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Розвідка присвячена розвитку українознавчих студій в Універси-
теті Торонто та в наукових бібліотеках університету за останнє 
десятиріччя. В дослідженні висвітлено основні аспекти діяльності 
кафедри українознавства в Університеті, українських студій в Де-
партаменті Славістики, подано інформацію про видавництво кни-
жок з української тематики у видавництві Університету Торонто 
та про розробку електрон них ресурсів україністами університету. 
Докладніше охарактеризовано діяльність Програми Петра Яцика з 
вивчення України, українські колекції у головних бібліотеках універ-
ситету та роботу Центру слов’янських та східноєвропейських ре-
сурсів Петра Яцика.
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***
В Канаді, країні, що має населення трохи більше як 33 мільйони, 

проживає 1.209.085 етнічних українців1. Багато канадійців україн-
ського походження долучилися до розбудови та розвитку Канади, 
то ж українці користуються пошаною та повагою у цій країні. Осо-
бливо належить відзначити громади українців в провінціях Альбер-
ті, Саскачевані, Манітобі та в Онтаріо. Різні покоління іммігрантів 
з України, намагаючись зберегти та розвинути українську мову та 
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культуру, багато зробили для розвитку україністики в академічних 
установах Канади. Саме тому у цій країні розвиток українських сту-
дій займає особливе місце.

Унікальна позиція Торонто не тільки в тому, що це багатокуль-
турне місто має багато українських культурних осередків, а й те, що 
саме Торонто було центром політичної еміграції, яка опинилася в 
Канаді після Другої Світової Війни. Це були люди з високою наці-
ональною свідомістю та високим рівнем освіти. Саме вони доклали 
багато зусиль для поширення та розвитку українських студій, а саме 
створення українських кафедр та вивчення України на науковому 
рівні в канадійських університетах2.

Українські меценати та створені завдяки їх фінансовій підтримці 
програми, фундації, стипендії відіграли та відіграють надзвичайно 
важливу роль у розвитку україністики в університетах. Найвідо-
мішим меценатом був канадійський бізнесмен і філантроп Петро 
Яцик, який зробив дуже багато для розвитку українознавства в за-
хідних університетах. Він щедро підтримував такі проекти як Укра-
їнська енциклопедія, Гарвардський Український Дослідницький 
Інститут, програму українських студій у Колумбійському універси-
теті та українські студії в університеті у Лондоні. Особливо багато 
цей меценат зробив для україністики у Торонто, наприклад, фінан-
сував відому Програму з вивчення України, Центр слов’янських та 
східноєвропейських ресурсів та багато інших важливих ініціатив. 
Різноманітні програми, підтримані Петром Яциком, продовжують 
діяти і тепер.

Сьогодні в канадійських університетах, де є українські студії, іс-
нує високий попит на курси з української історії, політології, літе-
ратури, лінгвістики та фольклору. Важливо відзначити, що до 1991 
року ця потреба була викликана тим, щоб компенсувати субордина-
тивну роль української мови та культури у Радянському Союзі. В 
останні ж десятиріччя ця ситуація змінилася. Тепер розвиток укра-
їністики в канадійських університетах стимулює визнання в світі 
самостійності української культури та мови. До того ж, тепер укра-
їністи всього світу мають можливість користуватися архівними ма-
теріалами в Україні та започатковувати спільні проекти3.

Українська мова та література почали викладатись Доктором 
Юліаном Геником-Березовським в Університеті ще у 1949 році, як 
вечірній курс4. 1980 року в Університеті Торонто була заснована ка-
федра україністики (Chair of Ukrainian Studies) на чолі з професо-
ром Полом Робертом Магочі5. Курси з політології та історії, що про-
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понуються студентам сьогодні: Україна у 20 столітті з професором 
Магочі, курс Ідентичність, демократія та авторитаризм в Україні 
(Identity, Democracy and Autocracy in Ukraine) викладає Доктор Лу-
кан Вей та Політична економія перехідного періоду та розбудова на-
ції з Доктором Гаврилишиним (The Political Economy of Transition 
and Nation-Building).

У департаменті слов’янських мов та літератур (Department of 
Slavic Languages and Literatures) є два професора української мови 
та літератури – професор Максим Тарнавський та професор Тарас 
Кознарський. У департаменті пропонуються курси української мови 
різних рівнів, курс української літератури та культури, канадо-укра-
їнська література, курс присвячений Києву, курс Українська драма, 
курс Українська поезія, курс Українська новела, курс присвячений 
Тарасові Шевченко та курс історії української мови6. Ці курси дуже 
популярні серед дітей різних хвиль іммігрантів української громади 
Торонто. Також варто відмітити, що українською мовою та україні-
кою цікавляться не лише етнічні українці, а часом і студенти інших 
етнічних груп багатонаціонального Торонто.

