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Українська діаспора в Канаді є однією з найчисленніших серед 

усіх країн світу. За 125 років перебування у цій країні українці навчи-
лися зберігати, популяризувати та примножувати свою національну 
культуру, в тому числі — проводячи етнічні фестивалі. Вивчення 
досвіду фестивального руху українців у Канаді підкаже шляхи до 
збереження українцями своєї культури в Україні, інших країнах, 
особливо — у країнах нової української міграції: Іспанії, Італії, Порту-
галії. Крім цього, фестивалі є важливою складовою розвитку сучас-
ного туризму, виділяють навіть окремий його вид — фестивальний 
туризм. Українцям, які відвідують Канаду з туристичною метою, 
безперечно, що буде цікаво ознайомитися з фестивалями, що органі-
зовують їх співвітчизники у цій країні.  

Спеціальних узагальнюючих публікацій, присвячених українсь-
ким фестивалям Канади, в україномовній літературі немає. Здебіль-
шого трапляються короткі розповіді в засобах масової інформації про 
найвідоміші з фестивалів. Певну інформацію про українські фестивалі 
можна зустріти в узагальнюючих монографіях та статтях, присвяче-
них загалом українській діаспорі Канади, культурі українців Канади. 
Найактуальнішим джерелом інформації є численні офіційні й неофі-
ційні Інтернет-сторінки українських фестивалів.  

Метою дослідження є характеристика сучасного українського 
фестивального руху в Канаді.  

Українська міграція до Канади розпочалася наприкінці ХІХ ст., у 
зв’язку з сільськогосподарським освоєнням земель. Сучасну українсь-
ку діаспору в Канаді науковці умовно ділять на три групи: 
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1) ядро, до якого зараховують канадців, які усвідомлюють своє ук-
раїнське походження та є учасниками організацій, які спрямовані 
на збереження української ідентичності; 

2) особи українського походження, які інколи беруть участь у 
діяльності українських організацій; 

3) канадці українського походження, які не виявляють зацікавленості 
щодо свого українського походження [4, с. 18]. 

Канада є однією з країн, де проживає найбільше українців та зафік-
совано збільшення їх чисельності в останні десятиріччя. 

За результатами переписів населення 2001, 2006 та 2011 рр. у 
країні проживало 1,07 млн., 1,21 млн. та 1,25 млн. українців, відпо-
відно. Частка українців від всього населення держави у 2011 р. 
становила 3,74 %. За 1996–2001 рр. чисельність українців збільшилась 
на 4,3%, за 2001–2006 рр. — на 12,9%, за 2006–2011 рр. — на 3,5% [2]. 
Більше половини усіх українців проживає у провінціях Альберта та 
Онтаріо — разом 54,9% від всього українського населення країни. 
Менше українців проживає у Британській Колумбії (16,3%), Манітобі 
(14%), Саскачевані (10,9%) та Квебеку (2,6%), у цих провінціях українці 
головно проживають на територіях свого початкового заселення [2]. 

Найбільше українців проживає у великих містах країни — 
Вінніпег (7,96% від всієї чисельності українців), Торонто (5,1%), 
Саскатун (2,85%), Реджина (1,94%), Ванкувер (1,45%) та Сюррей 
(1,33%). В окремих містах українці становлять значну частку у всьому 
населенні міста — Дельта (43,6%), Дауфін (39,7%), Великий Ваноуер 
(36,9%), Йорктон (35,1%), Сент Клеменс (31,5%), Сент Ендрю 
(29,1%), Спірнгфілд (24,4%), Селькірк (23,3%) та Джімлі (22,1%) [2].  

