най-
щедріших жертводавців інституту. 
Він заснував Вічний фонд україно-
знавства ім. Михайла Онуфрійовича 
Самиці, присвячений пам’яті свого 
батька, Онуфрія Івановича Самиці; 
матері, Анастасії Дмитрівни Самиці 
(уроджена Стояновська), та дружи-
ни, Марії Григорівни Самиці (урод-
жена Шарик), надавши у пожертву 
208,500 дол. і 5,000 дол. із спадщини 
своєї дружини, яка померла 20 лис-
топада 2004 р. в Едмонтоні. Фонд 
фінансуватиме наукову й дослід-
ницьку діяльність КІУСу. 
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Бакалярські стипендії
Бакалярська стипендія ім. родини Левa 
Криси
Лариса Ілюк, педагогічний факультет, Альбертський 

університет

Стипендія з педагогічної освіти Вічного 
фонду Клюбу українських професіона-
лістів і підприємців Едмонтону
Лариса Ілюк, педагогічний факультет, Альбертський 

університет

Вічний фонд ім. Дмитра і Стефанії Куп’яків
Дев’ять стипендій випускникам Буської гімназії, які 

навчаються у Львівському національному універси-
теті ім. Івана Франка

Меморіяльний фонд ім. Марусі Онищук та 
Іванка Харука
Вісімнадцять стипендій студентам Снятинського райо-

ну, які навчаються у Чернівецькому націо наль ному 
університеті ім. Юрія Федьковича 

Маґістерські та докторські 
стипендії

Маґістерська стипендія Вічного фонду ім. 
Марусі та Михайла Дорошів
Стефан Соколовський,  відділ історії і клясичних сту-

дій, Альбертський університет. «Українська націо-
нальна ідентичність у Львові, 1989–91 рр.».

Докторська стипендія Меморіяльного 
фонду ім. Олени Даркович
Анна Фурньє, відділ антропології, Університет ім. 

Джонса Гопкінса. «Освіта й громадянство в період 
Помаранчевої революції в Україні».

Олександр Мельник, відділ історії, Торонтський універ-
си тет. « Місцевий стиль модерностей: культура, полі-
тика й побут у Херсоні, Україна, 1910–1953 рр.».

Стейсі Зембжицька, відділ історії, Карлтонський універ-

ситет. «Визначення етнічної ідентичности: українці в 
Садбері, 1900–1945 рр.». 

Докторська стипендія ім. Непораних 
Марина Кравець, відділ цивілізацій Близького Сходу, 

Торонтський університет. «Рабство у Кримському 
ханстві першої половини XVII ст.».

Олена Ніколаєнко, відділ політології, Торонтський 
університет. «Підтримка влади серед підлітків у Росії 
й Україні».

Постдокторські та інші стипендії
Стипендія ім. Івана Коляски 
Владислав Гриневич, Інститут політичних і етнонаціо-

нальних досліджень НАН України, Київ. «Історія 
Другої світової війни у сучасній історіографії та по-
літичній боротьбі в Україні». 

Ірина Матяш, Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства, Київ. «Архівна 
україніка в Канаді».

Микола Чабан, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 
Київ. «Трагедія голодомору 1932–33 років в Україні 
очима свідків (на матеріялі канадських архіво схо-
вищ)».

Дослідні дотації
Меморіяльний фонд ім. Володимира 
Дилинського
Олена Галета, Центр гуманітарних досліджень, Львів-

ський національний університет ім. Івана Франка. 
«Історія галицької літератури». (Дотація фінансована 
спільно з Вічним фондом ім. Тимофія та Євгенії 
Таборовських.)

Меморіяльний фонд ім. Михайла 
Захарука
Володимир Тиліщак, Інститут археології НАН України, 

Київ. Упорядкування матеріялів Чернелів-Руського 
могильника. (Дотація фінансована спільно з Вічним 
фондом ім. Василя Кравченка.)

Стипендії та дотації – 2006-7 рр.

Нагороди
Нагороди
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Вічний фонд ім. Олега Зуєвського
Марко Стех, Торонтське бюро Канадського інституту 

українських студій.  Публікація праць Ігоря Костець-
кого на літературні й театральні теми в Кур’єрі 
Кривбасу.

Вічний фонд ім. д-рів Івана та Мирослави 
Іванців 
Микола Бармак, історичний факультет, Тернопільський 

національний педагогічний університет. «Становлен ня 
системи управління Російської імперії на Право береж-
ній Україні в кінці XVIII – першій половині XIX ст.».

Орест Заяць, факультет міжнародних відносин, Львів-
ський національний університет ім. Івана Франка. 
«Громада міста Львова у період пізнього середньо-
віччя та ранньомодерний час: формування та етно-
соціяльна структура».

Сергій Іваненко-Коленда, незалежний дослідник, Черні-
гів. «Київський греко-католицький митрополит 
Гавриїл Коленда (1606–1674)».

В’ячеслав Станіславський, Інститут історії України 
НАН України, Київ. «Козацька Україна та Кримське 
ханство в статейних списках російського посла в 
Османській імперії».

Меморіяльний фонд ім. Миколи Кліда
Микола Крикун, історичний факультет, Львівський 

національний університет ім. Івана Франка. «Козац-
тво Правобережної України другої половини XVII – 
початку XVIII ст.».

Програма дослідження Східньої України 
ім. Ковальських
Анатолій Бойко, історичний факультет, Запорізький 

національний університет. Проведення польових 
археографічних експедицій та видання матеріялів 
експедицій.

Юрій Волошин, Полтавський державний педагогічний 
університет. «Місто Полтава у другій половині XVIII 
ст.: історико-демографічний аналіз».

Гелінада Грінченко, катедра українознавства, Харків-
с ький національний університет. «„Східний 
робітник” у нацистській Німеччині і усна історія 
примусового досвіду».

Володимир Маслійчук, незалежний дослідник. «Дитина 
на Лівобережній та Слобідській Україні в другій 
половині XVIII ст.».

Володимир Мезенцев, відділ слов’янських мов і літера-
тур, Торонтський університет. Археологічні розкопки 
в Батурині 2005 р. (Дотація фінансована спільно з 

Меморіяльним фондом ім. Марусі Онищук та Іванка 
Харука.)

Сергій Павленко, редакція всеукраїнського наукового 
журналу «Сіверянський літопис», Чернігів. «Доба І. 
Мазепи в документах».

Вічний фонд ім. Василя Кравченка
Володимир Тиліщак, Інститут археології НАН України, 

Київ. Упорядкування матеріялів Чернелів-Руського 
могильника. (Дотація фінансована спільно з Мемо-
ріяльним фондом ім. Михайла Захарука.)

Вічний фонд ім. Олександра і Галини 
Кулагиних
Наталія Білоус, Інститут історії України НАН України, 

Київ. «Привілеї київської міської громади XV – 
середини XVII ст.». 

Валентина Шандра, Інститут української археографії та 
джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 
Київ. «Формування бюрократичного апарату в Пра-
вобережній Україні ХІХ – початку ХХ ст.: етапи 
утвердження Російської імперії».

Меморіяльний фонд ім. Марусі Онищук та 
Іванка Харука
Володимир Мезенцев, відділ слов’янських мов і літера-

тур, Торонтський університет. Археологічні розкопки 
в Батурині 2005 р. (Дотація фінансована спільно з Про -
грамою дослідження Східньої України ім. Коваль-
ських.)

Меморіяльний фонд ім. Нестора 
Печенюка
Ярослав Ісаєвич, Інститут українознавства ім. І. Крип’я-

кевича НАН України, Львів. «Трагедія і примирення: 
польсько-український збройний конфлікт 1938–1947 
рр.».

Вічний фонд ім. родини Ремезів
Надія Білик, Тернопільський державний економічний 

університет. «Культурологічна спадщина Б. Лепкого: 
видання невідомих творів митця».

Надія Дирда, музей Богдана Лепкого, Тернопіль. Видан-
ня каталогу «Україна вшановує Богдана Лепкого» та 
ремонт музею.

Вічний фонд ім. Тимофія та Євгенії 
Таборовських
Олена Галета, Центр гуманітарних досліджень, Львів-

ський національний університет ім. Івана Франка. 
«Історія галицької літератури». (Дотація фінансована 

Нагороди
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спільно з Меморіяльним фондом ім. Володимира 
Дилинського.)

Вічний фонд ім. родини Федейків
Галина Кучмій і Орест Сушко, Торонто. Фінансування 

дослідження для документального фільму «Історія 
бандури і хор українських бандуристів».

Меморіяльний фонд ім. Петра Чорного
Ярослав Грицак, Інститут історичних досліджень, Львів-

Наші  отримувачі сти-
пен дій і дотацій, 2006–7

Здійснюючи свій мандат на підтримку розвитку укра-
їнських студій, КІУС щороку нагороджує стипендіями 
студентів-маґістрів, докторантів і бакалярів, а дослідниць-
кими дотаціями—науковців і постдокторантів у різних 
ділянках українських і українсько-канадських студій. 

