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Друга світова війна та політичніпереслідування в СРСР примусили українців шукати притулку за межами 

батьківщини, що спричинило третю хвилю міграції до Канади (1946–1961 рр.). Серед біженців, а це близько 37 
тисяч людей з усіх регіонів України, були представники інтелігенції, робітниківта інших прошарків населення. Ця 
«хвиля» була наймасовішою і чи не найбільш національно свідомою у порівнянні з двома попередніми [3; 4]. 

Дослідниця еміграційної преси Н. Сидоренко слушно зауважує, що «українська міграція завжди 
використовувала найменшу нагоду для культурно-просвітньої духовно-мистецької праці, видавничої діяльності 
й поширення рідного слова на чужині» [5, с. 3]. Незважаючи на складні економічні та соціальні умови 
зазначеного періоду, українціу Канаді дбали про розвиток власних ЗМІ –засновували пресові органи, які ставали 
«джерелом інформації і поширенням правди, трибуною патріотизму й національної єдності» [8, с. 52].Варто 
згадати низку часописів: «Канадійський фермер», «Слово», «Ранок», «Український голос», «Слово істини», «Наша 
культура», «Віра й культура» [6, с. 490–492]. Серед такого масиву періодики активно функціонували і часописи 
для дітей. 

До теми історії української еміграційної преси зверталися А. Животко, М. Присяжний, М. Боровик, 
М. Марунчак,М. Романюк; сформували покажчики української преси за межами України В. Дорошенко, 
О. Фединський, Н. Сидоренко та О. Сидоренко;пресу міжвоєнної української еміграції вивчає О. Богуславський, 
таборову журналістику першої половини ХХ ст. натериторіїЄвропи, АзіїтаАфрики –Н. Сидоренко, О. Сидоренко, 
пресу діаспори Західної Європи, Канади, США – М. Тимошик, В. Чекалюк, Г. Бигар, Ю. Борисова,В. Губарець, 
Т. Грищук, О. Денека та інші. Серед такого масиву досліджень поза увагою журналістикознавців залишається 
еміграційна періодика для дітей. Поодинокі згадки про особливості функціонування дитячої преси діаспори 
знаходимо у кількох наукових розвідках. Дослідниця О. Сидоренко зосереджує свою увагу на дитячих та 
пластових виданнях у європейських таборах переміщених осіб (1945–1950 рр.).Тому актуальним є аналіз розвитку 
дитячої еміграційної журналістики Канади у другій половині ХХ століття на прикладі журналу «Соняшник». 

Мета статті – з’ясувати особливості функціонування у Канаді дитячого журналу «Соняшник» упродовж 50-
60 рр. ХХ століття. Відповідно до поставленої мети, визначено основні завдання статті: проаналізувати жанрово-
тематичне наповнення часопису «Соняшник»; визначити домінантні мотиви; простежити неперервність традиції 
українського виховання, яку забезпечувала за кордоном дитяча періодика. 

Український емігрант Петро Волиняк (Чечет), «сповідуючи необхідність культурних, наукових, мистецьких 
та інших зв’язків із землею батьків, пропагуючи людське, тепле ставлення до людей з України» [7], у1950 році в 
Канаді відновив своє видавництво «Нові дні» (засноване в Австрії) та продовжив видавати однойменний часопис, 
незмінним видавцем, редактором та автором якого був до кінця життя. Активний громадський діяч Петро Волиняк 
друкував у власній друкарні підручники для українських шкіл у Канаді, вчителював, керував курсами 
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українознавства при кафедрі св. Володимира в Торонто. Крім цього знаходив час і можливості з 1956 року 
видавати декілька роківокремий журнал для дітей «Соняшник»[1, с. 20].  

У першому номері ілюстрованого місячника для дітей «Соняшник», у зверненні до читачів, видавець та 
укладач Петро Волиняк намагався окреслити не лише вікову зорієнтованість, але й жанрово-тематичне 
наповнення, основну мету часопису: «Ваш, діти, журнал «Соняшник» видається для всіх українських дітей поза 
Україною. У ньому друкуватимуться твори для менших і більших дітей. Тут ви читатимете вірші, оповідання і 
нариси про Україну та наш народ…, про нашу віру та церкву… Журнал «Соняшник» помагатиме вам пізнати й 
любити нашу Україну» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 1. – 1956. – С. 2).  