Видавництво Університету Торонто (University of Toronto 
Press), що засноване у 1901 році, найстарше та найвідоміше видав-
ництво академічної літератури у Канаді. Щорічно це видавництво 
друкує близько 140 наукових книг7. Це видавництво є також лідером 
публікацій книг з історії України англійською мовою. Наприклад, 
ще у 1987 році видавництво видало працю доктора Томаса Прийма-
ка «Михайло Грушевський: політика національної культури»8 та в 
1996 році його книжку «Микола Костомаров: біографія»9. Також 
у 1989 році вийшла книга професора Ореста Субтельного «Історія 
України»10 (що була потім ще кілька разів перевиданою) та у 1996 
«Історія України»11 професора Пола Магочія. Це видавництво ви-
дало також англомовну п’ятитомну «Енциклопедію України» Воло-
димира Кубійовича12. Останніми книжками, присвяченими Україні, 
вийшли книги професора Сергія Плохія «Україна та Росія: репре-
зентація минулого»13 та професора Пола Магочія «Ілюстрована іс-
торія України»14. Видавництво Університету Торонто видає праці з 
історії, політології та культури України, що має дуже важливе зна-
чення для популяризації знань про Україну в англомовному акаде-
мічному світі.

Важливу роль у розвитку україністики в Університеті Торонто 
відіграло заснування у 2001 році Програми Петра Яцика з вивчення 
України (Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine). Програма 



163
була створена завдяки щирій фінансовій допомозі самого Петра Яци-
ка та Освітньої Фундації імені Петра Яцика. Програма займається 
вивченням сучасної України, її історії та культури15. Офіс Програми 
розміщений в дослідницькому Центрі Європейських, Російських, 
та Євразійських студій (Centre for European, Russian and Eurasian 
Studies), який є одним з лідерів серед наукових центрів Північної 
Америки. В рамках Програми організовуються наукові конферен-
ції, лекції та семінари, які користуються великою популярністю не 
лише серед науковців та студентів, а також серед членів української 
діаспори. Наукові події, які організовує центр, часто збирають ши-
рокі та різноманітні аудиторії, що свідчить про зростання успіху цієї 
Програми. Якщо в перші роки після заснування в рамках Програми 
відбувалося біля 12 лекцій, семінарів, конференцій на рік, то зараз 
вже 24. 

Програма підтримує академічні контакти з багатьма інститу-
ціями, такими як Канадський Інститут Українських Студій, Ко-
лумбійський університет, Києво-Могилянська Академія. Завдяки 
Програмі в Університет Торонто приїздять на дослідження вчені-
україністи (Visiting Scholar Program) з України, а також україністи 
з інших країн. Також Програма запрошує державних та культурних 
діячів з України для проведення лекцій та семінарів для громади 
Торонто. В рамках програми також приїздили читати лекції знані 
вчені з провідних західних університетів такі як Григорій Грабович 
та Сергій Плохій. Відомі вчені та інтелектуали з України такі як 
Микола Рябчук та Геннадій Боряк, проводили дискусії, семінари, 
приймали участь у конференціях. 

Однією з головних академічних подій, приміром 2007 року, які 
організовувались Програмою, була організація конференції, при-
свяченої Голодомору 1932-33 рр., яка зібрала багатьох науковців сві-
тового рівня. Аудиторія складалась з науковців, студентів та дослід-
ників, які вивчають або просто цікавляться Україною, та широкої 
громади Торонто. Два рази на рік Програма разом з Клубом Україн-
ського Кіно з Колумбійського університету, Нью-Йорк (Between a 
Rock and a Hard Place: Ukrainian Cinema since Independence) запро-
шує на перегляд та обговорення найважливіших та найцікавіших 
фільмів сучасного українського кіно, класики, а також кінофільмів 
західних режисерів про Україну. Ці покази завжди збирають вели-
ку аудиторію, що складається не лише з українців чи людей укра-
їнського походження, але й людей, які просто цікавляться україн-
ською культурою.
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Завдяки підтримці Освітньої Фундації Петра Яцика, в рам-

ках програми нещодавно була започаткована нова стипендія для 
молодих науковців, які вивчають сучасну Україну (Post Doctoral 
Fellowship). Запрошуються молоді науковці, що захистили канди-
датську дисертацію протягом останніх трьох років. Науковець має 
можливість протягом 12 місяців займатися дослідженням та підго-
товкою своєї роботи до публікації, або ж розпочати роботу над но-
вим науковим проектом. Також він/вона повинні будуть прочитати 
протягом одного семестру курс, присвячений сучасній Україні.