На 2006–7 навчальний рік Лариса Iлюк отримала дві 
нагороди: бакалярську стипендію ім. родини Лева Криси 
та стипендію Клюбу українських професіоналістів і 
підприємців (Едмонтон) у ділянці освіти. Восени 2007 р. 
Лариса розпочне останній рік свого навчання у відділі 
середньої освіти Альбертського університету. Два най-
голов ніші критерії для отримання бакалярських стипен-
дій — це відмінні оцінки 
в українських курсах та 
співпраця з громадою, 
що й було досягнуто 
Ларисою, яка отримала 
високі оцінки в усіх укра-
їнських курсах та брала 
участь в Альбертському 
товаристві української 
мови, хорі „Дніпро” 
(Едмонтон) та Спілці 
українських студентів.

Maґістерська сти-
пендія ім. Марусі та Ми-
хайла Дорошів щорічно 
присуджується студен-
тові, який пише дисертацію на українську або україн-
сько-канадську тему з освіти, історії, права, гуманітарних 
наук, мистецтв, соціяльних, жіночих або бібліоте кар-
ських студій. Цього року вона була вручена Стефанові 
Соколовському, який виконує маґістерську програму у 
відділі історії і клясичних студій Альбертського універси-
тету. Сфера його зацікавлення — Україна у двадцятому 
столітті, а у своїй дисертації він досліджує „Українську 
національну ідентичність у Львові, 1989–91 рр.”  

ський національний університет ім. Івана Франка. 
«Творення модерної України».

Вічний фонд ім. родини Юхименків
Костянтин Курилишин, Львівська наукова бібліотека 

ім. В. Стефаника НАН України. «Леґальні 
україномовні періодичні видання в період Другої 
світової війни».

Голова конкурсного 
комітету д-р Богдан Клід 
відзна чив, що на 
докторську стипендію 
ім. Олени Даркович 
подалося багато сильних 
кандидатів. Ця сти пен-
дія щорічно присуджу-
ється студенту-докто-
ранту, який виконав усі 
програмні вимоги і пра-
цює над дисертацією на 
українську чи україн-
сько-канадську тему з 
освіти, історії, права, 
гуманітарних наук, ми-

стецтв, соціяльних, жіно чих або бібліотекар сь ких студій. 
Цього року стипендія була розді ле на між трьома 
кращими студентами: Анною Фурньє, Олександром 
Мельником і Стейсі Зембжицькою.  

Анна Фурньє отримала стипендію ім. Олени Дарко-
вич удруге (вона поновлюється). Вона виконала усі про-
грамні вимоги в Університеті ім. Джонса Гопкінса (Балті-
мор, Меріленд), і вже другий рік працює над дисертацією 
„Освіта й громадянство в період Помаранчевої революції 
в Україні”. У своєму звіті 
на ім’я д-ра Зенона 
Когута вона відзначила, 
що написання дисертації 
іде за пляном і що в її 
основу покладено по льо-
ві дослідження й „три-
вале спілкування із сту-
дентами, викладачами та 
шкільними адміністрато-
рами в Україні”.

Олександр Мельник 
— студент-докторант 
відділу історії Торонт-
сько го університету. Він 
отримав ступінь маґістра 

Лариса Ілюк

Нагороди

Стефан Соколовський

Анна Фурньє
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в Альбертському універ-
си теті, бакаляра в Міссур-
ському університеті й 
Херсонському державно-
му університеті. Він віль-
но володіє чотирма 
мовами (українською, 
англійською, німецькою й 
російською) й читає 
трьома іншими мова ми. 
У своїй майбутній 
дисертації він вивчатиме 
політику, культуру й 
побут у пізній Російській 
імперії й Радянському 
Союзі від 1910 до смерти 
Йосифа Сталіна 1953 р., — час великих зрушень в 
Україні. Заголовок його дисертації: „Місцевий стиль 
модерностей: куль тура, політика й побут у Херсоні, 
Україна, 1910–1953 рр.” 

Стейсі Зембжицька здобула бакалярський ступінь у 
Лорентійському університеті (Садбері), а маґі стерський 
— в Оттавському університеті; її обидві про грами були 
пов’язані з вивченням історії канадсько-аме риканських 
відносин. Нині вона докторант відділу історії 
Карлтонського університету (Оттава) зі спеціялізацією в 
історії Канади. Стейсі володіє англійською, французь-
кою, еспанською та українською, була у деканському 
списку відзнак, отримала численні стипендії й пройшла 

Олександр Мельник

викладацьке стажування. Заголовок її дисертації: „Визна-
чення етнічної ідентичности: українці в Садбері, 1900–
1945 рр.”    

На 2006–7 академічний рік КІУС присудив 26 дослід-
них дотацій. Оглядаючи довгий список подань, д-р Зенон 
Когут відзначив, що він „захоплений такою кількістю 
відмінних подань у всіх категоріях” і що, „на жаль, 
нагороди не можна присудити всім”. Від імени всіх 
науковців і працівників КІУСу д-р Когут бажає „всім 
великого успіху в майбутній науковій роботі та продов-
ження зв’язків із КІУСом”.

Успішні отримувачі стипендій і дотацій обираються 
на основі бальної системи, що враховує академічну 
успішність, зразки написаних чи опублікованих праць, 
ділянку зацікавлення та рекомендаційні листи від на-
укових керівників, професорів або завідувачів відділів. 
Тези й дисертації повинні бути на українську чи укра-
їнсько-канадську тему.

Нагороди фінансуються на основі нарахованих до-
ходів із вічних фондів. Деякі з них були засновані спе-
ціяльно на відзначення зразковости в науці та з метою 
заохочення студентів займатися науковими програмами 
й робити кар’єру в українських студіях. Загальна сума, 
виділена в 2006–7 рр. на стипендії й дотації, перевищила 
115 000 дол.

Щоб детальніше дізнатися про стипендії і дотації, 
вимоги й аплікаційні дані, будь ласка, відвідайте веб-
сторінку КІУСу www.cius.ca або сконтактуйте з бюром a або сконтактуйте з бюром a
КІУСу. 

Нагороди

Архівіст іде на 
пенсію

Мирон Момрик, архівіст Націо-
нального архіву Канади, іде на пен-
сію. Пан Момрик народився в Кар-
лсруе, Німеччина, 1946 р. й прибув 
до Канади з батьками 1949 р. Дитин-
ство його минуло у Вал д’Орі, 
Квебек, а освіту здобув в універ-
ситетах Онтаріо. З 1981 р. він пра-
цю вав у програмі українських 
архівів в Оттаві, значною мірою 
зміцнивши розвиток українсько-
канадської колекції Національного 
архіву. На сьогодні у відділі канадсь-
ких спеціяльних колекцій і архівів 
знаходиться понад 86 українських 
колекцій і понад 230 метрів 

архівного матеріялу українських 
текстів. Пан Момрик наглядав за 
придбанням важливих українських 
колекцій Андрія Жука, Михайла 
Єремієва, Володимира Кубійовича, 
уряду Української Народньої Респу-уряду Української Народньої Респу-

бліки в екзилі та ін.  
Ми вдячні йому за цю працю, як 

і за його цінну допомогу дослід-
никам КІУСу та іншим науковцям, 
які проводили дослідження в 
Оттаві під егідою КІУСу. Перед 
виходом на пенсію п. Момрик 
займав посаду архівіста проєктів у 
секції суспільних архівів при відділі 
політичної й суспільної спадщини 
Національного архіву Канади.

На пенсії п. Момрик плянує 
працювати над власними про єк-
тами, зокрема про історію українсь-
кої громади у Вал д’Орі, політичну 
біографію Михайла Стара (Стар-
чевсь кого), канадських доб роволь-
ців у громадянській війні в Еспанії 
та генеалогію українсько-канадсь-
ких родин. 

Мирон Момрик наглядав за придбанням Мирон Момрик наглядав за придбанням 
важливих українських колекцій у 
Національному архіві Канади. Національному архіві Канади. 
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Вічний фонд ім. родини Лева Криси: 
$32,682
Перший вічний фонд КІУСу був заснований фундацією 
ім. родини  Лева Криси у грудні 1981 р. П. Криса був 
засновником і президентом компанії Krysa Construction 
Machinery Co. Ltd. із цен траль ним бюром в Едмонтоні. 
Щорічно фонд присуджує мінімум одну бакалярську 
стипендію студентові з гума нітар них дисциплін або 
освіти Альбертського універси тету, програма якого 
стосується українських і/або укра їнсько-канадських 
студій. З часу заснування фонду сти пендію ім. Лева 
Криси отримали 24 студенти.