Не викликає сумнівів, що журнал продовжив традицію національно-патріотичного та християнського 
виховання маленьких українців за кордоном. Перший номер «Соняшника» по-особливому засвідчував яскраве 
християнське спрямування. На обкладинці були зображені діти, які щиро моляться до маленького Ісуса, і слова з 
давньої української колядки: «Славен єси, славен єси, Наш милий Боже, на небеси!». Інші Різдвяні та 
Великодніномери часопису також мали тематичну обкладинку.  

Не тільки зовнішнє оформлення мало релігійне начало, але й внутрішнє наповнення. Часто подавалися 
оповідання про українських дітей-колядників та цікаві розповіді про великодні пригоди, тематичні вірші. 
Оповідання І. Боднарчука «Коляда у діда Миколи» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 1. – 1956. – С. 2) знайомить канадських 
читачів з пригодами українських дітей, які насмілились у зимову негоду, попри заборону червоноармійців 
святкувати Різдво, відвідати одинокого дідуся Миколу і голосно заколядувати у нього під вікнами. Який страх 
охопив дітей, коли вони переступили поріг хати і побачити там червоноармійця! Але, на щастя, це виявився 
знайомий дідуся і «зовсім не такий як ті інші… Він в Бога вірить», тому радо колядував разом із дітьми. 

Не менш емоційним є оповідання С. Риндика «Кавуни» з домінантним мотивом виконання заповідей Божих 
«Не кради»та«Шануй батька твого і матір твою». П’ятирічний хлопчик недолюблював свою мачуху, хоча та його 
ніколи не кривдила. Якось батько привіз додому багато кавунів та сховав їх у повітці. Хлопчина крадькома кожної 
ночі залізав туди через дірку у даху та ласував до схочу. Одної ночі до повітки намагався проникнути злодій, але 
дитина так почала голосно кричати, що перелякала і злодія, і батьків. Звичайно, здивований батько відразу 
подумав, що закрила хлопчика охороняти кавуни саме мачуха. Після довгих умовлянь сина розповісти правду 
батьки нічого не довідалися. Невдовзі мачуха сильно захворіла. Хлопчина, зрозумівши свої помилки і 
переживаючи за життя жінки, розповів, як усе було. Батько строго та безкомпромісно (навіть жорстоко, з погляду 
сучасного читача) повчав сина: «Ти вчинив кілька великих гріхів: перший гріх, що крав; другий, що не признався; 
третій, що довів маму до хвороби. За ці гріхи належиться тобі кара – від мене і від Бога. Якщо обіцяєш мені, що 
більшеніколи того не зробиш, то я тобі прощу, а щоб Господь Бог простив, то мусиш добре помолитись». Хлопчик 
щиросердно виконав усе і з того часу життя у сім’ ї налагодилося (Соняшник. – Р.1. – Ч. 7-8. – 1956. – С. 4–6). 

Крім казок, оповідань та віршів християнського спрямування на сторінках «Соняшника» зустрічаються 
розповіді про українських святих та церковні свята. Наприклад, П. Степ знайомить читачів з історією свята 
Покрови, слушно зауважуючи: «Святу Покрову шанують усі українці: і православні, і католики. Це велике 
всеукраїнське свято» (Соняшник. – Р.1. – Ч. 10. – 1956. – С. 7–10). Сам Петро Волиняк часто пише оповідання на 
житійні теми, які всотують елементи агіографії – життєпису святих, невід’ємною тут є компресія змісту та обсягу 
первинного тексту: «Феодосій Печерський – український святий» (Соняшник. – Р.3. – Ч. 29. – 1958), «Преподобний 
Антоній Печерський»(Соняшник. – Р.3. – Ч. 30. – 1958). 

