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Dedicated to the memory of  
Ukrainian Canadians who served in the 

ranks of the Canadian Expeditionary Force
during the Great War, 1914-1919

&
John B Gregorovich, first chairman of the 

Ukrainian Canadian Civil Liberties Association 
and last president of Branch No. 360 

of  e Royal Canadian Legion  
(24 January 1927 -26 September 2016)

“To estimate the number of Ukrainians who have enlisted with the Canadian Expeditionary
Forces would be very hard as they were enlisting in various battalions from the Atlantic to
the Pacific coast, but it is safe to say that, to the approximate half million soldiers in Canada,
if the figures of the War Office were available, it could be shown that these people, per
population, gave a larger percentage of men to the war than certain races in Canada have,
aer having enjoyed the privileges of British citizenship for a period of a century or more.”
 
- excerpt from a letter by Henry A Mackie, Unionist MP (Edmonton East) to Prime Minister Robert L Borden, 
16 October 1918
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thousands more would be obliged to report regularly to the
authorities. Yet, despite the injustice of Canada’s first national
internment operations, Canadian Ukrainians would be over-
represented in the CEF – many men simply lied about who they
were and joined up. Not a few would give their lives for their
adopted homeland.

After their arrival in England in June 1916, some soldiers of the
77th Battalion, including Konowal, were reassigned to the 47th

Canadian (British Columbia) Infantry Battalion. Konowal’s war
would be fought in the ranks of the 47th, at the Battle of the
Somme, Vimy Ridge, and, in August 1917, at the Battle of Hill
70 near Lens, France. His valour in that battle would be
recognized by His Majesty King George V in London on 15
October 1917 when Konowal was awarded the highest medal
of the British Empire, the Victoria Cross, the only Ukrainian
Canadian ever so distinguished. 

Though severely wounded at Hill 70, Konowal soldiered on
even after the fighting on the Western Front ended with the
Armistice of 11 November 1918. He deployed to Russia on
11 October 1918 with the Canadian Siberian Expeditionary
Force, joining the struggle against the Bolsheviks. By the time
he was honourably discharged, 4 July 1919, Corporal Konowal
had served in the army for a total of 3 years and 357 days.

On returning to Ottawa, Konowal was publicly lauded as a hero,
seen as a highly respected member of the Great War Veterans
Association (GWVA), the forerunner of the Royal Canadian
Legion. On 19 July 1919 he even led a veterans parade
downtown to the Parliament Buildings. However, suffering
from war wounds, both physical and mental, his life was
increasingly troubled. While protecting a fellow veteran Leonti
Diedek during a fight in Hull, Quebec (20 July 1919), Konowal
killed Vasyl Artich. After standing trial for murder, he was
found not guilty by reason of insanity and ended up confined
in mental hospitals for several years.
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Foreword

Filip Konowal lived a life that 
underscored exceptional bravery, 
hardship and continuous service to his 
adopted country.  From his early life 
in the Ukrainian village of Kutkivtsi to 
his exploits with the 47th Battalion at 
Hill 70, a post-war murder charge and 
employment as a janitor on Parliament 
Hill, Filip Konowal’s story is a part of the 
Canadian fabric that needed to be told.   

As the only Ukrainian-born Victoria 
Cross winner, Konowal’s exploits in 
uniform are a tribute to all Ukrainian 
Canadians who made the choice to defend Canada and her interests during the 
Great War. Yet it is important to remember that while thousands like Konowal 
volunteered to fight, other Ukrainian Canadians were interned or required to 
register as “enemy aliens” by virtue of their Austro-Hungarian citizenship. Indeed, 
my paternal grandfather was one of the latter, yet he -- like most in his situation 
-- remained a patriotic Canadian for the rest of his life.

Ukrainian Canadians have served their Sovereign and Canada in uniform from 
the First World War to the present day. There are many examples of their bravery 
and sacrifice but none as compelling as the actions of Filip Konowal at Hill 70 
during the harsh fighting of August 1917.  As one of only 75 soldiers recognized 
with the highest award for valour in the British Empire, while serving with the 
Canadian army, Filip Konowal and his legacy are not only of importance to 
Canadians of Ukrainian descent but to today’s Canadian Army soldiers who so 
proudly serve, including a number recently deployed to Ukraine.

Professor Lubomyr Luciuk is to be commended not only for his work in 
preserving and recording the amazing story of Filip Konowal but for the pivotal 
role he played in restoring Konowal’s stolen Victoria Cross to the safekeeping of 
the Canadian War Museum. This exceedingly rare and prestigious decoration 
is a treasured artefact of national significance that represents not only a direct 
connection to Konowal but a tribute to the incredible bravery and sacrifice of all 
Canadian soldiers of the Great War.  We are fortunate this Victoria Cross is now 
on permanent display and that the story behind the man to whom it was awarded 
is a matter of public record.

Lieutenant-General Paul F Wynnyk, CMM, MSM, CD
Commander Canadian Army

Ottawa, October 2017
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Передмова

Пилип Коновал прожив життя, що яскраво засвідчило виняткову 
хоробрість, скрутні обставини й постійне служіння своїй новій 
батьківщині. Від дитинства і молодості в українському селі Кутківці до 
подвигів у складі 47-го батальйону у Битві за Висоту 70 і до післявоєнного 
обвинувачення у вбивстві й роботи прибиральником на Парламентській 
Гірці історія Пилипа Коновала — це частина тканини життя Канади, про 
яку потрібно розповідати.
Подвиги Коновала, єдиного кавалера Хреста Вікторії українського 
походження, є шаною всім українським канадцям, які зробили вибір 
захищати Канаду та її інтереси під час Першої світової війни. Проте 
важливо пам’ятати, що в той час, коли тисячі таких, як Коновал, 
зголосилися до борні, інших українських канадців інтернували або 
змушували реєструватися в статусі «ворожих чужоземців» через їхнє 
австро-угорське громадянство. Серед них був, власне, і мій дід по 
батьковій лінії, однак він, як і більшість українців, які опинилися в такій 
ситуації, залишився патріотом Канади до кінця свого життя.
Українські канадці служили своєму суверену і Канаді в лавах війська 
від початку Першої світової війни і служать по сьогодні. Вони показали 
чимало прикладів хоробрості й жертовності, однак жоден із них не 
полонить уяву так, як подвиг Пилипа Коновала на Висоті 70 під час 
запеклого протистояння в серпні 1917 року. Коновал належить до 
невеликої когорти із 75 вояків Канадської Армії, що стали кавалерами 
найвищої нагороди Брітанської імперії за мужність. Тому його постать і 
спадок важливі не лише для канадців українського походження, а й для 
теперішніх вояків Канадської Армії, які з такою гордістю несуть свою 
службу, зокрема контингенту, нещодавно направленого в Україну.
Професор Любомир Луцюк заслуговує на похвалу не лише за проведену 
роботу зі збереження і запису захоплюючої історії Пилипа Коновала, 
а й за ту ключову роль, що її він відіграв у поверненні вкраденого 
Хреста Вікторії, яким було нагороджено Коновала, на зберігання в 
Канадському музеї війни. Ця надзвичайно рідкісна і престижна нагорода 
є дорогоцінним артефактом національної значущості, що символізує не 
лише прямий зв’язок із Коновалом, а й шану неймовірній хоробрості 
та жертовності всіх канадських вояків у Першій світовій війні. Нам 
пощастило, що Хрест Вікторії нині став частиною постійної експозиції, а 
історія його кавалера стала відкритою для громадськості.

Генерал-лейтенант Пол Ф. Винник, кавалер ордена «За військові заслуги», 
медалі «За особливі заслуги в службі» та нагороди ВС Канади, командувач 
Канадської Армії
Оттава, жовтень 2017 року
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thousands more would be obliged to report regularly to the
authorities. Yet, despite the injustice of Canada’s first national
internment operations, Canadian Ukrainians would be over-
represented in the CEF – many men simply lied about who they
were and joined up. Not a few would give their lives for their
adopted homeland.

After their arrival in England in June 1916, some soldiers of the
77th Battalion, including Konowal, were reassigned to the 47th

Canadian (British Columbia) Infantry Battalion. Konowal’s war
would be fought in the ranks of the 47th, at the Battle of the
Somme, Vimy Ridge, and, in August 1917, at the Battle of Hill
70 near Lens, France. His valour in that battle would be
recognized by His Majesty King George V in London on 15
October 1917 when Konowal was awarded the highest medal
of the British Empire, the Victoria Cross, the only Ukrainian
Canadian ever so distinguished. 