Вічний фонд КІУСу: $811,702
Фонд був заснований у вересні 1986 р. зі спадщини Юрія 
Диби (Ванкувер) і Катерини Миськової (Едмонтон) згід-
но з заповітом. Їхні датки, $30,000 та $2,000 відповідно, 
були доповнені дотацією уряду Альберти у співвідно шен-
ні 2:1, що дало загальну суму $96,000. П. Диба народився 
в селі Гаврилівка на Буковині й приїхав до Канади 1948 р. 
Він був добродійником багатьох українських справ. Зго-

дом фонд значно збільшився за рахунок пожертв при-
ватних осіб і організацій Канади й США. У квітні 1996 р. 
зі спадщини Степана Кобринського з Канори, Саскаче-
ван, була заснована Меморіяльна стипендія ім. Степана 
Кобринського, що присуджується щодва роки студен-
тові-бакалярові за успіхи у вивченні української мови. 
Починаючи з 2000 р., коли була присуджена перша наго-
рода, п’ятеро осіб стали її лавреатами. Тепер кошти з 
Вічного фонду КІУСу надаються на підтримку різних 
поточних проєктів і заходів КІУСу.

Меморіяльний фонд ім. Володимира і 
Дарії Кубійовичів: $430,244
Заснований у листопаді 1986 р. зі спадщини професора 
Кубійовича і доповнений дотацією уряду Альберти у 
співвідношенні 2:1. Проф. Кубійович закінчив докторські 
студії в Ягайлонському університеті в Кракові і став відо-
мим географом. Він був головним редактором тритомної 
загальної Енциклопедії українознавства (Мюнхен, 1948–
52), двотомної Ukraine: A Concise Encyclopaedia (Торонто, 
1963–71), десятитомної Енциклопедії українознавства

Вічні фонди КІУСу
Завдяки щедрості й відданості наших добродійників сотні студентів і науковців з усіх частин світу, які працю-

ють у багатьох ділянках україністики студій, скористалися дотаціями й стипендіями Канадського інституту укра-
їнських студій. Ці нагороди стали можливими завдяки пожертвам від окремих осіб та організацій, які високо ці-
нують освіту і мають глибоку повагу до української спадщини. Вічні фонди відіграють визначальну роль у 
під  трим  ці діяльности КІУСу. У цьому приуроченому до тридцятирічного ювілею випуску ми подаємо більш де-
тальний опис кожного фонду з короткою біографічною нотаткою про його засновників. Ми завжди їх пам’ята-
тимемо за їхню підтримку й жертовність. Дякуємо всім нашим доброчинцям за їхню щедрість і віру у здатність 
КІУСу зробити їхні мрії й бажання реальністю. Фонди подаються в списку за порядком заснування.

Пропам’ятна таблиця меценатів (організацій і поодиноких осіб), які внесли 25,000 дол. або більше на фонд КІУСу. 

Вічні фонди
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(Париж і Нью-Йорк, 1955–80) та Encyclopedia of Ukraine
(початкові томи, 1984–88). Ця праця дозволила йому за-
лучити інтелектуальні ресурси українських еміґраційних 
учених, з тим щоб їхні знання передалися наступним 
поколінням. Він помер у Парижі 2 листопада 1985 р. у 
віці 85 років. З часу свого заснування фонд отримав по-
жертви від багатьох осіб і організацій. Спочатку доходи з 
фонду допомагали фінансувати видання Енциклопедії 
українознавства, Encyclopedia of Ukraine та діяльність 
відділу Наукового товариства ім. Шевченка у Сарселі, 
Франція. Сьогодні вони дають змогу реалізувати проєкт 
«Енциклопедія України в Інтернеті». 

Меморіяльний фонд ім. Марусі 
Онищук та Іванка Харука: $135,058
Заснований у грудні 1986 р. Петром Малофієм. П. Мало-
фій народився в с. Тулова біля Снятина в Захід ній Укра-
їні і прибув до Едмонтону 1952 р. Фонд заснований у па-
м’ять двох дітей його сестер, Марусі й Іванка, які обоє 
трагічно загинули в юному віці у Снятині. Уставний 
капітал $10,000 був доповнений дотацією уряду Альбер-
ти у співвідношенні 2:1. З часу заснування фонду п. Мало-
фій надавав реґулярні внески, збільшуючи його суму. З 
прибутків фонду виділяються стипендії студентам Сня-
тинського району, які вивчають історію, політологію, 
право та економіку в Чернівецькому національному 
університеті.

Архівний вічний фонд ім. Стефанії 
Букачевської-Пастушенко: $300,000
Заснований п. Стефанією Букачевською-Пастушенко у 
січні 1987 р. Уставний капітал $100,000 був доповнений 
дотацією уряду Альберти у співвідношенні 2:1. П. Бука-
чевська-Пастушенко народилася в Скалі, Галичина. Піс-
ля закінчення учительських курсів у Станиславові (нині 
Івано-Франківськ) вона викладала в Коніні (Поль ща), 
1944 р. виїхала до Німеччини, а 1948 р. імміґрувала до 
Канади. Вона присвятила фонд пам’яті своєї матері, яка 
цінувала освіту й заохочувала вивчення культурної спад-
щини. Прибуток з фонду надається на архівні досліджен-
ня, каталогування існуючих колекцій та видання дослід-
них посібників. На сьогодні з коштів фонду було профі-
нан со вано видання понад 30 довідників.

Вічний фонд Клюбу українських 
професіоналістів і підприємців 
Едмонтону: $600,425
Фонд, заснований у квітні 1987 р. і доповнений дотацією 
уряду Альберти у співвідношенні 2:1, постачив кошти на 
заснування Методичного кабінету української мови 

(МКУМ) КІУСу. Окремі особи також зробили свої внес-
ки до фонду. Клюб українських професіоналістів і підпри-
ємців Едмонтону є оплотом україномовної освіти. Він 
відіграв вагому ролю у заснуванні в Альберті англо-укра-
їнської двомовної програми, що сприяло розвитку дво-
мов них програм в інших провінціях і з інших мов. Клюб 
допомагає у виданні підручників, професійному вдоско-
на лен ні вчителів та розробках навчальних матеріялів для 
учнів і вчителів, з яких найбільш відомі Нова: серія з 
ровитку української мови та <www.oomRoom.ca>.  

Вічний фонд ім. Михайла й Дарії 
Ковальських: $1,950,000
Заснований Дарією Муцак-Ковальською та бл. п. Михай-
лом Ковальським (1908–2000) в Торонті у грудні 1987 р. з 
метою фінансування наукових досліджень, стипендій та 
наукових публікацій. Уряд Альберти доповнив уставний 
внесок $100,000 дотацією у співвідношенні 2:1. Покликан-
ня Ковальських до українських студій та прагнення неза-
лежности України виростало безпосередньо з їхнього 
життєвого досвіду. Обоє виростали палкими українськи-
ми патріотами й брали активну участь у суспільному й 
політичному житті Західньої України. П. Ковальський 
народився в Угорниках на Станиславівщині (нині Івано-
Франківська область) й отримав ступінь із права у Львів-
ському університеті. П. Ковальська (уроджена Муцак) 
народилася в Бурштині в тій же околиці й закінчила при-
ватну жіночу вчительську школу, яку очолювали сестри-
василіянки в Станиславові. У 1998, 1999 та 2000 рр. пан-
ство Ковальські додали до основного капіталу ще 
$1,650,000 з тим, щоб усі прибутки фонду використову-
валися на новостворену Програму дослідження Східньої 
України ім. Ковальських. Це включає фінансування Схід-
нього інституту українознавства ім. Ковальських, засно-
ва но го при Харківському університеті 2000 р. Загальна 
мета програми Ковальських  —  підтримка українських 
студій та національного відродження в Східній Україні 
через численні проєкти Східнього інституту, як-от на-
укові дослідження, видання журналу Схід-Захід та прове-
дення щорічного студентського конкурсу на найкращу 
дослідницьку працю. 

Меморіяльний фонд ім. Петра 
Чорного: $30,000
Заснований у червні 1988 р. на основі заповіту в $10,000 зі 
спадщини Петра Чорного, який був доповнений дота цією 
уряду Альберти у співвідношенні 2:1. П. Чорний, юрист 
за фахом, та його дружина, учителька Зеновія Сабарай-
Чорна, народилися у Львові. Після приїзду до Канади п. 
Чорний не зміг працювати юристом, і тому працював для 
різних торонтських фірм. Спочатку кош ти фонду допо-
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могли фінансувати підготовку Encyclopedia of Ukraine, а 
тепер використовуються на дотації науковцям з Украї ни.

Вічний фонд інвестиційного клюбу 
«Козбілд»: $105,546
Заснований у червні 1988 р. внесками від членів приват-
ного торонтського інвестиційного клюбу. Перший 
внесок  $33,500 згодом зріс за рахунок пожертв членів 
клюбу та дотації уряду Альберти у співвідношенні 2:1. 
Фонд здійснює підтримку  наукових видань з україно-
знавства, серед яких можна назвати такі: Bohdan S. Kor-
dan and Peter Melnycky, eds., In the Shadow of the Rockies: 
Diary of the Castle Mountain Internment Camp, 1915–1917; 
Anna Procyk, Russian Nationalism and Ukraine: Th e Nation-
ality Policy of the Volunteer Army during the Civil War; Ігор 
Римарук, ред., Антологія нової української поезії; Yuri An-
drukhovych, Recreations, trans. Marko Pavlyshyn; Manoly R. 
Lupul, Th e Politics of Multiculturalism: A Ukrainian-Canadian 
Memoir.

