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скачевані і Гретна у Манітобі, побут
і умови життя в яких переконали їх
у перспективності переселення до
Канади—Єлиняк залишився нази -
му у Гретні, а Пилипів повернувся
на батьківщину, щоб забрати сім'ю.
У Галичині за агітацію односельчан
за переїзд до Канади він був зааре -
ш тований, звинувачений у шахрай -
стві і 12" травня 1892 року засуд же -
ний до місяця ув'язнення.      

Влітку 1892 року до Канади з Не -
би лова виїхали Антон Пайша і Ми -
ко ла Тичковський, які з родина ми
оселились у Гретні, куди восени
при   був Пилипів з родиною. За до -
по мо гою Кребса три сім'ї та Василь
Єли няк оселились поблизу колонії
га ли цьких німців Йозефбург на
схід від Едмонтона у провінції Аль -
берта, де заснували селище Една
(ни ні Стар) —найстаріше україн сь -
ке посе лення у Канаді, яке з часом
ста ло осе ред ком найбільшого у Ка -
наді ук раїн сь кого анклаву. У кінці
1893 ро ку Ва силь Єлиняк виїхав до
Неби ло ва, звід ки 25 червня 1894 ро -
ку по вер нувся до Канади зі своєю
сі м'єю і ще шістьма родинами зем -
ляків.

Осип Олеськів (фото на стор.4)
Маючи прикрий досвід еміграції

до Бразилії, улітку 1895 року львів -
сь ке товариство «Просвіта» відпра -
ви ло до Канади учителя з міста Ду -
б  ляни Осипа Олеськіва та селянина
із Коломийщини Івана Дорундяка,
які зустрілись із пред ставниками
уря ду Канади щоб дізнатись про
умо  ви для емігрантів, і відвідали ко -
лонію в Ед ні, куди по повернен ню
на Гали чину Олеськів разом з бра -
том організував виїзд першої групи
з 30 сімей. Нас тупного року він по -
знайомився із коломийським ко о -
пе ратором Кири лом Геником, який
погодився супро воджувати групу з
64-х українців з Буковини—вони
заснували поселен ня Стюар бурн в
Манітобі, де оселив ся сам Ге ник з
родиною.

Кирило Геник 

Завдяки зусиллям Олеськіва, ко -
оператора Миколи Нагірного, який
у 1896 році у Львові заснував Допо -
моговий Комітет, та Геника, котрий
у 1898 рот став міграційним аген -
том міністерства внутрішніх справ
(першим канадським держслуж -
бов цем українського походження),

еміграція до Канади набула ма со во -
го характеру і практично зупинили
переїзд до Південної Америки.      

Іван Пилипів

До 1899 року до Канади виїхало
12.950 чоловік з Галичини та Буко -
вини, а до 1914 року, коли закінчи -
ла сь перша хвиля еміграції,—до 140
тисяч—вони розселились у провін -
ції Манітоба (40%), Альберта (30%)
та Саскачеван (24%). Станом на
2006 рік у Канаді проживало 1 209
085 українців, які становили 9-у за
чисельністю етнічну групу (найбі -
ль шу слов'янську діаспору), а сама
країна була третьою за кількістю
ет  нічних українців.

Іван Пилипів став заможною
лю   диною, прожив 77 років і помер
10 жовтня 1956 року в Едні в резу -
ль таті падіння з вікна під час весіл -
ля; його будинок став частиною ук -
ра їнської культурної експозиції в
еко музеї Калина-Кантрі поблизу
Ед  мон тона. 