Though severely wounded at Hill 70, Konowal soldiered on
even after the fighting on the Western Front ended with the
Armistice of 11 November 1918. He deployed to Russia on
11 October 1918 with the Canadian Siberian Expeditionary
Force, joining the struggle against the Bolsheviks. By the time
he was honourably discharged, 4 July 1919, Corporal Konowal
had served in the army for a total of 3 years and 357 days.

On returning to Ottawa, Konowal was publicly lauded as a hero,
seen as a highly respected member of the Great War Veterans
Association (GWVA), the forerunner of the Royal Canadian
Legion. On 19 July 1919 he even led a veterans parade
downtown to the Parliament Buildings. However, suffering
from war wounds, both physical and mental, his life was
increasingly troubled. While protecting a fellow veteran Leonti
Diedek during a fight in Hull, Quebec (20 July 1919), Konowal
killed Vasyl Artich. After standing trial for murder, he was
found not guilty by reason of insanity and ended up confined
in mental hospitals for several years.
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Avant-propos

Au cours de sa vie, Filip Konowal a fait preuve d’un courage exceptionnel, a 
surmonté de grandes épreuves et a servi loyalement son pays d’adoption. De 
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Released during the Great Depression, Konowal’s future would
have been bleak if he had not been recognized, fortuitously, by
Prime Minister W L Mackenzie King who offered him a job as
the special custodian of Room No. 16 on Parliament Hill. That
kindness bettered Konowal’s life. He would remain at his
janitorial post until 21 April 1959, once quipping to an Ottawa
Citizen journalist: "I mopped up overseas with a rifle, and here
I just mop up with a mop.”

As Konowal’s first wife, Anna, had perished during the Stalinist
terror in Soviet-occupied Ukraine, he lost all contact with his
daughter, Maria. In 1934 he married a French Canadian widow,
Juliette Leduc-Auger, accepting her children as his own, caring
for her invalided brother, and learning French. Poor and unable
to join in the Vimy Ridge Pilgrimage (July 1936) – the only
Canadian VC winner who did not – Konowal did travel
overseas in June 1956 to attend a Buckingham Palace ceremony
marking the Victoria Cross’s 100th anniversary, supported
financially by Toronto’s Royal Canadian Legion Branch No. 360.
These veterans of the Second World War, led by Stefan Pawluk,
also made Konowal their Branch’s honourary patron at a
Remembrance Day dinner held on 7 November 1953.

Filip Konowal passed away in the Veterans Pavilion of Ottawa’s
Civic Hospital on 3 June 1959, aged 72. The final entry in his
government record simply reads: "died in service." This
Ukrainian immigrant, lumberjack, soldier, veteran, father,
husband, and janitor was then buried in Ottawa’s Notre Dame
Cemetery, his final resting place marked with a simple stone
tablet. In 1995 this marker was replaced with an upright
gravestone adorned with a Victoria Cross, thanks to the efforts
of Lieutenant (retd) Ron Sorobey of Ottawa’s Cameron
Highlanders. Trilingual bronze plaques honouring Konowal as
a Ukrainian Canadian hero were also installed across Canada
in 1996-1997, under the leadership of John B Gregorovich,
Branch No. 360’s president, and its treasurer, Mykola Kulyk.
Following the Soviet Union’s collapse in 1991, the Branch also
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thousands more would be obliged to report regularly to the
authorities. Yet, despite the injustice of Canada’s first national
internment operations, Canadian Ukrainians would be over-
represented in the CEF – many men simply lied about who they
were and joined up. Not a few would give their lives for their
adopted homeland.

After their arrival in England in June 1916, some soldiers of the
77th Battalion, including Konowal, were reassigned to the 47th

Canadian (British Columbia) Infantry Battalion. Konowal’s war
would be fought in the ranks of the 47th, at the Battle of the
Somme, Vimy Ridge, and, in August 1917, at the Battle of Hill
70 near Lens, France. His valour in that battle would be
recognized by His Majesty King George V in London on 15
October 1917 when Konowal was awarded the highest medal
of the British Empire, the Victoria Cross, the only Ukrainian
Canadian ever so distinguished. 

Though severely wounded at Hill 70, Konowal soldiered on
even after the fighting on the Western Front ended with the
Armistice of 11 November 1918. He deployed to Russia on
11 October 1918 with the Canadian Siberian Expeditionary
Force, joining the struggle against the Bolsheviks. By the time
he was honourably discharged, 4 July 1919, Corporal Konowal
had served in the army for a total of 3 years and 357 days.

On returning to Ottawa, Konowal was publicly lauded as a hero,
seen as a highly respected member of the Great War Veterans
Association (GWVA), the forerunner of the Royal Canadian
Legion. On 19 July 1919 he even led a veterans parade
downtown to the Parliament Buildings. However, suffering
from war wounds, both physical and mental, his life was
increasingly troubled. While protecting a fellow veteran Leonti
Diedek during a fight in Hull, Quebec (20 July 1919), Konowal
killed Vasyl Artich. After standing trial for murder, he was
found not guilty by reason of insanity and ended up confined
in mental hospitals for several years.
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Cpl F Konowal, Lens, 22 August 2005 iv
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A Canadian Hero – Corporal Filip Konowal, VC

He was born in the Ukrainian village of Kutkivtsi, just east of the
Zbruch River. As that tributary marked the border separating the
Tsarist and Austro-Hungarian empires, Filip Konowal came to
Canada in April 1913 on a Russian passport. As such he was
identified as a citizen of an allied power and not labelled an “enemy
alien” when the Great War broke out, 4 August 1914. Ironically,
even as Konowal was volunteering for Ottawa’s 77th Canadian
Infantry Battalion of the Canadian Expeditionary Force, assigned
regimental number 144039, thousands of his fellow Ukrainians
and other Europeans were being arrested under the War Measures
Act. Herded into 24 camps set up across the Dominion, they would
be forced to do heavy labour for the profit of their jailers,
disenfranchised, and subjected to other state-sanctioned
indignities not because of any wrong they had done but only
because of where they had come from, who they were. Many
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thousands more would be obliged to report regularly to the
authorities. Yet, despite the injustice of Canada’s first national
internment operations, Canadian Ukrainians would be over-
represented in the CEF – many men simply lied about who they
were and joined up. Not a few would give their lives for their
adopted homeland.

After their arrival in England in June 1916, some soldiers of the
77th Battalion, including Konowal, were reassigned to the 47th

Canadian (British Columbia) Infantry Battalion. Konowal’s war
would be fought in the ranks of the 47th, at the Battle of the
Somme, Vimy Ridge, and, in August 1917, at the Battle of Hill
70 near Lens, France. His valour in that battle would be
recognized by His Majesty King George V in London on 15
October 1917 when Konowal was awarded the highest medal
of the British Empire, the Victoria Cross, the only Ukrainian
Canadian ever so distinguished. 

Though severely wounded at Hill 70, Konowal soldiered on
even after the fighting on the Western Front ended with the
Armistice of 11 November 1918. He deployed to Russia on
11 October 1918 with the Canadian Siberian Expeditionary
Force, joining the struggle against the Bolsheviks. By the time
he was honourably discharged, 4 July 1919, Corporal Konowal
had served in the army for a total of 3 years and 357 days.

On returning to Ottawa, Konowal was publicly lauded as a hero,
seen as a highly respected member of the Great War Veterans
Association (GWVA), the forerunner of the Royal Canadian
Legion. On 19 July 1919 he even led a veterans parade
downtown to the Parliament Buildings. However, suffering
from war wounds, both physical and mental, his life was
increasingly troubled. While protecting a fellow veteran Leonti
Diedek during a fight in Hull, Quebec (20 July 1919), Konowal
killed Vasyl Artich. After standing trial for murder, he was
found not guilty by reason of insanity and ended up confined
in mental hospitals for several years.
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Released during the Great Depression, Konowal’s future would
have been bleak if he had not been recognized, fortuitously, by
Prime Minister W L Mackenzie King who offered him a job as
the special custodian of Room No. 16 on Parliament Hill. That
kindness bettered Konowal’s life. He would remain at his
janitorial post until 21 April 1959, once quipping to an Ottawa
Citizen journalist: "I mopped up overseas with a rifle, and here
I just mop up with a mop.”

As Konowal’s first wife, Anna, had perished during the Stalinist
terror in Soviet-occupied Ukraine, he lost all contact with his
daughter, Maria. In 1934 he married a French Canadian widow,
Juliette Leduc-Auger, accepting her children as his own, caring
for her invalided brother, and learning French. Poor and unable
to join in the Vimy Ridge Pilgrimage (July 1936) – the only
Canadian VC winner who did not – Konowal did travel
overseas in June 1956 to attend a Buckingham Palace ceremony
marking the Victoria Cross’s 100th anniversary, supported
financially by Toronto’s Royal Canadian Legion Branch No. 360.
These veterans of the Second World War, led by Stefan Pawluk,
also made Konowal their Branch’s honourary patron at a
Remembrance Day dinner held on 7 November 1953.