Вічний фонд ім. Петра Яцика: 
$3,010,443
Заснований у червні 1988 р. бл. п. Петром Яциком (1921–
2001, Міссісаґа, Онтаріо); його перший внесок $1,000,000 
був доповнений дотацією уряду Альберти у співвідно-
шенні 2:1. У серпні 1989 р. у КІУСі був офіційно заснова-
ний Центр досліджень історії України ім. Петра Яцика. 
Його головним проєктом став переклад англійською мо-
вою монументальної десятитомної Історії України-Руси
Михайла Грушевського. П. Яцик народився 1921 р. у 
Синевідську Стрийського району Західньої України; він 
прибув до Канади 1949 р. й оселився в Торонті, де став 
одним із найуспішніших українських бізнесменів Кана-
ди. Його численні філантропічні акції та пожертви для 
університетів Північної Америки (Альбертський, Гарвард-
ський, Колюмбійський, Торонтський) та Лондонського 
університету (Англія) сприяли зростові українських 
студій на Заході. Окрім заснування вічного фонду в 
КІУСі, п. Яцик разом із д-ром Жанет Байдужою пожер-
тву вали $100,000 на видання шостого тому англійського 
перекладу Історії України-Руси. Фонд фінансує видання 
монографічної серії, організування симпозіумів і 
конферен цій та надання стипендій і дослідних дотацій. 7 
червня 1995 р. п. Яцику було присуджено звання 
почесного доктора Альбертського університету.

Вічний фонд ім. родини Стасюків: 
$1,496,595
Заснований у липні 1988 р. згідно із заповітом зі спадщи-
ни бл. п. Євдокії Стасюк (Торонто). Перший внесок 
$350,000 був доповнений дотацією уряду Альберти у спів-

відношенні 2:1. Фонд названий на пошану Василя, Євдо-
кії, Анни і Якова Стасюків — усі з села Товмачик Коло-
мий сько го району Івано-Франківської области. Д-р Ва-
силь Стасюк (1887–1960) здобув докторат у Віденському 
університеті і викладав у Львівському (таємному) україн-
ському університеті (коли Західня Україна була під Поль-
щею і доступ до вищої освіти українською мовою прак-
тич но не існував). Після війни він переїхав до Стрия зі 
своєю родиною. Євдокія (1895–1987) і Анна (1902–1989) 
закінчили учительську колегію Українського педагогіч-
ного товариства в Коломиї і викладали аж до початку 
війни. Їхній брат Яків (1905–1978) був активним у різних 
культурних і громадських акціях рідного села. Всі троє 
імміґрували до Канади наприкінці 1940-х. Значну части-
ну своїх збережень вони пожертвували КІУСу. 1990 р. на 
кошти фонду була заснована Програма вивчення сучас-
ної України ім. Стасюків, яка служить для наукової грома-
ди, уряду, засобів масової інформації та широкої громад-
ськости інформаційним центром про життя в Україні. 
Головну увагу Програма зосереджує на вивченні україн-
сько-російських відносин; вона також зберігає архів про 
Україну ХХ ст., займається дослідницькими проєктами 
та спонсорує науковців і доповідачів, які працюють над 
питаннями про сучасну Україну. 

Вічний фонд ім. Анни і Нікандра 
Буковських: $117,680
Заснований п. Анною та бл. п. Нікандром Буковським 
(Саскатун) у листопаді 1988 р. першим внеском $10,000, 
який зріс на $50,000 у лютому 1993 р. та на $51,200 у трав-
ні 1994 р. До 1996 р. фонд фінансував наукові досліджен-
ня та публікації. На прохання засновників кошти фонду 
були спрямовані на підтримку Програми вивчення укра-
їнських церков (нині — Програма дослідження релігії і 
культури). П. Буковський народився у м. Вишнівка на 
Волині. Він імміґрував до Канади 1929 р. у віці 24 років і 
оселився в Саскатуні, де брав активну участь в україн-
сько му громадському й культурному житті й допоміг 
організувати одну з перших українських кредитних спі-
лок у Канаді. Пані Анна Буковська (уроджена 
Ковалишин) народилася в Айтуні, Саскачеван. Родина 
Буковських також зробила внесок до Меморіяльного 
фонду ім. Івана Коляски.

Меморіяльний фонд ім. Нестора і 
Зеновії Саломонів: $26,667
Заснований Василем і Галиною (уроджена Хомин) 
Саломон (Торонто) у грудні 1988 р. на відзначення тися-
чо ліття християнства Руси-України та в пам’ять про сво-
їх родичів Нестора Саломона і Зеновію Саломон (уро-
джена Лопушанська). Перший внесок до фонду становив 
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$15,000 і був призначений для підтримки проєктів з укра-
їнської мови та літератури. П. Василь Саломон народив-
ся 14 січня 1908 р. у Комарниках Туркського району Гали-
чини. Він закінчив академію у Дублянах і імміґрував до 
Канади 1948 р., де одружився з Галиною Хомин у 1956 р. 
Вони володіли продуктовою крамницею в Торонті й під-
тримували українську церкву та культурне життя.

Вічний фонд ім. родини Юхименків: 
$5,000
Заснований Іваном Юхименком (Торонто) у січні 1989 р. 
для фінансування наукових досліджень з історії України, 
головно ХIX та XX століть.

Вічний фонд ім. Олександра і Галини 
Кулагиних: $29,000
Заснований у травні 1989 р. Олександром і Галиною Кула-
гиними (Сардіс, Британська Колюмбія) для надання до-
слід них дотацій і стипендій молодим і досвідченим нау-
ковцям у ділянці українського права. 

Вічний фонд українознавства ім. 
Дмитра Степовика: $4,000
Заснований Дмитром Степовиком (Київ) у травні 1989 р. 
для підтримки наукових досліджень та публікацій у ді-
лянці історії українського мистецтва. Д-р Степовик, 
старший науковий працівник Інституту мистецтво знав-
ства, фолкльору та етнографії ім. М. Рильського Націо-
наль ної академії наук України (Київ), був запрошений 
відділом слов’янських і східньоевропейських студій 
Альбертського університету прочитати курс лекцій про-
тягом січня-червня 1989 р. Він є автором численних 
праць з історії українського мистецтва. 

Меморіяльний фонд ім. Олени 
Даркович: $174,565
Заснований д-ром Власом Дарковичем (Едмонтон) у 
липні 1989 р. у пам’ять про свою дружину Олену (уродже-
на Михайленко), яка померла 1977 р. Д-р Даркович, еко-
номіст-статист, став дослідником КІУСу 1988 р. Значна 
частина коштів для фонду надійша від страхового полісу 
життя Олени та інших фінансових активів д-ра Даркови-
ча. Його перший внесок був доповнений дотацією уряду 
Альберти. Олена Даркович була дочкою першопоселен-
ців; її батьки, Матвій і Варвара, оселилися у Гаффордсько-
му районі Саскачевану на початку ХХ ст. Вона здобула 
ступінь бакаляра з домашнього господарства в Саскаче-
ван ському університеті. З коштів фонду присуджується 
меморіяльна докторська стипендія ім. Олени Даркович 
для підтримки студентів-докторантів, які склали всі 

іспити й працюють над докторською дисертацією на 
українську чи українсько-канадську тему у ділянках педа-
гогіки, історії, права, гуманітарних і суспільних наук, жі-
ночих студій і бібліотекознавства. З 1992–93 навчального 
року, коли почав діяти фонд, стипендії отримали 29 сту-
дентів. 

Вічний фонд ім. д-рів Івана та 
Мирослави Іванців: $128,929 
Заснований д-ром Мирославою Іванців (уроджена 
Мисько) із Елмвуд  Парку, Іллінойс, у серпні 1989 р. До 
2001 р. фонд фінансував щорічний науковий обмін між 
Йоркським університетом (Торонто) й установами в 
Укра їні. Нині з коштів фонду надаються стипендії студен-
там Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» в Києві. Д-р Мирослава Іванців народилася 
1919 р. у Винниках біля Львова. Вищу освіту здобула в 
Західній Европі, а докторат дантиста — в Гайдельбер-
зькому університеті 1948 р. Через рік вона одружилася з 
д-ром Іваном Іванцевим (1920–82), народженим у с. 
Ляцьке Велике біля Золочева в Західній Україні. Студії 
привели його зі Львова до Праги, і він здобув ступінь 
доктора медицини в Ерланґенському університеті 1947 р. 
По приїзді до США він практикував медицину в околиці 
Чікаґо. Подружжя було активним у житті української 
громади й особливо цікавилися громадськими й освітні-
ми справами. Вони підтримували українських студентів 
з різних куточків світу, насамперед з України.

Вічний фонд обмінів КІУСу з 
Україною: $35,791
Заснований численними жертводавцями з українських 
громад Канади у листопаді 1989 р. Фонд створений для 
сприяння наукових обмінів з Україною. З прибутків фон-
ду надається технічна допомога українським уста но вам в 
обмін на надання стипендій канадським студентам і 
науков цям.