Підсумовуючи треба зазначити, що завдяки Програмі Петра 
Яцика з вивчення України, багато молодих науковців з України 
мали змогу побачити та перейняти досвід та стандарти західного 
університету, що є дуже важливим для розвитку молодого поколін-
ня науковців в Україні. Також, безсумнівно, ініціативи, що запро-
ваджуються Програмою, піднімають україніку на вищий науковий 
рівень у відомих західних академічних інституціях, яким є Універ-
ситет Торонто16.

Мережа наукових бібліотек Університету Торонто (University of 
Toronto Libraries) є найбільшою та найвідомішою у Канаді, а також 
вважається однією з п’яти найкращих систем наукових бібліотек 
Північної Америки. Ця система наукових бібліотек нараховує біль-
ше 30 бібліотек та має більш, ніж 16 мільйонів книжок. Ці бібліоте-
ки – дуже різного профілю та направленості, наприклад, юридична, 
медична, музична бібліотеки, бібліотека астрофізики, релігії тощо. 
Що дуже важливо, у сучасному академічному середовищі ці бібліо-
теки пропонують доступ до однієї з найбільших у Північній Амери-
ці колекцій електронних матеріалів17. Система бібліотек Універси-
тету Торонто отримує більш, ніж 40.000 наукових журналів, та дає 
доступ до 28.000 повнотекстових електронних журналів18. 

Бібліотека Робартс (Robarts Library) є головною бібліотекою, в 
якій розташовані книги та інші ресурси з історії, літератури, лінг-
вістики, мистецтва, релігії та політології. В бібліотеці Робартс збе-
рігається більш як 600.000 книжок зі славістики, і колекція росте 
з кожним днем. В бібліотеці знаходяться як книги на слов’янських 
мовах: українській, російській, польській, чеській, словацькій, сер-
бо-хорватській та болгарській, так і книги та дослідження англій-
ською мовою, присвячені найрізноманітнішим аспектам славістики. 
Ця колекція є найбільшою в Канаді, а також однією з найбільших 
наукових зібрань зі славістики серед академічних бібліотек Північ-
ної Америки та має одну з найкращих колекцій україніки серед Пів-
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нічно-Американських університетів19. 

В самому центрі чотирнадцятиповерхової будівлі бібліотеки 
Робартс знаходиться Центр слов’янських та східноєвропейських 
ресурсів імені Петра Яцика (Petro Jacyk Central and East European 
Resource Centre)20. Працівники центру надають академічні консуль-
тації професорам та студентам університету Торонто, а також усім 
дослідникам, що вивчають чи цікавляться Центральною та Східною 
Європою21. Також консультації надаються вченим та дослідникам з 
усього світу через мережу Інтернет.

Колекція Центру містить більш як 3.000 довідників, енциклопе-
дій, словників, хронологій, біографічних словників та бібліографій 
в галузі славістики; ця колекція постійно оновлюється. Раз на два 
місяці у Центрі проводяться виставки нових слов’янських книжок, 
які користуються великим попитом. Працівники Центру розробля-
ють електронні ресурси та бібліографії у сфері Центральної та Схід-
ної Європи, зокрема України. Центр також публікує різноманітні 
матеріали, багато з яких можна знайти й у електронному форматі на 
веб-сторінці Центру22.

Центр приймає активну участь у різноманітних проектах пов’я-
заних з Україною та українською спадщиною в Канаді. Наприклад, 
один з останніх проектів, в якому Центр приймав участь, це канад-
ський проект «Мультикультурна Канада»23. Працівники Центру ві-
дібрали та цифрували цінні книжки, памфлети, журнали, друковані 
у Канаді українцями різних хвиль української діаспори. Зараз вони 
доступні в Інтернеті на офіційній веб-сторінці «Мультикультурна 
Канада». Також одним із нещодавніх проектів, започаткованих на 
базі Центру, є оцифрування українських рідкісних книг, завдяки 
щедрій фінансовій підтримці Джона Яремко, канадійського держав-
ного діяча українського походження. 

В Робартс також знаходиться багато цікавих колекцій з укра-
їністики на мікрофільмах. Найціннішою з них є найбільше в Пів-
нічній Америці24 зібрання західноукраїнської періодики – колекція 
175 українських газет, друкованих у Галичині та на Буковині в Габ-
сбурзькій монархії в 1848 – 1918 роках (400 рулонів). Оригінали 
знаходяться у Національній Бібліотеці Австрії у Відні. Ще однією 
важливою колекцією на мікрофільмах є колекція документів про 
повстанський рух та боротьбу з повстанським рухом в 1941 – 1954 
роках в Україні Петра Й. Потічного з Центрального архіву внутріш-
ніх військ МВД РФ у Москві (428 рулонів), з Бібліотеки Народової 
у Варшаві (16 рулонів) та з Служби Національного архіву та архів-
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них документів США у Вашингтоні (95 рулонів). Також у бібліотеці 
багато інших важливих українських колекцій, що користуються по-
питом серед науковців Канади та інших країн25. 