Filip Konowal passed away in the Veterans Pavilion of Ottawa’s
Civic Hospital on 3 June 1959, aged 72. The final entry in his
government record simply reads: "died in service." This
Ukrainian immigrant, lumberjack, soldier, veteran, father,
husband, and janitor was then buried in Ottawa’s Notre Dame
Cemetery, his final resting place marked with a simple stone
tablet. In 1995 this marker was replaced with an upright
gravestone adorned with a Victoria Cross, thanks to the efforts
of Lieutenant (retd) Ron Sorobey of Ottawa’s Cameron
Highlanders. Trilingual bronze plaques honouring Konowal as
a Ukrainian Canadian hero were also installed across Canada
in 1996-1997, under the leadership of John B Gregorovich,
Branch No. 360’s president, and its treasurer, Mykola Kulyk.
Following the Soviet Union’s collapse in 1991, the Branch also
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organized a commemorative ceremony in Konowal’s village
(21 August 2000). Finally, on 22 August 2005, a bas-relief of
Cpl Konowal was unveiled near Lens, not far from Hill 70.

Felicitously, in 2004, Konowal’s stolen Victoria Cross was
recovered through the intervention of the Ukrainian Canadian
Civil Liberties Association and Professor Lubomyr Luciuk,
acting on information provided by England’s Iain Stewart.
Konowal’s unique VC is now permanently displayed in the
Canadian War Museum. Even more fittingly, Corporal Filip
Konowal is remembered with the Konowal Walk at the Battle
of Hill 70 Memorial in France, near the very place where this
humble Ukrainian fought with such valour, for Canada.

***

For a more detailed account of Konowal’s life and times see Ron
Sorobey, “Filip Konowal, VC: The Rebirth of a Canadian Hero,”
Canadian Military History, Volume 5, #2, Autumn 1996; and
Lubomyr Luciuk, “Filip Konowal,” in the Canadian Encyclopaedia,
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/filip-konowal/

Konowal’s full service record is available from the Library and
Archives of Canada at 
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-
world-war/100-stories/Pages/konowal.aspx

A trilingual booklet, Konowal (1996), was prepared by Lubomyr
Luciuk and Ron Sorobey, with a second revised edition,
Konowal: A Canadian Hero, published to mark the unveiling of
the Konowal memorial in Kutkivtsi, Ukraine. The latter is
available online at www.uccla.ca under “Sources and Issues.”

On recalling Konowal see Lubomyr Luciuk, “An immigrant, a
soldier, a janitor – and a hero,” Whig Standard, 17 July 1996;
“Victoria Cross winner no longer an unsung hero,” National
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Post, 21 August 2000; “Filip
Konowal, VC: A True Canadian
Hero,” Ottawa Citizen, 14 April
2004; Jonathan Fowlie, “Long-
lost Victoria Cross recovered,”
Globe and Mail, 6 April 2004;
Lubomyr Luciuk, “A Hero’s
Return,” London Free Press, 21
August 2004; “Troubled hero’s
medal comes home,” Montreal
Gazette, 23 August 2004; and
“From Ukraine, a Canadian
hero,” National Post, 23 August
2004. For Luciuk’s reflections
following visits to Great War
battlefields in northern France
see “A citizen’s tour of duty,”
Ottawa Citizen, 11 November
2003; and “They lied and died
for Canada,” Globe and Mail, 4 April 2007. On the fate of Branch
No. 360 (Konowal Branch, Royal Canadian Legion) see James
Adams, “Club 360’s legion of problems,” Globe and Mail, 10 June
2015, “What Happened To The 360,” 2 August 2015, accessed at
http://www.blogto.com/music/2005/08/what_happened_to_the_360/ ;
Lubomyr Luciuk, “Legion of heroes poorly served,” Winnipeg
Sun, 21 July 2005; “Honouring a Canadian hero of the First
World War,” Whig Standard, 23 August 2015; and “How the
Legion broke faith with me,” Whig Standard, 11 November
2006. For the document “The Legacy of Branch No. 360,”
presented to the last general meeting of the Branch’s members
in Toronto 11 November 2007, go to the “Sources and Issues”
section of the UCCLA’s website, www.uccla.ca

On Ukrainian Canadians in the First World War and Canada’s
first national internment operations of 1914-1920 see V J Kaye
(edited by J B Gregorovich), Ukrainian Canadians in Canada’s
Wars (Toronto: Ukrainian Canadian Research Foundation,
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1983); Bohdan S Kordan, No Free Man: Canada, the Great War
and the Enemy Alien Experience (McGill-Queen’s University
Press, 2016); Lubomyr Luciuk, In Fear of the Barbed Wire Fence:
Canada’s First National Internment Operations and the
Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Kashtan Press, 2001); Frances
Swyripa & John Herd Thompson, eds, Loyalties in Conflict:
Ukrainians in Canada During the Great War (Edmonton:
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1983); and the
websites of the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association
(www.uccla.ca) and Canadian First World War Internment
Recognition Fund (www.internmentcanada.ca).
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For more on the Battle of Hill 70 see Robert Engen, The Lads
In Their Hundreds (Kingston: Allan Graphics, 2016); the Battle
of Hill 70 Memorial Project website (www.hill70.ca); Douglas
E Delaney & Serge Marc Durflinger, eds, Capturing Hill 70:
Canada’s Forgotten Battle of the First World War (University of
British Columbia Press, 2016); and “The Capture of Hill 70,”
pages 269-285 in Colonel G W L Nicholson, Official History of
the Canadian Army in the First World War: Canadian
Expeditionary Force 1914-1919 (Ottawa, Roger Duhamel,
Queen’s Printer and Controller of Stationery, 1962), including
Map 8: Hill 70 and Lens (15-25 August 1917), accessed at
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/docs/CEF_e.pdf

For some additional information about Konowal in the interwar
period see “Cannot go home to Russia. They’d shoot me, says
VC,” (Toronto Daily Star, 19 August 1933). Ukrainian
Canadians serving overseas during the Second World War
knew of Konowal’s straitened economic circumstances. See
“Ukrainian V.C. of 1914-1918” in the Ukrainian Canadian
Servicemen’s Association Newsletter (August 1944), reprinted
from Time (8 May 1944).

Deplorably, of the three Branch No. 360-sponsored bronze
plaques unveiled across Canada in Cpl Konowal’s honour,
placed by the Governor General’s Foot Guards in the Cartier
Square Drill Hall in Ottawa (15 July 1996), at the Royal
Canadian Legion Branch No. 360 in Toronto (21 August
1996) and at the New Westminster Armoury by the Royal
Westminster Regimental Association (5 April 1997), the
latter two were subsequently stolen, one from the façade of
the Branch No. 360 building on Queen Street West in
Toronto, the other from outside the armoury of the Royal
Westminster Regiment. While the plaque in British
Columbia was subsequently replaced with a stone marker on
the initiative of Jerry Gangur and the Royal Westminster
Regiment, the one in Toronto was never recovered nor was
a new one installed after Branch No. 360 was itself shuttered
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The Royal Canadian Legion in Toronto was reinstalled at the St Vladimir’s Ukrainian Institute 
thanks to the efforts of Bohdan Cherniawski and Eugene Yakovitch

*
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by a controversial order of Dominion Command of The
Royal Canadian Legion.

Generous financial support for the Battle of Hill 70 Memorial
near Loos-en-Gohelle-Lens, France, unveiled on 8 April 2017,
and in particular for the naming of the Konowal Walk, was
provided by James and Louise Temerty, founding patrons.
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1983); Bohdan S Kordan, No Free Man: Canada, the Great War
and the Enemy Alien Experience (McGill-Queen’s University
Press, 2016); Lubomyr Luciuk, In Fear of the Barbed Wire Fence:
Canada’s First National Internment Operations and the
Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Kashtan Press, 2001); Frances
Swyripa & John Herd Thompson, eds, Loyalties in Conflict:
Ukrainians in Canada During the Great War (Edmonton:
Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1983); and the
websites of the Ukrainian Canadian Civil Liberties Association
(www.uccla.ca) and Canadian First World War Internment
Recognition Fund (www.internmentcanada.ca).
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Kапрал Пилип Коновал, канадський герой і
кавалер Хреста Вікторії 

Пилип Коновал народився в українському селі Кутківці,
на сході від річки Збруч, що відокремлювала царську і
Австро-Угорську імперії. Він  прибув до Канади з
російським паспортом у квітні 1913 року. Він був
ідентифікований як громадянин держави-союзника, що
означало не бути позначеним як "іноземний ворог", коли
Велика війна спалахнула 4 серпня 1914 року. По іронії,
саме тоді, коли Коновал добровільно приєднався до
Оттавського 77-го піхотного батальйону Канадського
Експедиційного Війська і йому було призначено полковий
номер 144039, тисячі його побратимів українців та інших
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європейців, по військовому закону того часу, було
затримано  і загнано у 24 табори, створені по всьому
домініону. Вони були змушені виконувати важку
роботу для користі своїх тюремників, були
позбавлені громадянських прав та зазнали різних
принижень. Все це було санкціоновано державою, і не
тому, що ті люди зробили щось погане, але тільки через
те, звідки вони були родом. Тисячі людей були
зобов'язані регулярно звітувати владі. Але
незважаючи на всю цю несправедливість, в
Канадському Експедиційному Війську було
насправді набагато більше українців, ніж по
офіційним даним, тому що велика кількість
тих людей, щоб вступити в це військо,
просто збрехали про своє походження.
Чимало тих чоловіків віддали життя за свою
нову батьківщину.