Вічний фонд ім. Марусі й Михайла 
Дорошів: $100,000
Заснований бл. п. Михайлом Дорошем (Торонто) у листо-
па ді 1989 р. для надання маґістерських стипендій з укра-
їн ських або українсько-канадських студій. П. Дорош на-
ро дився 30 липня 1920 р. в Устриках у Західній Україні. 
1941 р. його вивезли до Німеччини на примусову працю. 
Після війни він жив у таборах для переміщених осіб. 
Оселившись у Торонті 1948 р., він працював для енерге-
тич ної компанії. Маруся Дорош (уроджена Клим, 1925–
82) народилася в Сороках у Західній Україні. 1937 р. вона 
виїхала з України, щоб приєднатися до свого батька, 
який імміґрував до Канади раніше і мешкав у Су Лукауті, 
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Онтаріо. Маруся й Михайло одружилися в Торонті 1955 
р. Обоє любили музику і співали в різних відомих україн-
ських хорах. Щорічно фонд надає мінімум одну стипен-
дію; з часу її запровадження в 1990 р. двадцять студентів 
отримали маґістерську стипендію ім. Марусі й Михайла 
Дорошів.

Вічний фонд ім. Петра та Іванни 
Стельмахів: $150,000 
Заснований Петром та Іванною Стельмахами (Міссісаґа) 
у листопаді 1989 р. для надання дослідних дотацій і сти-
пендій з українознавства. П. Стельмах народився 15 черв-
ня 1918 р. у Бучачі, Західна Україна. Він закінчив торго-
вель ну школу і курси з кооперативної банківської спра-
ви. В 1930-х його ув’язнювали чотири рази до польських 
в’язниць, і він також був в’язнем Дахау. Приїхавши до 
Канади 1949 р., він знайшов працю на заводі, а згодом у 
будівельному бізнесі. З часом він заснував власну компа-
нію, Sky Light Construction. П. Стельмах (уроджена 
Стойке вич) народилася 25 жовтня 1924 р. у Жовкві, Захід-
ня Україна. Так як і її чоловік, вона закінчила торговель-
ну школу і курси з кооперативної банківської справи. 
Окрім заснування вічного фонду, родина Стельмахів по-
жертвувала $100,000 на видання англійського перекладу 
першого тому Історії України-Руси Грушевського. З 1993 
р. фонд підтримує діяльність Інституту історичних дослі-
джень при Львівському університеті. З 1995 р. для студен-
тів історичного факультету Львівського національного 
університету надаються дві щорічні стипендії.

Вічний фонд ім. Олега Зуєвського: 
$20,000
Заснований бл. п. д-ром Олегом Зуєвським (1920–1996) у 
грудні 1989 р. для підтримки видання літературних 
праць українських письменників, які живуть поза межа-
ми України. Олег Зуєвський був поетом, перекладачем і 
професором відділу слов’янських і східньоевропейських 
студій Альбертського університету. Він народився у 
Хомутцях, Україна, вивчав журналістику у Харкові й за-
вершив свої студії 1950 р. у Пенсільванському універси-
теті, де здобув ступені маґістра і доктора філо софії. Він 
автор численних перекладів европейської й 
американської поезії, а також кількох ориґінальних збі-
рок поезії: Золоті ворота, Під знаком фенікса, Кассіопея, 
Парафрази та Голуб серед ательє. 

Вічний фонд ім. Тимофія та Євгенії 
Таборовських: $20,500
Заснований Тимофієм і Євгенією Таборовськими (Торон-
то) у квітні 1990 р. для фінансування досліджень і публі-

ка цій праць із українських або українсько-канадських 
студій. Фонд заснований на пошану Тимофія і Євгенії 
Таборовських, Олександра й Олени Таборовських та 
Ярослави Паньків. П. Тимофій Таборовський народився 
в Галичині 3 березня 1916 р. Він приїхав до Канади 1949 
р. й оселився в Торонті, де працював зварником і був 
активним членом української православної парафії св. 
Володимира. Пані Таборовська (уроджена Підгайна) 
наро ди лася 12 листопада 1914 р. в селі Мужилів у 
Галичині. Вона переїхала до Югославії 1928 р. і до 
Торонта 1951 р. Вони одружилися 1959 р. П. Таборов-
ський цікавився народним мистецтвом; в юному віці ви-
вчав мистецтво орнаменту та вироблення предметів із 
соломи, передаю чи власний досвід багатьом іншим. Він 
проєктував і ви готовив орнаментальну скриньку для 
КІУСу на довгу пам’ять як знак своєї щедрости й при-
хиль ности.

Меморіяльний фонд ім. Івана 
Коляски: $750,788
Фонд був спочатку заснований як Вічний стипендіяль-
ний фонд для обміну з Україною бл. п. Іваном Коляскою 
(Суррі, Британська Колюмбія), Павлиною і бл. п. Петром 
Кіндрачуками (Вернон, Б. К.), Василем і Юстиною 
Федейка ми (Сент-Альберт, Альберта) та багатьма орга ні-
за ціями й особами з українських громад Канади у травні 
1990 р. Фонд був заснований для надання стипендій укра-
їнським науковцям і спеціялістам, які проводять дослі-
джен ня або навчаються в Канаді. Уставний капітал, який 
зібрали засновники, становив $127,000. На початку 1990-
х п. Коляска продовжував невтомно працювати для збіль-
шення фінансової бази фонду. 1998 р., після його смерти 
й на вимогу співзасновників та друзів, фонд почав нази-
ва тися Меморіяльним фондом ім. Івана Коляски на знак 
пам’яти про нього і визнання його багатьох заслуг. 
 П. Коляска народився 5 жовтня 1915 р. в шахтарському 
місті Кобальт, Онтаріо. Він навчався в університетах 
Саскачевану, Торонта й Манітоби. Він викладав у серед-
ній школі і був активним у Товаристві об’єднаних україн-
ців Канади (ТОУК) й Комуністичній партії Канади 
(КПК). Від 1963 до 1965 рр. він навчався у Вищій партій-
ній школі Центрального комітету Комуністичної партії 
України в Києві, де став безпосереднім свідком русифіка-
ції українських установ. Викриття цього в книзі Educa-
tion in Soviet Ukraine (1968) призвело до виключення п. 
Коляски з ТОУК і КПК. В цілому він написав, упорядку-
вав, переклав та зредаґував вісім книг. П. Коляска помер 
20 жовтня 1997 р. у селі Хотів поблизу Києва, де він про-
живав із родиною Левка Лук’яненка, колишнього відо-
мого дисидента. 

Вічні фонди
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Вічний фонд ім. Василя Кравченка: 
$10,000
Заснований бл. п. Василем Кравченком (Ганновер, Німеч-
чина) у лютому 1991 р. для надання стипендій і дослід-
них дотацій з українознавства.

Меморіяльний фонд ім. Нестора 
Печенюка: $74,000
Заснований Ярославою і Сонею Печенюками (Садбері, 
Онтаріо) у грудні 1991 р. П. Печенюк (1925–1986), син 
Йосифа й Марії Печенюків, народився у с. Стецева Сня-
тинського району, нині Івано-Франківська область. Він 
навчався в торговельній школі Снятина і в 1943 р. всту-
пив до дивізії «Галичина». Після війни імміґрував до 
Англії, де зустрів і 1951 р. одружився з Ярославою Хара-
борською. Через три роки подружжя переїхало до Сад-
бері, і з часом п. Печенюк став адміністратором україн-
ської кредитової спілки. Печенюки мали високу повагу 
до освіти, до української мови й культури, що й передали 
своїм дочкам Соні, Оксані й Зорійці. Фонд надає дослід ні 
дотації з українських і українсько-канадських студій.

Меморіяльний фонд ім. Володимира 
Дилинського: $47,700
Заснований Мироном Дилинським (Торонто) у грудні 
1991 р. Фонд доповнений дотацією від компанії «Xerox 
Canada». Володимир Дилинський, син о. Едвина Теофіла 
й Марії Стефанії (уроджена Юзичинська), народився 31 
серпня 1911 р. у Львові. Він закінчив юридичну школу, 
але був звільнений зі своєї першої посади через політич-
ні мотиви. П. Дилинський був членом Організації україн-
ських націоналістів і, потрапивши до рук більшовиків, 
був депортований до Сибіру. Повернувшись до  Львова 
1941 р., він одружився з Лідією Кунинець. У 1944 р. вони 
втекли до Інсбруку, Австрія, і згодом, 1950 р., із своїми 
дочками Мартою й Іриною, імміґрували до Канади. Їхній 
син Мирон народився в Торонто. П. Дилинський працю-
вав у різних установах і був активний в Українському 
aдвокатському товаристві. Він помер після тривалої хво-
роби 9 липня 1972 р. Фонд надає дотації на наукові дослі-
дження й публікації з українознавства науковцям, які 
співпрацюють з академічними, культурними та освітні-
ми установами міста Львова.