Василь Єлиняк 

Заможний фермер Ва си  ль Єли -
няк, з яким Пилипів бі льшу час ти -
ну свого емігрантського життя не
спілкувався через роз біж ності у пи -
таннях релігії, як один з перших
емі  грантів 3 січня 1947 ро ку став
по  чесним громадянином Канади і
по мер у віці 92-х років 12 січня 1956
року у місті Чіпмен, провінція Аль -
берта. У його родині бу ло семеро ді -
тей, 51 онук та 62 пра внуки і пра -
внучки, одна з яких—Еріка Еленьяк
—стала всесвітньо ві домою як зірка
журналу «Playboy» і кіносеріалу
«Ря   тівники Малібу».

n 6 вересня 1891 року на кораблі
«Орегон» до порту Галіфакс у про -
він ції Нова Скотія прибули перші
два українських поселенці Іван Пи -
липів і Василь Єлиняк з села Неби -
лова Калуського повіту в Галичині.
Вони стали засновниками селища
Ед на у провінції Альберта, най ста -
рішого українського поселення у
Ка наді, яке з часом перетворилось
на осередок найбільшого українсь -
ко го анклаву у Північній Америці.

Масове переселення українців за
межі своєї етнічної території розпо -
чалось у другій половині XIX сто -
ліття, до чого їх спонукали без зе -
мел ля, злидні та правова дискри мі -
нація. Після скасування кріпацтва в
Російській імперії з Лівобережжя та
Правобережжя Дніпра почалось ін -
тенсивне переселення на Поволжя,
Північний Кавказ, в той час як з Ав -

стро-Угорщини еміграція відбу ва -
ла сь на Американський континент.
Масовою еміграція селян, низько -
оп лачуваних робітників і безробіт -
них стала в 1877 році, коли на За -
хідній Україні з'явились перші аген -
ти з вугільних компаній Пенсиль ва -
нії, до США із Закарпаття, Гали чини
та Лемківщини допочатку Першої
Світової війни виїхало майже 700
тисяч українців, які працювали у
ву гільній, металургійній і метало -
обробній, ткацькій промисловості,
на рудниках здобування золота, срі -
б ла, олова та на будівництві.

У 1880-х роках розпочалась емі -
гра  ція до Бразилії та Аргентини,
уря  ди яких оплачували видатки на
переїзд переселенців, яким нада ва -
ли у власність ділянки землі від 25
гектарів з десятирічною відстроч -
кою їх оплати. Незважаючи на тяж -
кі умови проживання і незвичності
субтропічного клімату, до Півден -
ної, Америки до1914 року виїхало
близько 60 тисяч селян з Галичини
та Буковини. У пік т. зв. «бра зиль сь -
кої гарячки» у Галичині через нім ців
-менонітів поширились перші но -
ви ни про умови для емігрантів у Ка -
наді—для повнолітніх поселен ців
уряд за невелику плату пропо ну вав
земельну ділянку розміром 160 ак -
рів, яка передаваласьу довічну влас -
ність після проживання на ній не
мен  ше 3-х років, сільськогоспо дар -
сь  кої обробки не менше її п'ятої ча -
с тини та спорудження будинку. У
серпні 1891 року до Канади виру -
ши  ли 36-річний Іван Пилипів, 27-
річний Василь Єлиняк та Юрій Пі -
щак з села Небилів Калуського по -
віту в Галичині—Пішак повернувся
з автро-угорського кордону, а двоє
його земляків 28 серпня відплили з
Гамбурга і 6 вересня 1891 року на
ко раблі «Орегон» прибули до порту
Галіфакс у провінції Нова Скотія.
За реєструвавшись наступного дня у
Монреалі, Пилипів і Єлиняк стали
пер шими українцями у Канаді.

Вони поїхали до селища Меди -
син-Гет у провінції Альберта, де
про живав однокласник Пилипіва
Йо ган Кребс, з яким побували у ні -
мецьких колоніях Лангенбург у Са -

Початок української колонізації Канади

Реконструкція напівземлянки, в якій проживали українські емігран ти в кінці 1890-х
років (екомузей Ка ли ма-Кантрі поблизу Едмонтона, Альберта). 

CELEBRATING 125 YEARS OF UKRAINIAN HERITAGE