Після прибуття до Англії в червні 1916 року
деякі солдати 77-го батальйону, в тому
числі і Коновал, були переведені до 47-го
канадського піхотного батальйону
(Британської Колумбії). У рядах 47 го
батальйону Коновал і пройшов війну,
прийнявши участь в битвах на Соммі, Вімі
Рідж, і в кінці серпня 1917 року в бою за узгір'я
70 поблизу Лансу у Франції. Його доблесть було
визнано Його Величністю королем Георгом V у
Лондоні 15 жовтня 1917 року, коли Коновал був
нагороджений вищою медаллю Британської
імперії, Хрестом Вікторії. Він єдиний зі всіх
українських канадців був вшанован цією нагородою. 

Незважаючи на важкі поранення, одержані в бою за
узгір'я 70, Коновал протримався солдатом до кінця
бойових дій на Західному фронті, які закінчилися
перемир'ям 11 листопада 1918 року. Після цього,
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сибірськими експедиційними силами, він потрапив до 
Росії, де брав участь в боротьбі з більшовиками. Капрал 
Коновал прослужив в армії в цілому 3 роки і 357 днів, після 
чого він був з пошаною звільнений 4 липня 1919 року.
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разом з Канадськими сибірськими експедиційними
силами, він потрапив до Росії, де брав участь в боротьбі
з більшовиками. Капрал Коновал прослужив в армії в
цілому 3 роки і 357 днів, після чого він був з пошаною
звільнений 4 липня 1919 року.

Коли Коновал повернувся до Оттави, його було публічно
звеличувано як героя і поважного члена Асоціації
ветеранів Великої війни (GWVA), яка була попередником
Королівського канадського легіону. 19 липня 1919 року
Коновал вів парад ветеранів через центр міста Оттава до
будівлі Парламенту. Однак військові рани, як фізичні так
і психічні, приносили Коновалу багато страждань, все
більш і більш погіршуючи його життя. 20 липня 1919 року
містечку Халл у Квебеці трапилася бійка, під час якої,
захищаючи свойого товариша, ветерана Леонтія Дідика,
Коновал вбив чоловіка на ім'я Василь Артич. Коли
Коновал постав перед судом за вбивство, він був
визнаний невинним через божевільність і мусив
провести декілька років в психіатричних лікарнях. 

Коновал вийшов із лікарні під час Великої депресії, і
можливо, його майбутнє було б безрадісним, якби він не
був випадково визнаний прем'єр-міністром В.Л. Маккензі
Кінгом, який запропонував йому роботу в якості
особливого піклувальника зала №16 канадійського
Парламенту. Ця доброта поліпшила життя Коновала, і він
залишився на посаді прибиральника до 21 квітня 1959
року.  Одного разу він глузував до журналіста газети
Ottawa Citizen: "Тоді, за кордоном, я прибирав бруд
гвинтівкою, а зараз просто прибираю його шваброю."

Коли перша дружина Коновала Ганна загинула під час
сталінського терору в окупованій радянською владою
Україні, він втратив будь-який зв'язок зі своєю дочкою
Марією. У 1934 році він одружився з французькою
канадкою, вдовою Жюльєтт Ледюк Оже, і прийняв її дітей
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її дітей як своїх власних. Коновал піклувався про її 
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липні 1936 року було організовано Паломництво у Вімі-
Рідж, Коновал не зміг взяти участь через свою бідність 

– єдиний канадський кавалер Хреста Вікторії, який не 
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як своїх власних. Коновал піклувався про її
демобілізованого брата і вивчав французьку мову. Коли
в липні 1936 року було організовано Паломництво у Вімі-
Рідж, Коновал не зміг взяти участь через свою бідність –
єдиний канадський кавалер Хреста Вікторії, який не
приєднався до цієї події. Однак при фінансовій підтримці
українських канадців-членів філії №360 Королевського
Kанадського Легіону в Торонто, Коновал в червні 1956
року взяв участь в церемонії Букінгемського палацу та
інших заходах, присвячених 100 річчю Хреста Вікторії. Ці
ветерани Другої світової війни, на чолі зі Стефаном
Павлюком, також призначили Коновала почесним членом
своєї філії під час вечері, присвяченій Дню пам'яті, що
відбулася 7 листопада 1953 року.

Пилип Коновал помер у віці 72 років 3 червня 1959 року
в палаті для ветеранів oттавської міської лікарні.
Останній урядовий запис про нього такий: "Помер на
службі". Український емігрант, лісоруб, солдат, ветеран,
батько, чоловік і прибиральник був похований в Оттаві
на кладовищі Нотр-Дам. Місце його останнього спочинку
позначили звичайною кам'яною плитою, яку тільки у 1995
року було замінено на вертикальний надгробок,
прикрашений Хрестом Вікторії і з написами на трьох
мовах. Це сталося завдяки зусиллям лейтенанта (у
відставці) Рона Соробі з організації ветеранів Cameron
Highlanders в Оттаві. В 1996-1997 роках, під керівництвом
президента філії №360 Джона Б. Грегоровича і скарбника
філії Миколи Кулика, по всій Канаді були також
встановлені бронзові меморіальні дошки на честь
Коновала як українського канадського героя. Після
розпаду Радянського Союзу у 1991 році, 21 серпня 2000
року вони організували пам'ятну церемонію в селі, де
народився Коновал. І нарешті 22 серпня 2005 року був
відкритий барельєф капралові Коновалу поблизу Лансу,
біля узгір'я 70.
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церемонію в селі, де народився Коновал. І нарешті 22 
серпня 2005 року був відкритий барельєф капралові 
Коновалу поблизу Лансу, біля узгір’я 70.

На щастя, у 2004 році вкрадений раніше Хрест 
Вікторії, який належав Коновалу, було повернено 
завдяки втручанню Української Канадської Асоціації 
Громадянських Свобод та професора Любомира Луцюка, 
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На щастя, у 2004 році вкрадений раніше Хрест Вікторії,
який належав Коновалу, було повернено завдяки
втручанню Українсько-Канадської Асоціації громадянських
свобод та професора Любомира Луцюка, який діяв на
основі інформації, наданої Іаном Стюартом із Англії.
Унікальний Хрест Вікторії Коновала зараз постійно
знаходиться в експозиціі Канадського музею війни.
Також в пам'ять капрала Пилипа Коновала заосновано
марш під час меморіальних подій, присвячених битві при
узгір'ї 70 у Франції, недалеко від самого місця, де цей
скромний українець воював за Канаду з великою
доблестю.

*** 

Для отримання додаткової інформації про життя Коновала
див.: Рон Соробі "Пилип Коновал, кавалер Хреста Вікторії:
відродження канадського героя", Canadian Military History,
Том 5, №2, осінь 1996; і Любомир Луцюк "Пилип Коновал" в
канадській енциклопедії,
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/filip-konowal/

Повна інформація про службу Коновала доступнa в
Бібліотеці і Архівах Канади, 
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-
world-war/100-stories/Pages/konowal.aspx

Тримовний буклет "Коновал (1996)" був підготовлений
Любомиром Луцюком і Роном Соробі разом з другим
виданням публікації "Коновал: канадський герой", які
було представлено у 2000 році на церемонії відкриття
меморіалу Коновалу в селі Кутківці на Україні. Ця
остання публікація доступна в Інтернеті за адресою
www.uccla.ca в розділі "Sources and Issues."