Меморіяльний фонд ім. Миколи 
Кліда: $38,450
Заснований у грудні 1992 р. Марією Дякуник (Кіченер, 
Онтаріо) та її трьома дітьми, д-ром Богданом Клідом 
(Едмонтон), Мирославом Клідом (Міссісаґа, Онтаріо) і 
Марією Задарко (Кіченер). Микола Клід народився 22 

березня 1922 р. в с. Остриня біля Станиславова (нині 
Івано-Франківськ). З початком Другої світової війни він 
став активним у боротьбі проти німецьких і радянських 
окупантів. 1944 р. він утік до Німеччини, а 1947 р. імміґру-
вав до Канади, де знайшов працю в плавильному заводі 
Міжнародньої нікелевої компанії поблизу Сад бе рі, 
Онтаріо. Через рік він одружився з Марією Гриньків (нині 
Марія Дякуник). П. Клід був активним в україн ській 
громаді Садбері, особливо у підтримці діяльности Спілки 
української молоді. Він помер трагічно 17 червня 1963 р. 
внаслідок опіків третього ступеня, які отримав під час 
нещасного випадку на заводі. Члени родини й друзі п. 
Кліда продовжують давати пожертви до фонду, з якого 
надаються стипендії та дослідні дотації з україно знавства.

Меморіяльний фонд ім. Теодоти та 
Івана Климів: $35,353
Заснований у квітні 1995 р. згідно із заповітом зі спадщи-
ни бл. п. Теодоти Клим, яка померла в Едмонтоні 1993 р. 
Її чоловік, Іван, помер 1973 р. Вони обоє походили з Бу-
ковини і довгий час мешкали в Едмонтоні, будучи члена-
ми православної парафії св. Івана й активними в україн-
ських національних справах. Фонд підтримує наукову 
діяльність КІУСу, включно з наданням стипендій, видан-
ням публікацій, організуванням конференцій, здебіль-
шого у співпраці з Чернівецьким національним універ-
ситетом.

Вічний фонд Програми дослідження 
релігії і культури: $37,360
Перша назва: Вічний фонд Програми дослідження укра-
їнських церков. Цей фонд заснований у листопаді 1995 р. 
згідно із заповітом зі спадщини бл. п. Гаррі Браткова 
(Едмонтон) та пожертв від Братства св. Івана (Едмон тон) 
та Колеґії св. Андрея (Вінніпеґ). Програма була заснована 
в КІУСі 1994 р. з метою розвитку релігійних студій, 
особливо після відзначення тисячоліття християн ства 
Руси-України та початку релігійного відродження в 
Україні. Програму активно підтримав визначний дослід-
ник Української Католицької і Православної Церков бл. п. 
Богдан Боцюрків із Карлтонського університету, От та ва, 
який заповів КІУСу свою цінну бібліотеку й архіви. Фонд 
надає стипендії, підтримує незалежні дослідження та 
сприяє дослідженням і публікаціям з релігійних сту дій.

Вічний фонд ім. Родини Шведів у 
пам’ять про Остапа й Віру Швед:  
$19,985
Спочатку названий Меморіяльним фондом ім. Остапа-
Теофіла Шведа, заснований у квітні 1996 р. Вірою Швед і 
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її чотирма синами Євгеном, Денисом, Пилипом і Мар-
ком. Після смерти матері члени родини перейменували 
фонд на пошану родини і в пам’ять про батьків. Як Віра, 
так і Остап Швед були активними в житті українських 
громад Ванкуверу, Едмонтону й Оттави. Вони високо 
шанували українську мову, культуру й освіту в родині й 
громаді. Пані Швед народилася в Маккеї, Альберта, 10 
жовтня 1932 р. і займалася домашнім господарством. П. 
Швед, інженер, народився в Дрогобичі, Україна, 10 черв-
ня 1920 р. і прибув до Канади у квітні 1947 р. В Оттаві він 
був учителем і директором української парохіяльної шко-
ли св. Івана Хрестителя та вчителем курсів української 
мови. Віра тривалий час була активною членкинею Ліґи 
українських католицьких жінок Канади. Фонд підтримує 
проєкти Методичного кабінету української мови з про-
фесійного розвитку вчителів та вдосконалення мовних 
курсів.

Вічний фонд ім. Степана й Ольги 
Павлюків: $50,000
Заснований у серпні 1996 р. Ольгою Павлюк (Торонто) 
спочатку для підтримки проєкту перекладу праць Гру-
шевського, а згодом для підтримки досліджень і видань 
праць з української та українсько-канадської історії. Пані 
Павлюк народилася в Кодні, Україна, й отримала освіту в 
Житомирській політехніці. Вона імміґрувала до Канади 
1928 р. й оселилася біля Вінніпеґу з батьками, братом і 
двома сестрами. Згодом сім’я переїхала до Торонта, де 
Ольга зустрілася й одружилася з народженим у Канаді 
Степаном Павлюком, сином альбертських фермерів і 
випускником Школи Марконі з радіотехнологій у Чікаґо. 
Пані Павлюк поїхала з чоловіком до Лондону, Англія, де 
він вступив до Британського торговельного флоту 1938 
р.; невдовзі він був зарахований до Королівських повіт-
ряних сил і допоміг установити першу британську радар-
ну систему під час Другої світової війни. 1952 р. п. Пав-
люк започаткував українсько-канадську колекцію в біб-
ліо теці Торонтського університету. Пані Павлюк також 
спонсорувала видання сьомого тому Історії України-Руси
Грушевського у пам’ять про свого чоловіка. 

Вічний фонд вечірньої та заочної 
післядипломної освіти ім. 
Стельмащуків: $30,400
Заснований у жовтні 1996 р. пожертвою на $10,000 від д-
ра Павла та Анни Стельмащуків (Келовна, Британська 
Колюмбія) та $10,000 від бл. п. Ненсі Шемелюк-
Ра дом  ської (Едмонтон). Фонд був заснований на пошану 
батьків д-ра Стельмащука, Йосипа й Софії, які імміґру-
вали із Західньої України до Першої світової війни і вели 

фермерське господарство біля Спеддену, Альберта. Фонд 
підтримує вечірню й заочну післядипломну освіту в 
Україні, сприяючи підготовці українських спеціялістів, 
які вже працюють в цій ділянці або бажають працювати. 
Він також може бути використаний канадськими спеція-
лістами дистанційної освіти для підготовки таких спеція-
лістів в Україні.

Меморіяльний фонд ім. Михайла 
Захарука: $10,000

Заснований у листопаді 1996 р. Марією Захарук (Ту 
Гілс, Альберта) у пам’ять про свого чоловіка Михайла 
(1908–1996). Ще будучи хлопцем, який виростав і ходив 
до школи в Берегометі, Буковина, Михайло завжди мріяв 
поїхати до Канади, але важко було переконати батька до-
зволити йому зробити це. Нарешті 1928 р. його батько 
поступився і дав гроші на проїзд. Михайло оселився по-
близу Гері Гіл, Альберта, з родиною, яка була сусідньою у 
їхньому рідному селі. В 1936 р. він одружився з Марією 
Мандрик і невдовзі переїхав до Британської Колюмбії, 
спочатку до Нью Вестмінстеру, а потім до Бернебі, де по-
дружжя стало власниками крамниці. Після виходу на 
пен сію вони вирішили повернутися до Гері Гіл. Їхні дочка 
Діяна й син Тарас і досі живуть у Британській Колюмбії. 
П. Захарук пишався своєю українською спадщиною і 
завжди був вдячний за можливості, які дала йому Кана-
да. Він завжди прагнув «щось віддати Канаді» й зробив 
це, будучи активним і щедрим прихильником Україн-
ської Православної Церкви й багатьох місцевих громад-
ських організацій. Меморіяльний фонд ім. Михайла Заха-
рука фінансує стипендії і публікації з українських та укра-
їнсько-канадських студій.

Вічний фонд ім. родини Ремезів: 
$100,000
Заснований у грудні 1998 р. Сильвестром Ремезою (1914–
2002, Оттава). П. Ремеза брав участь у битві під Бродами 
1944 р. і був членом 1-ї української дивізії Української 
національної армії; після війни він працював в Онтаріо 
інженером. Він також був щедрим жертводавцем, особли-
во на проєкти, пов’язані з галицьким письменником, лі-
тературознавцем, громадським діячем і мистцем Богда-
ном Лепким, який був йому дядьком по матері. Він допо-
міг профінансувати музеї Богдана Лепкого в Бережанах і 
Жовкві, Україна, й пожертвував на будівництво першого 
в Україні пам’ятника письменникові в Бережанах. Вічний 
фонд ім. родини Ремезів фінансує дослідження і публіка-
ції, що стосуються творчої спадщини Богдана Лепкого.  

Вічні фонди
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Вічний фонд ім. Дмитра і Стефанії 
Куп’яків: $50,000
Заснований у грудні 1998 р. Стефанією Куп’як (Мілтон, 
Онтаріо). П. Куп’як народився у Яблунівці в Західній 
Україні 5 листопада 1918 р. у час, коли, як він любив за-
ува жувати, Україна була незалежною. Він учився у комер-
ційній колегії у Львові, був членом Організації україн-
ських націоналістів і приїхав до Канади 1948 р. Пані 
Куп’як народилася в Еджертоні, Альберта, 23 квітня 1930 
р. Вони познайомилися і одружилися в Едмонтоні 1953 
р. і пізніше переїхали до Торонта, де вели успішне під-
приємство й були опорою української громади. П. Куп’як 
помер 13 червня 1995 р., і пані Куп’як звела пам’ят ник 
своєму чоловікові напроти його дому в Яблунів ці. Вона 
також фінансувала ремонт його школи в селі, яка тепер 
має пам’ятний бронзовий знак і погруддя чоло віка. Фонд 
надає стипендії випускникам Буської держав ної 
середньої школи, які вивчають економіку, політоло гію, 
право й міжнародні відносини у Львівському націо-
нальному університеті. 