Ще однією важливою програмою, нещодавно розпочатою в цен-
трі, є Програма Петра Яцика для бібліотекарів та архівістів з Укра-
їни. Запрошуються спеціалісти для переймання досвіду функціо-
нування академічної бібліотеки. Ця програма дозволить учасникам 
провести в Торонто від 3-х до 4-х місяців та прийняти участь в усіх 
сферах роботи академічної бібліотеки. Учасник познайомиться з 
роботою внутрішніх та зовнішніх систем бібліотеки, познайомиться 
з процесом каталогування за системою Бібліотеки Конгресу, про-
цесом відбору матеріалів для академічної бібліотеки тощо. Ця про-
грама оголошена цього року вперше та є дуже важливою для укра-
їнських бібліотекарів та архівістів для перейняття досвіду західної 
академічної бібліотеки.

Бібліотека рідкісних видань імені Томаса Фішера (Thomas 
Fisher Rare Book Library) є найвідомішою бібліотекою рідкісних ви-
дань у Канаді. Колекція цієї унікальної бібліотеки нараховує понад 
600.000 книг та 2.500 метрів манускриптів. Бібліотека постійно по-
повнюється рідкісними виданнями, завдяки численним донорам, та 
архівними матеріалами членів багатонаціональної етнічної діаспори 
Торонто. Бібліотека має багато слов’янських колекцій, такі як, на-
приклад, колекція відомого чеського письменника Йозефа Шкво-
рецького або колекція польської Солідарності.

Ця бібліотека має багато цікавих українських колекцій, які попо-
внювались та продовжують поповнюватись. Однією з останніх ко-
лекцій, що були отримані та упорядковані бібліотекою, є колекція 
Родіона Калюжного (13 коробок), в якій зібрані архівні матеріали з 
гетьманського руху, починаючи з 50-х років26. Важливою колекцією 
є архів Аркадія Любченка (9 коробок), який містить кореспонден-
цію Любченка з Хвильовим, Кулішем, Яновським, Рильським, Ти-
чиною, Бажаном у 1920 – 1940х роках27. Колекція Петра Потічного 
(203 коробки) містить німецькі, польські, українські документи, що 
стосуються українського повстанського руху в 1941 – 1954 роках28. 
На особливу увагу заслуговує колекція книг українських стародру-
ків 17 – 18 сторіччя, що була придбана у 1984 році29. Цікавою також є 
колекція видань переміщених осіб Джона Луцківа, яка містить коло 
5.000 українських видань, друкованих в таборах для переміщених 
осіб у Німеччині та Австрії після Другої Світової війни30. Також цін-
ним зібранням є згадана вище колекція Джона Луцківа української 
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канадіани першої половини XX століття31. Підсумовуючи потрібно 
відмітити, що колекції україніки у бібліотеці рідкісних видань ім. 
Томаса Фішера є важливим зібранням культурної спадщини Украї-
ни та української діаспори. 

Хотілося б відмітити, що в Університеті україністами розро-
бляються також і електронні ресурси. Це Бібліотека української 
літератури та Електронна Енциклопедія України, Путівник по 
слов’янським академічним ресурсам тощо. Також розробляється 
перший електронний індекс слов’янських академічних і культуро-
логічних журналів (Slavic Academic Journals Index). На сьогодні з 
української періодики вже індексовано такі журнали як «Критика», 
«Український історик», часопис «Ї», «Сучасність», «Україна мо-
дерна», «Український гуманітарний огляд» тощо. Цей електронний 
індекс буде корисний для вчених, студентів та дослідників у їх на-
уковій роботі. 

Підводячи підсумок розвитку українських студій в Універси-
теті Торонто та в його наукових бібліотеках, хотілося б відмітити 
важливу роль, яку відіграють україністи Університету в розповсю-
дженні знань про Україну, поза межами країни, в англомовному ака-
демічному світі. Це стає можливим завдяки підтримці українських 
меценатів, концентрації професорів та вчених україністів в Універ-
ситеті, дякуючи безкорисній праці етнічних українців Торонто, з 
кількох хвиль еміграції та завдяки загальному росту зацікавленості 
Україною, особливо після Помаранчевої революції. Звичайно ж є 
труднощі, такі як фінансування програм та проектів та часом неза-
цікавленістю українськими справами дітей іммігрантів, вже наро-
джених у Канаді. Та незважаючи на це, Університет Торонто зараз є 
одним з найважливіших центрів україністики в англомовному світі. 
Книжки, що виходять, конференції та семінари, що відбуваються, 
програми та проекти, які плануються і здійснюються, не тільки по-
ширюють знання про Україну, її історію і культуру у світі, але й під-
німають україніку на новий науковий рівень в англомовному акаде-
мічному середовищі.
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