Спогади про Коновала див.: Любомир Луцюк "Іммігрант,
солдат, прибиральник – і герой", Whig Standard, 17 липня
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який діяв на основі інформації, наданої Іаном Стюартом із 
Англії. Унікальний Хрест Вікторії Коновала зараз постійно 
знаходиться в експозиціі Канадського музею війни. Також 
в пам’ять капрала Пилипа Коновала засновано алею під 
час меморіальних подій, присвячених битві при узгір’ї 
70 у Франції, недалеко від самого місця, де цей скромний 
українець воював за Канаду з великою доблестю.

***

Для отримання додаткової інформації про життя 
Коновала див.: Рон Соробей “Пилип Коновал, кавалер 
Хреста Вікторії: відродження канадського героя”, Canadian 
Military History, Том 5, №2, осінь 1996; і Любомир Луцюк 
“Пилип Коновал” в канадській енциклопедії, 
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/filip-
konowal/

Повна інформація про службу Коновала доступнa в 
Бібліотеці і Архівах Канади, 
http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-
world-war/100-stories/Pages/konowal.aspx

Тримовний буклет “Коновал (1996)” був підготовлений 
Любомиром Луцюком і Роном Соробеєм разом з другим 
виданням публікації “Коновал: канадський герой”, які 
було представлено у 2000 році на церемонії відкриття 
меморіалу Коновалу в селі Кутківці на Україні. Ця остання 
публікація доступна в Інтернеті за адресою www.uccla.ca в 
розділі “Sources and Issues.”

Спогади про Коновала див.: Любомир Луцюк “Іммігрант, 
солдат, прибиральник – і герой”, Whig Standard, 17 липня 
1996 року; “Кавалер Хреста Вікторії більше не є невідомий 
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1996 року; "Кавалер Хреста Вікторії більше не є
невідомий герой", National Post, 21 серпня 2000 року;
"Пилип Коновал, Кавалер Хреста Вікторії: істинний
канадський герой", Ottawa Citizen, 14 квітня 2004 року;
Джонатан Фоулі "Повернення втраченого Хреста
Вікторії", Globe & Mail, 6 квітня 2004 року; Любомир
Луцюк "Повернення героя", London Free Press, 21 серпня
2004; "Mедаль героя пoвертається додому," Montreal
Gazette, 23 серпня 2004 року; "З України, канадський
герой," National Post, 23 серпня 2004 року. Також див.
роздуми Луцюкa після відвідування місць битв Великої
війни в північній Франції: "Обов'язок громадянина",
Ottawa Citizen, 11 листопада 2003 року, і "Брехуни, які
померли за Канаду", Globe & Mail, 4 квітня 2007 року.
Про філію № 360 Королівського Kанадського Легіону
(відділення, де був Коновал) див.: Джеймс Адамс "Легіон
проблем клуба 360", Globe & Mail, 10 червня 2015, "Що
трапилося з філією 360", 2 серпня 2015 року,
http://www.blogto.com/music/2005/08/what_happened_to_the_360/;
і Любомир Луцюк "Погане ставлення до легіона героїв",
Winnipeg Sun, 21 липня 2005 року; "Вшанування
канадського героя Першої світової війни", Whig Standard,
23 серпня 2015; і "Віроломний легіон", Whig Standard,
11 листопада 2006 року. 

Для отримання документа "Спадщина філії № 360",
представленого на останніх загальних зборах членів філії
в Торонто 11 листопада 2007 року, перейдіть в розділ
"Sources and Issues" (джерела і питання) веб-сайта UCCLA
на www.uccla.ca

Про українських канадців під час першої світової війни
і перші урядові операції інтернування в Канаді у 1914-
1920 роках див.: В.Д. Кей (під редакцією Д.Б.
Грегоровича) "Українські канадці у війнах за Канаду"
(Торонто: Дослідницький фонд українців канади, 1983);
Богдан С. Кордан "Нема волі: Канада, Велика війна і
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герой”, National Post, 21 серпня 2000 року; “Пилип Коновал, 
Кавалер Хреста Вікторії: істинний канадський герой”, 
Ottawa Citizen, 14 квітня 2004 року; Джонатан Фоулі 

“Повернення втраченого Хреста Вікторії”, Globe & Mail, 6 
квітня 2004 року; Любомир Луцюк “Повернення героя”, 
London Free Press, 21 серпня 2004; “Mедаль героя вертається 
додому,” Montreal Gazette, 23 серпня 2004 року; “З України, 
канадський герой,” National Post, 23 серпня 2004 року. 
Також див. роздуми Луцюкa після відвідування місць 
битв Великої війни в північній Франції: “Обов’язок 
громадянина”, Ottawa Citizen, 11 листопада 2003 року, і 

“Брехуни, які померли за Канаду”, Globe & Mail, 4 квітня 
2007 року. Про філію № 360 Королівського Kанадського 
Легіону (відділення, де був Коновал) див.: Джеймс Адамс 

“Легіон проблем клуба 360”, Globe & Mail, 10 червня 
2015, “Що трапилося з філією 360”, 2 серпня 2015 року, 
http://www.blogto.com/music/2005/08/what_happened_to_
the_360/; і Любомир Луцюк “Погане ставлення до легіона 
героїв”, Winnipeg Sun, 21 липня 2005 року; “Вшанування 
канадського героя Першої світової війни”, Whig Standard, 
23 серпня 2015; і “Віроломний легіон”, Whig Standard, 11 
листопада 2006 року.

Для отримання документа “Спадщина філії № 360”, 
представленого на останніх загальних зборах членів філії 
в Торонто 11 листопада 2007 року, перейдіть в розділ 

“Sources and Issues” (джерела і питання) веб-сайта UCCLA 
на www.uccla.ca

Про українських канадців під час першої світової війни 
і перші урядові операції інтернування в Канаді у 1914-
1920 роках див.: В.Д. Кей (під редакцією І.Б. Григоровича) 
“Українські канадці у війнах за Канаду” (Торонто: 
Дослідницький фонд українців Канади, 1983); Богдан 
С. Кордан “Нема волі: Канада, Велика війна і досвід 
іноземних ворогів” (McGill-Queen’s University Press, 
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досвід іноземних ворогів" (McGill-Queen’s University
Press, 2016); Любомир Луцюк "Страх перед колючим
дротом: українські канадці і перші урядові операції
інтернування в Канаді 1914-1920 років" (Kashtan Press,
2001); Френсіс Свиріпа і Джон Херд Томпсон
(редактори) "Відданість незважаючи на конфлікт:
українці в Канаді під час Великої війни" (Едмонтон:
Канадський інститут українських досліджень, 1983);
веб-сайти Української Kанадської Aсоціації
громадянських свобод (www.uccla.ca) і Фонду визнання
фактів інтернування в Канаді під час Першої світової
війни (www.internmentcanada.ca).

За більш детальною інформацією про битву за узгір'я 70
звертайтеся: Роберт Енген "Сотні хлопців" (Кінгстон:
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2016); Любомир Луцюк “Страх перед колючим дротом: 
українські канадці і перші урядові операції інтернування 
в Канаді 1914-1920 років” (Kashtan Press, 2001); Френсіс 
Свиріпа і Джон Херд Томпсон (редактори) “Відданість 
незважаючи на конфлікт: українці в Канаді під час Великої 
війни” (Едмонтон: Канадський інститут українських 
студій, 1983); веб-сайти Української Kанадської Aсоціації 
Громадянських Свобод (www.uccla.ca) і Фонду визнання 
фактів інтернування в Канаді під час Першої світової 
війни (www.internmentcanada.ca).

За більш детальною інформацією про битву за узгір’я 70 
звертайтеся: Роберт Енген “Сотні хлопців” (Кінгстон: 
Allan Graphics, 2016); Меморіальний сайт проекту “Бій 
за узгір’я 70” (www.hill70.ca); редакція Дугласа Е. Делані 
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Allan Graphics, 2016); Меморіальний сайт проекту "Бій за
узгір'я 70" (www.hill70.ca); редакція Дугласа Е. Делані &
Сержа Марк Дафлінгер "Взяття узгір'я 70: забута битва
канадських військ під час Першої світової війни"
(University of British Columbia Press, 2016); "Взяття узгір'я
70", сторінки 269-285 в публікації полковника Г.В.Л.
Ніколсона "Офіційна історія канадської армії в Першій
світовій війні: Канадський експедиційний корпус 1914-
1919" (Оттава, Роже Дюамель, королевський друкар і
контролер канцелярського приладдя, 1962), в тому числі
"Карта No.8: Узгір'я 70 і Ланс (15-25 серпня 1917 р.)"
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/docs/CEF_e.pdf.