В українців Канади є давня традиція організації фестивалів. У 
популярних і наукових джерелах можна навіть зустріти твердження, 
що саме вони почали перші етнічні фестивалі в Канаді, а до того часу 
жодна інша етнічна група нічого подібного не організовувала. 
Перший український фестиваль на території Канади відбувся в липні 
1939 р. у Торонто і називався «Перший Всекрайовий Українсько-Ка-
надський Фестиваль пісні та музики». У фестивалі взяли участь 
близько 1500 артистів з різних регіонів країни: 38 струнних оркестрів, 
32 хори, танцюристи і солісти, які виступили перед десятитисячною 
аудиторією. Всі учасники фестивалю були одягнені в національні 
костюми, які залучали глядачів своєю колоритністю. Як відзначали 
очевидці, це справило сильне враження на канадську публіку, яка 
фактично вперше побачила такий яскравий і різнобарвний українсь-
кий національний одяг і такий грандіозний етнічний концерт [5].  
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За період 1939–1974 рр. було проведено 10 загально-канадських 
фестивалів. Традиційними стали: Канадський національний українсь-
кий фестиваль у м. Дофін, фестиваль писанки у м. Вегревіль, фестиваль 
«Весна» в Саскатуні й ін. Крім щорічних фестивалів, організовувалися 
також фестивалі, присвячені визначним для української культури 
датам. У 1988 р. Альбертська рада українського мистецтва органі-
зувала «Фестиваль-88», присвячений тисячоліттю хрещення Русі [5]. 

Про інтенсивність українського фестивального руху свідчать 
Інтернет-сторінки, у яких узагальнено інформацію про українські фес-
тивалі Канади. Зокрема, за даними «2017 Ukrainian-Canadian Festival 
Guide» у 2017 р. в країні заплановано проведення 33 загальнодер-
жавних українських фестивалів (табл. 1, рис. 1). Найбільше їх відбу-
деться у провінціях Онтаріо — 12, Альберта — 11, менше — у Саска-
чевані, Манітобі, Британській Колумбії, Квебеку [1]. 

Серед українських фестивалів є заходи на різну тематику: загаль-
нокультурні, танцювальні, мистецькі, фольклорні, музичні, гостро-
номічні й ін. Найбільше фестивалів припадає на серпень — 20, у 
травні їх має відбутися — 7, у вересні, червні, липні — по 4.  

Серед українських фестивалів Канади передусім варто виділити ті, 
що за даними Світового Конгресу Українців включено до переліку куль-
турного надбання Канади: Канадський Національний український фес-
тиваль у м. Дофін, Український фестиваль в Торонто, Український фес-
тиваль в Монреалі, фестиваль «Українська писанка» у м. Вегревіль [3]. 

Канадський Національний український фестиваль у м. Дофін в 
провінції Манітоба вважається найбільшим українським фестивалем 
Канади. Започаткований як щорічний у 1965 р., триває три дні. Його 
традиційно проводить торгова палата м. Дофін в останній тиждень 
липня. Дауфін (Dophin) або Дофін (City of Dauphin) — місто в області 
Паркленд, в західній частині провінції Манітоба. Населення цього неве-
ликого містечка, заснованого 1898 р., становить трохи більше 8 тис., 
але з них 40% — вихідці з України. У місті діє Меморіальний парк 
«Село Україна», відкритий у 1984 р. королевою Великобританії Єлиза-
ветою ІІ. Саме у парку відбуваються головні заходи фестивалю. У місті 
є також низка Національних історичних пам’яток Канади, пов’язаних з 
українською діаспорою: Фермерське господарство Неґрича, Народний 
дім Родес, Українська католицька церква Воскресіння Христова. 

Фестиваль так само, як і Меморіальний парк, стали символами 
української культури і української історичної спадщини. З роками 
фестиваль перетворився в національне українське свято, пристосоване 
до культури Канади. Фестиваль в м. Дофін значно підняв престиж 
українців в очах жителів Канади [3].  
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Таблиця 1. 
Українські фестивалі Канади у 2017 року 

 

№ Назва фестивалю Місце 
проведення 

Час про-
ведення Веб-сторінка 

1. «2017 VITAEMO 
FESTIVAL» (Troyanda 
Society of Ukrainian 
Culture & Heritage) 