Вічний фонд ім. Целестина й Ірини 
Суховерських: $63,000
Заснований у вересні 1999 р. д-ром Целестином-Мико-
лою Суховерським (Едмонтон). Д-р Суховерський на-
родився на Буковині 1913 р. Він здобув докторський сту-
пінь з політекономії у Чернівецькому університеті 1939 
р. та маґістерський ступінь з бібліотекознавства у Ва-
шінґтонському універ ситеті  (Сіетл) 1960 р. Пані Ірина 
Суховерська (уроджена Калиновська) народилася в 
Києві 1926 р. й здобула ступінь маґістра з російської 
літератури в Аль бертському університеті 1969 р. Вони 
зустрілися в Німеч чині й одружилися 1949 р., за кілька 
днів до свого від’їзду до Канади. Обоє були  дуже 
активними в українських ор га нізаціях. Любов до науки й 
розуміння потреб укра їнської освіти в Канаді й Україні 
спонукали д-ра Сухо верського і його дружину заснувати 
Вічний фонд ім. Целестина й Ірини Суховерських. Фонд 
фінансує маґі стер ські та докторські стипендії вихідцям з 
Буковини для навчання в університетах Альберти, 
Саскачевану, Торонта й інших канадських університетах 
у ділянках соціології, психології, економіки або 
українознавства — предмети на які, на думку д-ра 
Суховерського, не достат ньо звертається увага в Україні.

Вічний фонд ім. родини Федейків: 
$62,038 
Заснований у листопаді 2000 Василем та Юстиною 
Федейка ми (Сент-Альберт, Альберта). Молоді люди 
зустрілися в Українському інституті ім. Петра Могили в 

Саскатуні й одружилися в липні 1938 р. Вони обоє визна-
ють, що інститут значною мірою сформував їхню україн-
ську ідентичність і навчив їх важливости громадського 
життя. Вони були активними членами і жертводавцями 
багатьох організацій, зокрема гокейного і софтбольного 
клюбів, правлінь сільськогосподарських організацій і 
лікарень, українських молодіжних гуртків і хорів та Укра-
їнської Православної Церкви. Вони передали дух філан-
тро пії своїм синам, дочкам, внукам і їхнім родинам, які 
роблять щорічні пожертви до родинного фонду. Фонд 
підтримує Українсько-канадську програму, що включає 
фінансування наукових досліджень, організування кон-
фе ренцій та громадських заходів, а також видання праць 
у цій ділянці. Ще перед заснуванням родинного фонду 
Федейки були співзасновниками Меморіяльного фонду 
ім. Івана Коляски, на який вони пожертвували понад 
$100,000.

Вічний фонд ім. Михайла Ковальсько-
го і Дарії Муцак-Ковальської (2000): 
$24,000 
Заснований у грудні 2000 Дарією Муцак-Ковальською 
(Торонто). Основною метою фонду є надання щорічних 
стипендій на здобуття маґістерських, кандидатських, 
докторських та інших вищих ступенів в Україні й Канаді. 
Стипендії надаються студентам, які вивчають міжнарод-
ні відносини, політологію, історію, культурологію, еко но-
міку, соціологію та психологію у Львівському національ-
но му університеті, Івано-Франківському національному 
університеті та Національному університеті «Києво-Мо-
гилянська академія». У Канаді стипендії надаються тим, 
хто вивчає українську мову, літературу, історію, міжна-
род ні відносини та політологію в одному з канадських 
університетів, хоч перевага надається студентам Аль берт-
ського університету.

Вічний фонд проєкту «Енциклопедія 
України в Інтернеті» ім. Михайла 
Ковальського і Дарії Муцак-Коваль-
ської: $100,000
Заснований у квітні 2004 р. Дарією Муцак-Ковальською 
(Торонто). Фонд фінансує підготовку, редаґування та 
оновлення статтей для електронної Енциклопедії Укра-
їни, які стосуються історії України. 

Вічний фонд ім. Михайла Онуфрійо-
вича Самиці: $213,500
Заснований у листопаді 2005 р. Михайлом Онуфрійо ви-
чем Самицею (Едмонтон) у пам’ять про свого батька, 

Вічні фонди
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У 2005–6 роках Меморіяльну стипендію ім. Івана Ко-
ляс ки отримали п’ятеро осіб: Віктор Брехуненко, Ольга 
Лучук, Мирослав Маринович, Юрій Покальчук та Ірина 
Тюрменко. 

Першою стипендіяткою, яка прибула до Канади, була 
Ірина Тюрменко, професор історії Національного універ-
ситету харчових технологій у Києві. Темами її досліджен-
ня були життєдіяльність митрополита Іларіона (Івана 
Огієнка) та українська діяспора. У Вінніпезі проф. Тюр-
мен ко працювала в Консисторії Української Православ-
ної Церкви Канади, Осередку української культури й ос-
віти та Манітобському університеті. Вона також працюва-
ла в українських фондах Національного архіву Канади в 
Оттаві. Проф. Тюрменко приймали й допомагали багато 
людей і установ, серед яких д-р Роман Єренюк з Вінніпе-
ґу, о. Ігор Охримчук з Оттави, о. Ігор Куташ з Монреалю, 
Консисторія Української Православної Церкви й Товарис-
тво «Волинь». 

Під час свого перебування в Канаді проф. Тюрменко 
неодноразово виступала перед науковою авдиторією й 
українською громадою, давши лекції про державницькі 
погляди митрополита Іларіона, архітектуру українського 
барокко, українську культуру на межі скито-сармат сько-

Нове про Меморіяльну стипендію 
ім. Івана Коляски 

Онуфрія Івановича Самиці; матері, Анастасії Дмитрівни 
Самиці (уроджена Стояновська), та дружини, Марії Гри-
горівни Самиці (уроджена Шарик), пожертвою на 
$208,500 від Михайла Самиці та $5,000 з маєтку Марії 
Самиці. П. Самиця народився 1920 р. в с. Денисів у Захід-
ній Україні. Його батько переїхав до Канади 1929 р.; 
через п’ять років до нього приєдналися дружина та дві 
молодші сестри Михайла. У чотирнадцять років Михай-
ло Самиця був вимушений залишитися в Україні через 
хворобу, сподіваючись, що скоро зможе видужати і 
з’єдна тися з родиною. Але через війну і наступну анексію 
Західньої України Радянським Союзом лише 9 липня 
1963 р. Михайло разом із дружиною Марією нарешті воз-
з’єдналися з родиною в Едмонтоні. Фонд призначений на 
підтримку наукової і дослідницької діяльности КІУСу.

Вічний фонд з українознавства ім. 
Степана й Ольги Павлюк: $50,000
Заснований у січні 2006 р. Ольгою Павлюк на підтримку 
наукової і дослідницької діяльности КІУСу, насамперед 
на розвиток електронних та Інтернет-проєктів.

Вічний фонд з українознавства ім. 
д-ра Івана Іванцева і д-ра Мирослави 
Мисько-Іванців: $57,105
Заснований д-ром Мирославою Іванців (уроджена 
Мисько) з Елмвуд Парку, Іллінойс, у квітні 2006 р. на 
підтримку діяльности КІУСу, насамперед на допомогу 
українським студентам і науковцям, які займаються 
українськими студіями. 

го й античного періодів, запровадження християнства в 
Київській Русі та Гетьманащині у XVII – XVIIІ ст.

Ірина Тюрменко — автор монографії Державницька 
діяльність Івана Огієнка (Митрополита Іларіона), вида-
ної 1998 р., а також численних статтей про його життя і 
творчість. Окрім того, вона опублікувала низку статтей 
про українську культуру й освіту та Україну козацьких 

 Ірина Тюрменко

Проєкти, стипендії, дотації й субсидії фінансуються виключно з нарахованих 
доходів із вічних фондів. Дані про жертводавців подаються на підставі річних 
зві тів і бюлетнів КІУСу. Просимо повідомити нас про будь-які помилки та 
недогляди.

Вічні фонди
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часів, а також була співредактором підручника Культуро-
логія: теорія та історія культури (2004). 

Протягом січня-квітня 2006 р. Мирослав Маринович, 
віце-ректор Українського католицького університету у 
Львові, перебував у КІУСі та в Інституті Східньо христи-
ян ських Студій ім. мирополита Шептицького при 
Універси те ті св. Павла в Оттаві. Тут п. Маринович 
проводив дослі джен ня про рух в українській діяспорі на 
підтримку па тріярхату для Української Католицької 
Церкви та вплив цього руху на формування нової 
еклезіястичної ідентич ности, а також на ставлення 
церкви до екуменізму. 