Для отримання додаткової інформації про життя
Коновала в міжвоєнний період див.: "Кавалер Хреста
Вікторії сказав, що він не може повернутися додому в
Росію, бо його там розстріляють"(Toronto Daily Star, 19
серпня 1933 р.). Українські канадці, які служили за
кордоном під час Другої світової війни, знали про
нужденні економічні обставини Коновала. Дивіться
статтю "Український кавалер Хреста Вікторії 1914-1918
років" в інформаційному бюлетені Асоціації українських
канадських військовослужбовців (серпень 1944 р.),
передруковану з журналу Time (8 травня 1944 р).

Сумно, але дві з трьох відкритих у Канаді меморіальних
дошок на честь капрала Коновала, встановлених
гвардійцями генерал-губернатора, було вкрадено. Ці
бронзові дошки були спонсоровані філією №360
Королівського Kанадського Легіону і встановлені у
військовому тренувальному залі що на площі Картьє в
Оттаві (15 липня 1996 року), в філії No.360 Королівського
Kанадського Легіону в Торонто (21 серпня 1996 року)
і в Нью-Вестмінстерському збройовому арсеналі
Королівської Вестмінстерської полкової aсоціації
(5 квітня 1997), і саме останні дві були згодом вкрадені –
одна з фасаду будівлі філії №360 на Куін Стріт в Торонто,
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і Сержа Марк Дафлінгер “Взяття узгір’я 70: забута 
битва канадських військ під час Першої світової війни” 
(University of British Columbia Press, 2016); “Взяття узгір’я 
70”, сторінки 269-285 в публікації полковника Г.В.Л. 
Ніколсона “Офіційна історія канадської армії в Першій 
світовій війні: Канадський експедиційний корпус 1914-
1919” (Оттава, Роже Дюамель, королівський друкар 
і контролер канцелярського приладдя, 1962), в тому 
числі “Карта No.8: Узгір’я 70 і Ланс (15-26 серпня 1917 
р.)” (http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/docs/
CEF_e.pdf).

Для отримання додаткової інформації про життя 
Коновала в міжвоєнний період див.: “Кавалер Хреста 
Вікторії сказав, що він не може повернутися додому в 
Росію, бо його там розстріляють”(Toronto Daily Star, 
19 серпня 1933 р.). Українські канадці, які служили 
за кордоном під час Другої світової війни, знали про 
нужденні економічні обставини Коновала. Дивіться 
статтю “Український кавалер Хреста Вікторії 1914-
1918 років” в інформаційному бюлетені Асоціації 
українських канадських військовослужбовців (серпень 
1944 р.), передруковану з журналу Time (8 травня 1944 р).

Сумно, але дві з трьох відкритих у Канаді меморіальних 
дошок на честь капрала Коновала, встановлених 
гвардійцями генерал-губернатора, було вкрадено. 
Ці бронзові дошки були спонсоровані філією №360 
Королівського Kанадського Легіону і встановлені у 
військовому тренувальному залі що на площі Картьє в 
Оттаві (15 липня 1996 року), в філії No.360 Королівського 
Kанадського Легіону в Торонто (21 серпня 1996 року) 
і в Нью-Вестмінстерському збройовому арсеналі 
Королівської Вестмінстерської полкової aсоціації (5 
квітня 1997), і саме останні дві були згодом вкрадені – 
одна з фасаду будівлі філії №360 на Квін Стріт в Торонто, 
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а інша з вулиці біля збройового арсеналу Королівського
Вестмінстерського полку. Остання дошка в Британській
Колумбії, з ініціативи Джеррі Гангур і Королівського
Вестмінстерському полку, була згодом замінена кам'яною
позначкою, але ту, що була вкрадена в Торонто, так і не
було знайдено, а нову не було встановлено після того, як
філію №360 було закрито зі спірних наказів
командування Королівського Канадського Легіону.

Щедра фінансова підтримка для меморіалу, присвяченого
битві при узгір'ї 70 поблизу Лооса і Ланса у Франції, який
буде відкрито 8 квітня 2017 року, і зокрема для
призначення Маршу Коновала, була представлена їх
засновниками паном Джеймсом і пані Луізою Тімерті.
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а інша з вулиці біля збройового арсеналу Королівського 
Вестмінстерського полку. Остання дошка в Британській 
Колумбії, з ініціативи Джеррі Гангур і Королівського 
Вестмінстерському полку, була згодом замінена кам’яною 
позначкою, але ту, що була вкрадена в Торонто*, так і 
не було знайдено, а нову не було встановлено після 
того, як філію №360 було закрито зі спірних наказів 
командування Королівського Канадського Легіону.

Щедра фінансова підтримка для меморіалу, присвяченого 
битві при узгір’ї 70 поблизу Луса і Ланса у Франції, який 
відкрито 8 квітня 2017 року, і зокрема для призначення 
Алеї Коновала, була представлена їх засновниками 
паном Джеймсом і пані Луізою Темертей. 

*Меморіальна дошка на честь Пилипа Коновала, яку раніше викрали з 
фасаду будинку 360-го відділу Канадського Королівського Легіону в Торонто, 
була урочисто встановлена 7 вересня 2017 року в українському  Інституті 
св. Володимира завдяки ініціативі Богдана Чернявського і Євгена Яковича



22

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:32 PM  Page 22



23

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:32 PM  Page 23



24

Co
rp

or
al

 K
on

ow
al

’s 
se

rv
ice

 re
co

rd
 an

d 
Vi

ct
or

ia
 C

ro
ss

 ci
ta

tio
n 

(8
 D

ec
em

be
r 1

91
7)

Konowal 6x9 5 Jan 2017_Layout 1  17-01-05  4:43 PM  Page 24



25

Konowal 6x9 5 Jan 2017_Layout 1  17-01-05  4:43 PM  Page 25



26

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:32 PM  Page 26



27

Un héros canadien – Caporal Filip Konowal, V.C.

Konowal est né dans le village ukrainien de Kutkivtsi, situé à
l’est du fleuve Zbruch. Comme cet affluent sépare l’empire
tsariste et l’empire austro-hongrois, Filip Konowal arrive au
Canada en avril 1913 muni d’un passeport russe. Alors identifié
comme citoyen d’une puissance alliée, Konowal n’est donc pas
étiqueté « ennemi étranger » lorsque la Grande Guerre est
déclenchée le 4 août 1914. Ironiquement, même lorsqu’il
s’enrôle au sein du 77e Bataillon d’infanterie du Canada à
Ottawa (Corps expéditionnaire canadien) et qu’il reçoit le
numéro de matricule 144039, des milliers de ses compatriotes
ukrainiens, et autres Européens, sont arrêtés en vertu de la Loi
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sur les mesures de guerre, et sont entassés dans 24 camps établis
au pays. Ils doivent se soumettre à des travaux forcés au profit
des gardes. Ils sont privés de leurs droits et font l’objet d’autres
indignités sanctionnées par l’État, non pas parce qu’ils ont
commis une faute mais seulement en raison de leur pays
d’origine et de qui ils sont. Des milliers d’autres devront se
présenter régulièrement devant les autorités. Or, malgré
l’injustice des premières opérations nationales d’internement
au Canada, les Ukrainiens-Canadiens sont surreprésentés au
sein du Corps expéditionnaire canadien car plusieurs ont tout
simplement menti au sujet de leur identité et se sont enrôlés.
Plusieurs d’entre eux donneront leur vie à leur pays d’adoption. 

Après leur arrivée en Angleterre en juin 1916, quelques soldats
du 77e Bataillon, y compris Konowal, sont réaffectés au 47e

Bataillon d’infanterie canadienne (Colombie-Britannique).
C’est au sein du 47e que Konowal combat, lors de la bataille de
la Somme, de la Crête de Vimy et, à la fin août 1917, lors de la
bataille de la Côte 70, près de Lens en France. Sa bravoure lors
de cette dernière bataille est reconnue par Sa Majesté le Roi
George V, à Londres, le 15 octobre 1917. Konowal se voit alors
remettre la plus haute décoration de l’Empire britannique, la
Croix de Victoria. Il est le seul Ukrainien-Canadien s’étant
mérité cet honneur. 

Bien que gravement blessé lors de la bataille de la Côte 70, Konowal
demeure soldat même après l’armistice du 11 novembre 1918 qui
a mis fin aux combats sur le front de l’Ouest. Le 11 octobre 1918,
il est affecté en Russie au sein du Corps expéditionnaire canadien
en Sibérie, et se joint à la lutte contre les bolcheviques. Il reçoit sa
libération honorable de l’Armée le 4 juillet 1919. Le caporal
Konowal aura donc servi trois (3) ans et 357 jours.