м. Гранд-
Прері, 
Альберта 

25 
березня 

http://www.troyandagp.com/a
bout-us.html 

2. «VESELKA UKRAINIAN 
FESTIVAL» (22nd Annual) 

м. Фоем Лейк, 
Саскачеван 

29 квітня http://www.foamlakeveselka.
ca/index.html 

3. «BC UKRAINIAN 
CULTURAL FESTIVAL» 
(22nd Annual) 

м. Міссіон, 
Британська 
Колумбія 

6 травня http://bcucf.ca/main 

4. «CHEREMOSH 
UKRAINIAN DANCE 
FESTIVAL» 

м. Альберт, 
Альберта 

11–14 
травня 

http://cheremosh.ca/festival 

5. «VESNA UKRAINIAN 
FESTIVAL» 

м. Саскатун, 
Саскачеван 

13 травня http://www.vesnafestival.com 

6. «2017 CELEBRATION OF 
SPRING» 

м. Едмонтон, 
Альберта 

22 травня http://www.history.alberta.ca/u
krainianvillage/specialevents 

7. «CARASSAUGA 
Mississauga's Festival Of 
Cultures» 

м. Міссісога, 
провінція 
Онтаріо 

26–28 
травня 

http://www.carassauga.com 

8. «THE OKANAGAN 
UKRAINIAN FESTIVAL» 
Presented by The Sadok 
Ukrainian Dance Ensemble 

м. Вернон, 
Британська 
Колумбія 

28 травня http://www.ticketseller.ca/1341 

9. «CALGARY UKRAINIAN 
FESTIVAL» (Eighth 
Annual) 

м. Калгарі, 
Альберта 

3–4 
червня 

http://www.calgaryukrainianf
estival.ca 

10. «KINGSTON FOLKLORE 
FESTIVAL» 

м. Кінгстон, 
Онтаріо 

9–11 
червня 

https://www.facebook.com/L
vivUkraineFolkloreFestival 

11. «MISSISSAUGA 
UKRAINIAN FESTIVAL» 
(3rd edition) 

м. Міссісога, 
Онтаріо 

18 червня http://www.ukrainianfestival.
com/MississaugaFestival.htm 

12. Oshawa Folk Arts Council 
«FIESTA WEEK 2017» 

м. Ошава, 
Онтаріо 

18–24 
червня 

http://ofacfiesta.wixsite.com 

13. «2017 VINTAGE DAY / 
KALYNA VOICE» 

м. Едмонтон, 
Альберта 

25 червня http://www.history.alberta.ca/u
krainianvillage/specialevents 

14. «PYSANKA FESTIVAL» 
(44th Annual) 

м. Вегревіль, 
Альберта 

7–9 
липня 

http://www.pysankafestival.c
om 

15. «52nd GARDENTON 
UKRAINIAN FESTIVAL» 

м. Гардентон, 
Манітоба 

15 липня https://www.travelmanitoba.c
om/event/gardenton-
ukrainian-festival/48596 

16. «CAPITAL UKRAINIAN 
FESTIVAL» (Third Annual) 

м. Оттава, 
Онтаріо 

21–23 
липня 

http://capitalukrainianfestival
.com 
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17. «LEMKO VATRA» (32nd 
Anniversary) 

м. Дурхам, 
Онтаріо 

26 липня http://www.lemko-
olk.com/vatra.php 

№ Назва фестивалю Місце 
проведення 

Час про-
ведення 

Веб-сторінка 

18. «CANADA’S NATIONAL 
UKRAINIAN FESTIVAL» 
(52nd Anniversary) 

м. Дофін, 
Манітоба 

4–6 
серпня 

http://www.cnuf.ca 

19. «SERVUS HERITAGE 
FESTIVAL» (42nd Annual) 

м. Едмонтон, 
Альберта 

5–7 
серпня 

http://www.heritage-
festival.com/pavilions/61 

20. «WINNIPEG 
FOLKLORAMA 
FESTIVAL» 

м. Вінніпег, 
Манітоба 

6–19 
серпня 

http://www.folklorama.ca 

21. «HAMILTON 
UKRAINIAN DAY ON 
THE BAY» (7th Annual) 

