
 

 

У St James's Church, Sussex Gardens у Лондоні з’явився новий вітраж, присвячений 
канадським українцям, які воювали у війську Британської імперії під час Другої 
світової війни.  

У свій час саме в цій церкві одружувався всесвітньо відомий письменник Оскар 
Уайльд. Парафіянами цієї церкви були: творець улюбленої багатьма історії про 
Пітера Пена Джеймс Баррі, винахідник пеніциліну Олександр Флемінг та засновник 
всього скаутського руху Роберт Бейден-Павелл. 

То до чого ж тут українці? Про це ВимкниРосійське вдалося дізнатися від професора 
Королівського військового коледжу Канади в м. Кінгстон Lubomyr Luciuk, за 
ініціативи якого і відбулося встановлення вітражу.  

За його словами, приблизно 45 тисяч українців брали участь у Другій світовій війні у 
війську Британської імперії. Тисячі з них були з Канади і тисячі вже ніколи не 
повернулись додому, захищаючи Західний світ від нацистських загарбників. А ще, 
саме канадські офіцери українського походження відіграли важливу роль у 
порятунку десятків тисяч українців після війни. Депортація до Сталінського СССР 
для більшості з них означала заслання та розстріли.  

Зокрема, під час війни офіцери українського походження організували Асоціацію 
українських військовослужбовців Канади та «Лондонський клуб» у приміщенні, що 
було такою собі прибудовою до St James's Church. Згодом вони організували там 
Центральне українське бюро допомоги за фінансової підтримки українців з 
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Канадського фонду допомоги та Об'єднаного українсько-американського комітету 
допомоги. Це бюро допомагало рятувати українських політичних біженців та 
переселенців. 

Саме тому десятки тисяч українців змогли розпочати нове життя в Європі, Канаді, 
США та Австралії. Згодом вони стали тією українською діаспорою, що продовжувала 
боротьбу за свободу України, завжди нагадуючи світові про злочини проти людства, 
що скоїли совєтський та нацистський режими в Україні.  

«Я був незнайомцем і ти дав мені прихисток» - такий напис на вітражі увіковічнює 
пам’ять про українців, які попри різне походження, різні долі та різні війни, не 
забули про те, що вони українці. Пам’ять про те, що вони змогли об’єднатися та 
разом подолати ті важкі часи, які принесли Україні два окупаційні режими.  

Фото Roman Ryczkowycz 
#ВмикайУкраїнське 
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