De retour à Ottawa, Konowal est louangé comme héros et
considéré comme membre très respecté de la Great War
Veterans Association, maintenant la Légion royale canadienne.
Le 19 juillet 1919, il participe même au défilé des anciens
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combattants allant du centre-ville aux édifices du Parlement.
Toutefois, la guerre a laissé des séquelles à la fois physiques et
psychologiques chez ce soldat et cela a des répercussions sur sa
vie. Ainsi,  le 20 juillet 1919, à Hull au Québec, alors qu’il se
portait à la défense de Leonti Diedek, ami vétéran, il tue Vasyl
Artich. Après avoir subi un procès pour meurtre, il est jugé non
coupable pour cause d’aliénation mentale, et sera interné et
hospitalisé pendant plusieurs années. 

Libéré pendant la Crise, l’avenir de Konowal semble peu
prometteur mais, lors d’une rencontre fortuite, le premier
ministre W. L. Mackenzie King le reconnaît et lui offre un
emploi de concierge principal de la salle n° 16 sur la Colline du
Parlement. Cet acte de bonté améliore grandement la vie de
Konowal. Il maintient ce poste jusqu’au 21 avril 1959. Un jour,
il fait cette remarque à un journaliste du Ottawa Citizen : « J’ai
tout nettoyé outre-mer avec un fusil et, ici, je nettoie
simplement avec une vadrouille. »

La première femme de Konowal est décédée pendant la période
de terreur exercée par Staline, lors de l’occupation soviétique de
l’Ukraine. Il perd tout contact avec sa fille Maria. En 1934, il
épouse une veuve canadienne-française, Juliette Leduc-Auger.
Il accepte ses enfants comme ses propres enfants, prend soin de
son frère handicapé, et apprend le français. Pauvre et dans
l’impossibilité de se joindre au pèlerinage de la Crête de Vimy
(juillet 1936) – seul Canadien à s’être mérité la Croix de Victoria
qui n’a pas fait partie du groupe – Konowal se rend toutefois
outre-mer en juin 1956 pour participer à une cérémonie, à
Buckingham Palace, marquant le 100e anniversaire de la
Croix de Victoria. Il a l’appui financier de la filiale 360 de la
Légion royale canadienne (Toronto). Ces anciens
combattants de la Deuxième Guerre mondiale, sous la
présidence de Stefan Pawluk, ont aussi nommé Konowal
membre honoraire de leur filiale lors d’un diner tenu le jour
de l’Armistice, le 7 novembre 1953.  
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Filip Konowal meurt au pavillon des anciens combattants de
l’Hôpital civique d’Ottawa le 3 juin 1959, à l’âge de 72 ans. La dernière
entrée dans son dossier de service est simple : « mort en service ».
Cet immigrant ukrainien, bûcheron, soldat, ancien combattant, père,
mari et concierge repose au cimetière Notre-Dame d’Ottawa, sa
tombe marquée par une simple plaque de pierre. Grâce aux efforts
du Lieutenant retraité Ron Sorobey des Cameron Highlanders
d’Ottawa, cette pierre est remplacée, en 1995, par une pierre tombale
verticale portant la Croix de Victoria. Afin de consacrer Konowal
comme héro ukrainien-canadien, trois plaques commémoratives de
bronze, en trois langues, ont aussi été inaugurées au Canada, entre
1996 et 1997, sous l’autorité de John B Gregorovich, président de la
filiale 360, et de Mykola Kulyk, trésorier. À la suite de l’effondrement
de l’Union soviétique en 1991, la filiale a aussi organisé une
cérémonie commémorative dans le village de Konowal (21 août
2000). Finalement, le 22 août 2005, un bas-relief de Konowal est
inauguré près de Lens, à peu de distance de la Côte 70.  

Heureusement, en 2004, la Croix de Victoria de Konowal, qui
avait été volée, est finalement retrouvée grâce à l’intervention
de l’Association ukrainienne-canadienne des libertés civiles, et
du professeur Lubomyr Luciuk, à la suite de renseignements
fournis par Iain Stewart d’Angleterre. L’unique Croix de Victoria
de Konowal est maintenant exposée en permanence au Musée
canadien de la guerre. Plus pertinent encore, on peut se
souvenir du caporal Filip Konowal avec l’Allée Konowal au
monument commémoratif de la bataille de la Côte 70 en
France, près de l’endroit même où cet humble Ukrainien a
combattu avec tant de bravoure pour le Canada. 

***
Pour plus de détails sur la vie de Konowal, voir Ron Sorobey,
Filip Konowal, VC: The Rebirth of a Canadian Hero, Canadian
Military History, Volume 5, n°2, automne 1996 et Lubomyr
Luciuk, Filip Konowal, dans l’Encyclopédie canadienne.
http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/filip-konowal/?sessionid=  
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Le dossier de service complet de Konowal peut être consulté
sur le site de  Bibliothèque et Archives Canada à http://www.bac-
lac.gc.ca/fra/decouvrez/patrimoine-militaire/premiere-guerre-mondial
e/100-histoires/Pages/konowal.aspx 

Une brochure trilingue, Konowal (1996), a été élaborée par
Lubomyr Luciuk et Ron Sorobey, et une deuxième édition
révisée, Konowal: A Canadian Hero, a été publiée lors de
l’inauguration du monument commémoratif Konowal à
Kutkivtsi en Ukraine. Vous trouverez cette dernière publication
en ligne à www.uccla.ca dans la section « Sources and Issues ».

Pour se souvenir de Konowal, voir Lubomyr Luciuk, «  An
immigrant, a soldier, a janitor – and a hero », Whig Standard,
17 juillet 1996, « Victoria Cross winner no longer an unsung
hero », National Post, 21 août 2000, « Filip Konowal, VC: A True
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Canadian Hero  », Ottawa Citizen, 14 avril 2004, Jonathan
Fowlie, « Long-lost Victoria Cross recovered », Globe and Mail,
6 avril 2004, Lubomyr Luciuk, « A Hero’s Return », London Free
Press, 21 août 2004, « Troubled hero’s medal comes home »,
Montreal Gazette, 23 août 2004 et « From Ukraine, a Canadian
hero », National Post, 23 août 2004. Pour lire les réflexions de
Luciuk à la suite de visites aux champs de bataille de la Première
Guerre mondiale dans le nord de la France, voir « A citizen’s
tour of duty », Ottawa Citizen, 11 novembre 2003 et « They lied
and died for Canada  », Globe and Mail, 4 avril 2007. Pour
connaître le sort de la filiale 360 (filiale de Konowal, Légion
royale canadienne), voir James Adams, « Club 360’s legion of
problems », Globe and Mail, 10 juin 2015, « What Happened To
The 360 », 2 août 2015, disponible à
http://www.blogto.com/music/2005/08/what_happened_to_the_360/,
et Lubomyr Luciuk, «  Legion of heroes poorly served  »,
Winnipeg Sun, 21 juillet 2005, « Honouring a Canadian hero of
the First World War », Whig Standard, 23 août 2015, et « How
the Legion broke faith with me », Whig Standard, 11 novembre
2006. Pour consulter le document, The Legacy of Branch No.
360, présenté lors de la dernière assemblée générale des
membres de la filiale à Toronto le 11 novembre 2007, cliquez
sur la section « Sources and Issues » du site Web de la UCCLA,
www.uccla.ca

Pour en savoir davantage au sujet des Ukrainiens-Canadiens
pendant la Première Guerre mondiale, et des premières
opérations nationales d’internement au Canada de 1914-1920,
voir  V J Kaye (J B Gregorovich, éditeur), Ukrainian Canadians
in Canada’s Wars (Toronto: Ukrainian Canadian Research
Foundation, 1983), Bohdan S Kordan, No Free Man: Canada,
the Great War and the Enemy Alien Experience (McGill-Queen’s
University Press, 2016), Lubomyr Luciuk, In Fear of the Barbed
Wire Fence: Canada’s First National Internment Operations and
the Ukrainian Canadians, 1914-1920 (Kashtan Press, 2001),
Frances Swyripa et John Herd Thompson, éditeurs, Loyalties in
Conflict: Ukrainians in Canada During the Great War
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(Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1983), et
les sites Web de l’Association ukrainienne-canadienne des
libertés civiles (www.uccla.ca) et du Fonds canadien de
reconnaissance de l’internement durant la Première Guerre
mondiale (www.internmentcanada.ca)

Pour en savoir davantage sur la bataille de la Côte 70, voir
Robert Engen, The Lads In Their Hundreds (Kingston: Allan
Graphics, 2016),  le site Web du projet Battle of Hill 70
Memorial (www.hill70.ca), Douglas E Delaney et Serge Marc
Durflinger, éditeurs, Capturing Hill 70: Canada’s Forgotten
Battle of the First World War (University of British Columbia
Press, 2016), et « The Capture of Hill 70 », pages 269-285 dans
Colonel G W L Nicholson, Histoire officielle de la participation
de l’Armée canadienne à la première guerre mondiale. Le Corps
expéditionnaire canadien 1914-1919, (Ottawa, Roger Duhamel,
Imprimeur de la Reine et contrôleur de la papeterie, 1963), y
compris la Carte 8: Cote 70 et Lens  (15-25 août 1917), tiré de
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/docs/CEF_f.pdf 

Pour en savoir davantage sur Konowal pendant l’entre-deux-
guerres, voir « Cannot go home to Russia. They’d shoot me, says
VC  », (Toronto Daily Star, 19 août 1933). Les Ukrainiens-
Canadiens en service outre-mer pendant la Deuxième Guerre
mondiale étaient au courant du redressement de la situation
économique de Konowal. Voir « Ukrainian V.C. of 1914-1918 »,
dans Ukrainian Canadian Servicemen’s Association Newsletter
(août 1944), reproduite à partir du Time (8 mai 1944). 