м. Гамільтон, 
Онтаріо 

12 серпня https://www.facebook.com/e
vents/652198181600822 

22. «2017 UKRAINIAN DAY» м. Едмонтон, 
Альберта 

13 серпня http://www.history.alberta.ca/u
krainianvillage/specialevents 

23. «SASKATOON 
FOLKFEST» 

м. Саскатун, 
Саскачеван 

17–19 
серпня 

http://www.saskatoonfolkfest
.com/pavilions/ukrainian-
karpaty 

24. «Ukrainian Canaidian 
Congress (KYK) 26th 
Anniversary of UKRAIN-
IAN INDEPENDENCE 
CELEBRATION DAY» 

м. Торонто, 
Онтаріо 

19 серпня http://ucctoronto.ca 

25. «UKRAINIAN DAY IN 
THE PARK» (15th Annual) 

м. Саскатун, 
Саскачеван 

26 серпня http://www.ukrainiandayinth
epark.ca 

26. «BABAS & BORSHCH 
UKRAINIAN FESTIVAL» 
(5th Annual) 

м. Ламонт, 
Альберта 

26–27 
серпня 

http://www.babasandborshch.ca 

27. «2017 FRIENDS 
UKRAINIAN MUSIC FEST» 

м. Едмонтон, 
Альберта 

27 серпня http://www.history.alberta.ca/u
krainianvillage/specialevents 

28. «MONTREAL UKRAINIAN 
FESTIVAL» (18th Annual) 

м. Монреаль, 
Квебек 

9–11 
вересня 

http://www.ukefestmontreal.o
rg/en/home 

29. «2017 HARVEST OF THE 
PAST FOOD FESTIVAL» 

м. Едмонтон, 
Альберта 

10 вересня http://www.history.alberta.ca/u
krainianvillage/specialevents 

30. «TORONTO UKRAINIAN 
FESTIVAL» (21st Annual) 

м. Торонто, 
Онтаріо 

15–17 
вересня 

http://www.ukrainianfestival.
com 

31. «OAKVILLE UKRAINIAN 
FESTIVAL» 

м. Оквілл, 
Онтаріо 

24 вересня http://www.tserkva.ca/ukraini
an-festival.html 

32. «SUDBURY YARMAROK 
FESTIVAL» 

м. Садбері, 
Онтаріо 

жовтень https://www.facebook.com/U
krainian-National-Federation-
Sudbury-127307354082343 

33. «ANNUAL CHRISTMAS 
YARMAROK at St. Mary’s 
Ukrainian Church» 

м. Міссісога, 
Онтаріо 

11–12 
листопада 

http://www.stmaryscawthra.c
om/yarmarok-christmas-
festival.php 

 

Джерело: [1]. 
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Рис. 1. Логотипи українських фестивалів Канади. 
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Український фестиваль в м. Торонто, провінція Онтаріо, засно-
вано в 1995 р. на підтримку міст побратимів Київ та Торонто. Щоріч-
но фестиваль привертає увагу понад 350 тис. відвідувачів. Фестиваль 
традиційно проводиться у треті вихідні вересня. Фестиваль проводить 
Конгрес українців Канади, відділ в Торонто. 

За масовістю Український фестиваль в Торонто останніми рока-
ми випереджає фестиваль у м. Дофін. У цьому не має нічого дивного, 
Торонто — найбільше місто Канади, за даними останніх переписів у 
міській агломерації Торонто живе понад 120 тис. українців, й їхня 
кількість з року в рік зростає. Натомість Дофін знаходиться у 
канадській «глибинці». В останні роки фестиваль в Торонто вважають 
найбільшим українським фестивалем не лише у Канаді, але й загалом 
у Північній Америці. 