Зі сторінок часопису до українських дітей у Канаді зі словами повчання, в яких органічно поєднується 
релігійне начало з украй необхідним тут дидактичним, звертався митрополит Іларіон.На прикладі притчі з 
Євангелія (коли чоловік просив двох синів працювати у винограднику) намагався пояснити, що «непокора батькові 
чи матері – то найбільша провина… А коли скажеш недобре – покайся і виправ себе. …Коли обіцяєте кому що, то 
пильнуйте конче виконати, щоб не впасти в непокору» («Покора – будівнича чеснота». – Соняшник. – Р.1. – Ч.4. – 
1956. – С. 1). Не менш повчальною є емоційна розповідь «Терпіння гартують нам духа» (Соняшник. – Р.1. – Ч.6. – 
1956. – С. 17). «Терпіння – це найвища школа в житті, і блаженна людина, що належно перейде цю школу! Як 
свідоцтво про навчання в цій школі, терпіння лишають на людських обличчях зморшки, – найбільшу окрасу 
людини. По цих зморшках можна бачити все, що людина пережила». Після таких символічних паралелей 
митрополит Іларіон переповідає історію доньки, яка звинувачувала матір за некрасиве обличчя з великою 
кількістю зморшок. Мати розповідає доньці причину появи зморшок: перша з’явилася після важких пологів, інша 
після смерті батька, ще інша від скрути, коли діти були маленькими і не було їх чим годувати. Далі звучить щире 
каяття доньки.  

Головний редактор часопису Петро Волиняк дбав і про національно-патріотичне виховання підростаючого 
покоління. Майже у кожному номері знайомив читачів з історією України за допомогою рубрики «Знай історію 
свого народу!» (йшлося про давні народи, які населяли українські землі; печенізьку орду; державні свята, які 
відзначала Україна упродовж певного місяця; нариси про історію та сучасність України, Києва; подавалися 
портретні нариси відомих українців Івана Мазепу, Симона Петлюру).  

Тематичні числа «Соняшника» долучали дітей до вивчення української літератури. Зазвичай на обкладинці 
був зображений письменник, річницю з дня народження якого відзначали (Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко 
та інші). Текстове наповнення складали твори цього письменника та розповіді про нього. От як патріотично 
звучить характеристика творчості І. Франка: «…У всіх своїх творах Іван Франко закликав наш народ до волі, 
закликав визволитись і будувати власну державу» (Соняшник. – Р1. – Ч.10. – 1956. – С. 6).  

Іншу групу текстів, не менш важливу, складають оповідання, в яких провідним є мотив любові до братів 
наших менших. Йдеться про підбірку захопливих та повчальних оповідань О. Іваненко, де головними героями 
виступають представники флори і фауни, природні стихії: «Джмелик», «Кульбабка», «Синичка», «Бурулька», «Про 
братика ведмедика», «Зимова казка» та інші.  
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Такий художньо-літературний жанр, як казка дає найширші можливості для використання її в освітніх та 

виховних цілях. Тому серед текстового масиву журналу «Соняшник» значну частину займають казки: авторські 
(К. Ушинський «Щедрість і боягузтво», «Журавель та чапля»; М. Пригара «Про ведмедика»), українські народні 
(«Про липку і зажерливу бабку», «Про золоту рибку») та казки інших народів світу (фінська казка «Лисиця, 
ведмідь і тетерок», білоруська «Музика і чорти»). Цікавою знахідкою видається віршована серія Леоніда Мосендза 
«Пригоди котика Кікі», яка розпочинається трансформованою «Казкою про курочку рябу»: у баби і діда живе тютя 
Ряба, є внучка Марійка, золоте яєчко розбиває котик Кікі, а курочка обіцяє знести не золоте, а «звичайнісіньке 
просте, Що як прийде на споживу лекше буде до розбиву» (Соняшник. – Р.2. – Ч.14. – 1957. – С. 14–15).  

