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й досі вважають дивом, як змогли

ли місцем смерті для багатьох

КІноцент-

врятуватись мої батьки . Реnресії,
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місця тих nодій.

До початку першої світової
війни 170 тисяч українців жили
в Канаді. І 914 року Канада всту
пила у війну на боці Антанти, і

Юрій Луговий : Ідея цього
фільму захопила мене ще 1974

уряд

надав

проти

1914 до 1920 року

мацію про існування таборів для
інтернованих nід час Першої
світової війни. Мені захотілося
знайти ці місця на сучасній карті.
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ду. Я не зміr знайти лозначеиоrо
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туrальці, болгари , серби, слова
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ки, чехи, угорці.

жертвою багатьох загарбань:

були українцями . 26 таборів для
інтернованих по всій Канаді ста-
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І почалася коnітка робота.
Було витрачено багато зусиль на
встановлення пам ' ятної таблич
ки на «Озері духа~> . Як на диво,
всі nрізвища у списках загиблих
були німецькі чи австрійські. Але
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чезну кількість фотоматеріалів.
Це стало дуже складним завдан 
ням, @о протягом

50 -х років ба

гато цін:ни~ документів було зни

щено :в Націонал~ному архіві як
такі, що не доведені фактами.
Своє дослідження треба було

спрямувати до ириватних зібра
нь, до маленьких музеїв.
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результат баrаТrорічної nраці, ди 

вуєшся майстерності режисе
ра, який зумів показати і роз

nовісти лише за годину так бага
то. Вражає і суто операторська
знахідка. Луговий <<оживив>> ряд
фотоrрафій- і пере:Д нами поста•
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Жахливе враження сnравляють
бу,nівлі, що збереглися майже неу
nrкодженими зав;дяки холодному

клімату. Серед суворої природи це
виглядає майже нереально.
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таборів, таких як цитадель у Галі
факсі чи форт Генрі у Кінгстоні.
Але багатьом не хотілося згаду

Кадри з фільму «Свобода дорогою ціною» .
Канада. Режисер Ю.Луговий.
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і без надії. Жорстокі покарання,

інтерв>>Ю він ніч не спав, хвилю
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вався, бо йому вперше доводи-
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Так , це був жахливий період

для українців у Ка наді.
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мо:Лолості. Лиnка плакав, згаду

стерпні умови життя руйнували

уряд визнав укра1номовн1 газети

ючи своє перебування у таборах

не тільки фізичне здоров' я, а й

і організації нелегальними . Після
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в Альберті і Манітобі. Він роз
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не'Fами, заборону говорити, на

ваних ставились , як до дикунш .

інші , були тотально проголошені

ручники.

У деяких таборах 600 nолонених
охоронялися 200 вартовими.
Крім морального пригнічення

більшовицькими агентами . Це

Марія Гаскет, друга співрьз

мовниця, була б-річною дівчин
кою, коли П родину іJІтернували
до табору <<Озеро духа>>. У табори
такого типу збирали жінок і дітей
(воїстину <<небезвечні чужинці>> ) .
Багато дітей вмирало. Коли Ма
рія Гаскет розповідала дітям про
••

•

••

•

смерть своє1 дворІЧНО! сестри ВІд
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Сплавляли ліс, розчищали

Канадські підручники історії

землю, будували мости і за 

замовчували ці історичні факти,

лізниці. Була й інша робота .
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Полонені будували тенісні кор

вивчення історії Інтернаційних

ти, майданчики для гольфу,

акцій . Роман Сербин, професор

відновлювали

Монреальського університету ,

ця.

Банф-готель ,

{СОЛоду і хвороби, вони не віри

згодом

пожежею .

сказав після перегляду фільму

JІИ. Лише зовсім недавно вони

Але при цьому вони спали в хо 

Лугового: <<Цей фільм не тільки

.впевнилися, що їхня мати каже

лодних бараках при температурі

про українців , цей фільм про

nравду.
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