Український фестиваль в м. Монреаль, провінція Квебек, засно-
вано у 2000 р. та традиційно проводиться у перші вихідні вересня в 
парку «Україна» в Монреалі. Під час фестивалю відбувається виступ 
українських та українсько-канадських творчих колективів, проходять 
виставки українського декоративного та образотворчого мистецтва 
тощо. Організатором є Культурна Асоціація собору Святого Володи-
мира. Специфіка цього фестивалю полягає в тому, що він відбувається 
у франкомовній провінції Канади, тобто він показує як живе 
українська громада серед франкомовного оточення. 

Фестиваль «Українська писанка» у м. Вегревіль, провінція Аль-
берта, засновано у 1973 р. та традиційно проводиться у перші вихідні 
липня в канадському місті, де встановлено монумент другої за вели-
чною писанки у світі довжиною 8 м і шириною 5 м (найбільшою є 
писанка-музей у м. Коломиї Івано-Франківської області). Організа-
тором фестивалю є Культурна Асоціація міста Вегревіль. 

У переліку місць, де відбуваються українські фестивалі, виді-
ляється м. Місісоґа. Це шосте за величною місто в Канаді, воно 
розташоване неподалік від Торонто, є однією з культурних столиць 
держави й відоме своїми численними фестивалями різних народів. 
Наприкінці травня у ньому вже понад 30 років відбувається фестиваль 
національних культур «Карассауга», у якому бере активну участь й 
українська громада Канади. У червні в Місісоґа відбувається окремий 
український фестиваль, а в листопаді українська громада міста при 
церкві Святої Марії (УГКЦ) уже 45 років організовує щорічний 
різдвяний фестиваль-ярмарок.  

Серед різноманіття українських фестивалів Канади варто 
виділити фестиваль «Лемківська ватра», який організовує Об’єд-
нання лемків Канади. Він відбувається у поселенні Лемківська оселя 
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біля м. Дурахам (Дарем) в провінції Онтаріо за 150 км від Торонто. 
Цього року фестивалю виповнюється 32 роки. Більшість учасників 
фестивалю за походженням є лемками — представниками етнографіч-
ної групи українців, яка в 1940-х роках у Польщі та СРСР зазнала 
репресій та депортації з рідних земель. Щорічна кількість учасників є 
невеликою, близько тисячі осіб, але враховуючи те, що загалом у світі 
осіб, які зберегли лемківську самосвідомість, є небагато, фестиваль 
відграє надзвичайно важливу роль у збереженні лемківської культури. 

Фестивальний рух у Канаді не лише сприяє стабільності й розвитку 
мультикультурного суспільства цієї держави, він також є важливою 
складовою т. зв. «культурного підприємництва». Адже підтримка куль-
тури у сучасному світі є не лише формою витрачання коштів, але й 
способом їх залучення, створення нових робочих місць, розвитку 
туризму та суміжних секторів економіки. Наприклад, чимало фестивалів 
у Канаді є на самофінансуванні, тобто не потребують залучення коштів 
державного, регіональних чи місцевих бюджетів, як це часто буває з 
фестивалями в Україні. Зокрема, уже згаданий вище відносно невеликий 
фестиваль «Лемківська ватра» повністю сам себе фінансує [6]. 

Українська діаспора Канади є однією з найдавніших і найчисельні-
ших у світі. Вона є активною у прагненні зберегти національну культу-
ру. На цьому шляху важливу роль відіграють численні й різнопланові 
українські фестивалі, яких щороку в країні відбувається понад 30. 
Найвідоміші українські фестивалі включено до переліку культурного 
надбання Канади. Вивчення фестивального руху українців Канади вкаже 
напрямки до збереження українцями своєї культури в Україні та країнах 
української діаспори, сприятиме розвитку культурного підприємництва.  
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CANADA’S UKRAINIAN FESTIVAL 

 
The article describes the most famous festivals of Ukrainian Diaspora in Canada. 
Particular attention is paid to those cultural events that are included in the list of 
cultural heritage of Canada: «Canada’s National Ukrainian Festival» in Dauphin, 
Toronto Ukrainian Festival, Montreal Ukrainian festival, «Pysanka Festival» in 
Vegreville. 
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