Часопис пропонував читачам і віршовані твори різноманітної тематики. Досить часто це були вірші з 
провідними християнськими мотивами (любов до батьків, до природи та братів наших менших, присвячені 
церковним святам) та патріотичними мотивами. Серед авторів поезії корифеї української поезії та українці-
емігранти: Н. Забіла, М. Стельмах, О. Олесь, С. Олійник, М. Рильський, А. Малишко, І. Багряний, В. Шевчук, 
В. Чорногор, В. Чумак, Г. Бойко, Н. Калюжна, Л. Мосендз.  

Варто звернути увагу на особливу групу творів (прозових і поетичних), зміст яких не завжди відповідає 
запитам саме дитячої читацької аудиторії та не відповідає оптимістичному дитячому світосприйняттю [2]. До 
прикладу, вірш про квочку, яка зашнуровувала шнурочки і проґавила, коли ворон вкрав і з’ їв її дитятко; 
віршований опис лісу, який розпочинається позитивним емоційним забарвленням «Зеленая травичка, Прозорая 
водичка…, Зайчики малесенькі, І білочки рудесенькі», а закінчується нагнітанням негативних емоцій «… І ведмеді 
волохаті, І страшні вовки зубаті, І колючі їжачата, І окаті совенята»(Соняшник. – Р.3 – Ч.30. – 1958). 

«Горе матері-кита» (Соняшник. – Р.3. – Ч.14.– 1957. –С. 7–9) – оповідання П. Вакуленка про маму-кита, яка 
захищала своє дитинча від акул, ховала його у заростях коралів. Доволі об’ємна розповідь з позитивним емоційним 
забарвленням та яскравими художніми засобами раптово отримує несподіване трагічне закінчення без жодного 
пояснення для читачів. Люди, які підплили непомітно на човні, вбили дитинча кита. Мати-кит влаштовує розправу 
над людьми (подається розгорнутий опис цієї жахливої картини), кружляє над мертвою дитиною та «з болем у 
серці» зникає у відкритому морі. Такий розвиток сюжету без допомоги дорослих дітям різної вікової групи є 
важким для сприйняття та аналізу, складно спрогнозувати реакцію дитячої психіки. 

Журнал «Соняшник» мав добре налагоджений зворотний зв'язок з читачами. Петро Волиняк в межах 
рубрики «Читачі пишуть» подавав листи дітей, які читають часопис, спілкувався з батьками (звертався з 
проханням передплати видання, вітав зі святами, просив привчати дітей читати українську книгу), друкував у 
кожному номері фото українських школярів за кордоном. Світлини завжди супроводжувалися короткими 
розповідями про тих, хто на них зображений. На сторінках часопису спілкувалися й самі читачі. Викликає подив та 
одночасно співчуття таке безпосереднє пояснення редактора, чому вчасно не вийшов черговий номер журналу: 
«…бо друкар, який робить «Соняшник», упав на сходах і зламав собі руку. Трапилось отаке нещастя і не було кому 
вчасно зробити» (Соняшник. – Р.3. – Ч.14.– 1957). 

Не забував часопис і про розваги – пропонував дітям «Веселу сторінку», яка містила загадки, вірші-
анекдоти, цікаві головоломки. Також Петро Волиняк знайомив читачів з українською музикою, подавав слова 
відомих пісень з нотами.  

Українські емігранти на чужих землях у всіх сферах життя намагалися відтворити образ своєї Батьківщини, 
зберегти традиції виховання дітей. У цьому їм активно допомагали друковані ЗМІ. У 50-60 рр. ХХ століття у 
Канаді Петро Волиняк на допомогу батькам майже шість років поспіль видавав ілюстрований місячник для дітей 
«Соняшник». З упевненістю можна сказати, що часопис «вибудовував» душу маленького українця за кордоном і 
виконував поставлені завдання – допомагав познайомитися з українською історією, етнографією, музикою, 
прозою, поезією, гумором, які сповнені християнською мораллю та патріотизмом. «Соняшник» з упевненістю 
можна назвати християнським історико-культурним часописом українських емігрантів у Канаді. Подальше 
дослідження у царині періодики для дітей українських емігрантів буде зосереджене на мовних особливостях та 
жанрово-тематичному наповнені інших часописів Канади, США та Німеччини. 
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