В Едмонтоні п. Маринович працював у Меморіяльній 
бібліотеці ім. Богдана Боцюркова в КІУСі, в бібліотеці 
Альбертського університету й Колегії св. Йосифа при 
Альбертському університеті. У рамках Меморіяльної лек-
ції ім. Богдана Боцюркова він виступив із доповіддю про 
свободу релігії в Україні, а на інших форумах доповідав 
про міжрелігійні й міжцерковні стосунки в Україні. 
Перед громадами в Едмонтоні, Вінніпезі й Торонті п. 
Мари нович розповів про сучасну політику й релігійну 
ситуацію в Україні, українське церковне життя й пер спек-
тиви екуменізму та про свій особистий досвід ув’язнення 
за політичним звинуваченням. В Оттаві п. Маринович 
проводив дослідження в бібліотеці Університету св. Пав-
ла, де він виступив з лекціями про духовний досвід в’яз-
нів радянського ҐУЛАҐу та еклезіястичні питання в пост-
тоталітарному суспільстві.

Мирослав Маринович був одним із засновників пра-
во захисної організації Української гельсінської групи 
(1976). У квітні 1977 р. він був заарештований радян-
ською владою за участь у правозахисному русі й засудже-
ний на сім років ув’язнення в таборах примусової праці 
та п’ять років заслання. Після звільнення 1987 р. він 
повернувся в Україну й почав викладати історію релігії в  
Дрогобицькому педагогічному інституті (1990–94). З 
1997 р. він працює у Львівській богословській академії 
(Український католицький університет з 2003 р.) як ди-
рек тор Інституту релігії і суспільства, а з 2000 р. також 
віце-ректором міжнародніх зв’язків. Пан Маринович — 
автор численних праць із питань релігії, політики й люд-
ських прав. Його найновіша книга, Українська ідея і 
християнство, з’явилася 2003 р. 

У січні-квітні 2006 р. Віктор Брехуненко, голова від-
ділу історії й теорії археографії Інституту української 
археографії Національної академії наук України (Київ), 
перебував у Торонті, Вінніпезі й Едмонтоні, де проводив 
дослідження про типологію козацьких спільнот у Схід-
ній Европі в ХV-XVI ст. Спочатку д-р Брехуненко перебу-
вав у відділі КІУСу при Торонтському університеті, а по-
тім більшість свого часу провів у Колегії св. Андрея, де 
його приймав д-р Роман Єренюк, та в КІУСі (Едмонтон). 

У Вінніпезі він працював в архіві митрополита Іларіона, 
а в Едмонтоні — переважно в бібліотеці Альбертського 
університету. 

 В Канаді д-р Брехуненко виступив із лекціями про 
московську концепцію Переяславської угоди 1654 р. та 
політичний стан в Україні після Помаранчевої революції. 
Він також розповів про Дніпропетровську школу істори-
ків українського козацтва, Переяславську угоду (1654), 
російсько-українські стосунки та нинішню діяльність 
Інституту української археографії. 

 Віктор Брехуненко, провідний фахівець із ранньої 
історії українського козацтва, є автором понад вісімдеся-
ти наукових праць, зокрема монографії Стосунки укра-
їнського козацтва з Доном у XVI – середині XVII ст., вида-
ної 1998 р. У своїй праці Московська експансія і Пере-
яслав ська рада 1654 р., опублікованій 2005 р., д-р Бреху-
нен ко простежує походження московської концепції 
Переяславської угоди в контексті її експансіоністських 
стратегій у XIV-XVII ст.

У лютому-березні 2006 р. в Едмонтоні перебував відо-
мий київський письменник Юрій Покальчук. Він пра-
цював над антологією альбертської прози, яка готується 
до видання в Україні. Афілійований при КІУСі, д-р По-
кальчук працював із професором факультету комуніка-
цій і культури Калґарського університету Джорджем 
Мельником над укладанням текстів для антології. Його 
дорадниками також були Ярс Балан із КІУСу та письмен-
ники Альберти: Руді Віб, Роберт Кройч, Мирна Косташ 
та Кендас Джейн Дорсі. Заплянована антологія присвя-
чена темі кохання й складатиметься з творів двадцяти 
авторів Альберти.

Протягом останніх п’ятнадцяти років Юрій Покаль-
чук на добровільних засадах працює з неповнолітніми 
правопорушниками. В Едмонтоні він виголосив допо-
відь, співспонсоровану Українсько-канадським музеєм-
архівом Альберти, про свою роботу з неповнолітніми 
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правопорушниками в ділянці творчих мистецтв. По 
дорозі в Україну д-р Покальчук зупинився на коротко в 
Торонті, де розповів про свою письменницьку й громад-
ську діяльність і прочитав свої вірші. 

Юрій Покальчук є автором близько п’ятнадцяти книг 
прози й поезії, а також вокалістом і автором слів до пі-
сень української рок/джаз групи Вогні Великого Міста. 
Його останні дві колекції коротких оповідань, Памороч-
ливий запах джунглів та Заборонені ігри, були видані в 
2005–6 роках. Він також писав наукові статті про сучасну 
латиноамериканську літературу й про відчуження серед 
молоді у Північній Америці. Д-р Покальчук був прези-
дент ом і віце-президентом Асоціяції українських пись-
мен ників та членом Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення.

Ольга Лучук, доцент кафедри іноземних мов факульте-
ту міжнародніх відносин Львівського національного 
університету ім. Івана Франка та завідувач кафедри ан-
глійської мови Українського католицького університету 
у Львові, перебувала в Торонті та Едмонтоні на запро шен-
ня Програми ім. Петра Яцика при Центрі европейських, 
російських і евразійських студій Торонтського універси-
тету та КІУСу. Професор Лучук прибула до Канади, щоб 
досліджувати епістолярну спадщину недавно померлого 
професора Юрія Луцького, відомого фахівця з укра їн-
ської літератури. Вона працювала в архіві Луцького в То-
ронтському університеті та в архіві Івана Лисяка-Руд-
ниць кого в Альбертському університеті. У Торонті вона 
виступила з лекціями про Юрія Луцького та його сучас-
ників та про нові перспективи в сучасній українській 
політиці, історії і культурі. Вона також узяла участь у 
круглому столі щодо питань парляментських виборів в 
Україні 2006 р. В Едмонтоні вона виголосила доповідь 
про рецепцію української літератури у США та Канаді. 
Після свого перебування в Канаді проф. Лучук відбула 
до Сполучених Штатів продовжувати своє дослідження. 

Ольга Лучук є автором монографії Діалогічна природа 
літератури (2004) та понад 50 наукових статтей у галузі 
перекладознавства й літературознавства. Вона також є 
співавтором і упорядником антології української поезії 
ХХ століття в англомовних перекладах — Сто років юнос-
ті (2000).

Візити п’ятьох стипендіятів Меморіяльної стипендії 
ім. Івана Коляски є подальшим свідченням успіху цієї 
програми. Кожен стипендіят зобов’язаний проводити 
дослідження або працювати над проєктом та виступати з 
доповідями перед науковою авдиторією й українською 
громадою. Багато стипендіятів є визначними науков ця-
ми й фахівцями, для яких перебування в Канаді сприяло 
досягненню їхніх наукових цілей. Усі вони поділилися 
багатством своїх знань із академічною і громадською 
авдиторіями в багатьох канадських містах. Якщо ви ба-

жаєте контактувати з кимось із наукових працівників 
КІУСу чи запрошених науковців, наприклад стипендія-
тами Меморіяльної стипендії ім. Івана Коляски, просимо 
повідомити нас. 

Фінансова допомога науковцям та різним спеція ліс-
там із України, яка б давала змогу працювати над проєк-
та ми та проводити дослідження в Канаді, й надалі зали-
шається надзвичайно важливою, оскільки освітнім і на-
уковим установам України все ще значною мірою бракує 
належних коштів.

Меморіяльний фонд ім. Івана Коляски був заснова-
ний 1990 р. Василем і Юстиною Федейками, Петром 
Кіндрачуком (1912–1998) і Павлиною Кіндрачук та Іва-
ном Коляскою (1915–1997) з метою підтримати україн-
ських науковців і спеціялістів, які проводять наукові до-
слідження або підвищують свою кваліфікацію в Канаді. 
Фонд був перейменований на початку 1998 р. на честь 
його ініціятора і співзасновника Івана Коляски.

Завдяки щедрості жертводавців уставний капітал 
Мемо ріяльного фонду ім. Івана Коляски тепер складає 
750,787 дол., що дозволяє КІУСу фінансувати більше на-
уковців із України. Останній великий внесок до фонду 
(200,179.88 дол.) надійшов від спадщини Василя Липке-
вича (Ван кувер, Б. К.) 2004 р. Оголошуючи про засну-
вання фонду 1990 р., Іван Коляска заявив, що його метою 
є збирати кошти, аж поки уставний капітал не досягне 
суми одного мільйона доларів. Роблячи внески до КІУСу 
можете вка зати, що вони призначені на Меморіяльний 
фонд ім. Іва на Коляски. 
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