Malheureusement, deux des trois plaques de bronze, parrainées
par la filiale 360, ont été volées. Ces plaques ont été inaugurées
au Canada en l’honneur du Cpl Konowal et placées par les
Governor General’s Foot Guards au Manège militaire de la place
Cartier à Ottawa (15 juillet 1996), à la filiale 360 de la Légion
royale canadienne à Toronto (21 août 1996), et à la New
Westminster Armoury par la Royal Westminster Regimental
Association (5 avril 1997). Les deux dernières ont été volées.
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Une se trouvait devant l’édifice de la filiale 360, située rue Queen
ouest à Toronto, et l’autre était à l’extérieur du Manège militaire
du Royal Westminster Regiment. La plaque qui était en
Colombie-Britannique a été remplacée par une plaquette de
pierre grâce à l’initiative de Jerry Gangur et du Royal
Westminster Regiment. Celle de Toronto n’a jamais été
retrouvée et elle n’a pas été remplacée car la filiale 360 a dû
fermer en raison d’une ordonnance controversée de la Direction
nationale de la Légion royale canadienne.

James et Louise Temerty, mécènes-fondateurs, ont offert un
important appui financier au projet du monument
commémoratif de la bataille de la Côte 70, inauguré le 8 avril
2017 à Loos-en-Gohelle près de Lens en France, plus
particulièrement pour l’appellation Allée Konowal. 
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*Le 7 septembre 2017, la plaque de Konowal, volée à partir de la façade de la filiale 360 
de la Légion royale canadienne à Toronto, a été réinstallée à l’institut ukrainien Saint-
Vladimir, grâce aux efforts de Bohdan Cherniawski et d’Eugene Yakovitch
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Hill 70
50° 27' 11.99" N, 2° 49' 5.09" E
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His Majesty King George V
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King George V and Konowal’s Victoria Cross

In the concluding paragraph of chapter 7 of e
Evolution of the Victoria Cross (Midas Books,
1975), writing about how a VC recipient’s
misconduct might result in its forfeiture, Michael
J Crook observed: “e reader will have noted the

anonymity in which this chapter is shrouded. is has been
done at the express request of the Ministry of Defence, on the
very reasonable grounds that there could be descendants of the
individuals concerned who might be pained by identifiable
disclosure of these matters.”

Nevertheless, intriguing clues remain about why Konowal’s VC
was not rescinded even aer he was charged, on 23 July 1919,
for the murder of William (Vasyl) Artich, in Hull, Quebec. On
20 July Konowal had killed Artich, a Ukrainian misidentified
as an “Austrian” in the newspapers of the day (which also
described the deceased as the head of a criminal gang) while
protecting Leonti Diedek (aka Leon Diadik), a fellow veteran
from the 47th Battalion.

Aer apparently being informed about this case, His Majesty
King George V opposed the forfeiture of Konowal’s VC even if
he were to be convicted of murder. On 26 July 1920 his private
secretary, Arthur Bigge, the Lord Stamfordham, wrote: “e
King feels so strongly that, no matter the crime committed by
anyone on whom the VC has been conferred, the decoration
should not be forfeited. Even were a VC to be sentenced to be
hanged for murder, he should be allowed to wear the VC on the
scaffold.” Obliquely referring to the Konowal trial, Crook
observed: “Indeed, in one case, had the old rule been followed,
the authorities might have found themselves in a sad dilemma
as, the charge being one of murder, the verdict of the jury was
'not guilty due to insanity', the case having been tried in a
Dominion which had not followed Britain in changing the form
of the finding to 'guilty but insane'.” While Lord Stamfordham’s
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letter, cited in E J Grove’s January 1956 article, “For Valour,”
published in Soldier magazine, has not been traced, it seems
evident Konowal’s case was being referred to.

Konowal was found not guilty of murder by reason of insanity,
on 19 April 1921, having been on bail since October 1919, his
trial thrice postponed.* Subsequently, he was confined to a
mental institution for several years. It is worth recalling that
King George V, when presenting Cpl Konowal with the VC on
15 October 1917, had remarked:  "Your exploit is one of the
most daring and heroic in the history of my army. For this,
accept my thanks." As for Diedek and Konowal, these two old
soldiers remained life-long friends.

* See Konowal’s record in the British National Archives file WO
98/8/449; a marginal notation records the date of his death, and
another references the result of his trial, adding “No action
taken with regard to VC.”
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Король Георг V і Хрест Вікторії Коновала

У заключному пункті глави 7 книги "Еволюція
Хреста Вікторії" (Midas Books, 1975), де
ведеться про те, як погана поведінка
одержувача Хреста Вікторії може привести до
його конфіскації, Майкл Крук зазначив:

"Читач напевно відзначає анонімність, якою оповита ця
глава. Це було зроблено за спеціальним замовленням
Міністерства оборони, на дуже розумних підставах, що
нащадки відповідних осіб можуть бути засмучені
розкриттям деяких фактів, пов'язаних з цим питанням".

Проте залишається інтригуюча таємниця з того приводу,
чому Коновалу не було скасовано його Хреста Вікторії
навіть після того, як 23 липня 1919 року йому було
пред'явлено звинувачення у вчиненні вбивства Вільгельма
(Василя) Артича у містечку Халл, Квебек. 20 липня
Коновал вбив Артича, захищаючи Леонтія Дідика, свого
товариша, ветерана з 47-го батальйону, також відомого як
Леон Дядік. Артич, українець, був помилково
ідентифікований як австрійєць в газетах того дня. Tакож
померлого було описано в газетах як главу злочинного
угруповання.

Певно після того, як Його Величність король Георг V був
проінформований про цей випадок, він виступив проти
конфіскації, навіть якщо Коновала були повинні засудити
за вбивство. 26 липня 1920 року його особистий секретар,
Артур Бігг, лорд Стемфордхемський, написав: "Король
наполягає, що, незалежно від злочину, скоєного будь-ким
нагородженим Хрестом Вікторії, ця нагорода не має бути
анульована. Навіть якщо кавалер Хреста Вікторії буде
засуджений до повішення за вбивство, йому повинно бути
дозволено надіти свій Хрест Вікторії на ешафот." Непрямо
натякаючи на судовий процесс над Коновалом, Крук
зазначив: "Насправді, одного разу був випадок, у якому,
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У заключному пункті глави 7 книги “Еволюція 
Хреста Вікторії” (Midas Books, 1975), де 
ведеться про те, як погана поведінка 
одержувача Хреста Вікторії може привести 
до його конфіскації, Майкл Крук зазначив: 

“Читач напевно відзначає анонімність, якою оповита ця 
глава. Це було зроблено за спеціальним замовленням 
Міністерства оборони, на дуже розумних підставах, 
що нащадки відповідних осіб можуть бути засмучені 
розкриттям деяких фактів, пов’язаних з цим питанням”.

Проте залишається інтригуюча таємниця з того приводу, 
чому Коновалу не було скасовано його Хреста Вікторії 
навіть після того, як 23 липня 1919 року йому було 
пред’явлено звинувачення у вчиненні вбивства Вільгельма 
(Василя) Артича у містечку Галл, Квебек. 20 липня Коновал 
вбив Артича, захищаючи Леонтія Дідика, свого товариша, 
ветерана з 47-го батальйону, також відомого як Леон 
Дядік. Артич, українець, був помилково ідентифікований 
як австрійєць в газетах того дня. Tакож померлого було 
описано в газетах як главу злочинного угруповання.

Певно після того, як Його Величність король Георг V 
був проінформований про цей випадок, він виступив 
проти конфіскації, навіть якщо Коновала були повинні 
засудити за вбивство. 26 липня 1920 року його особистий 
секретар, Артур Бігг, лорд Стемфордхемський, написав: 
“Король наполягає, що, незалежно від злочину, скоєного 
будь-ким нагородженим Хрестом Вікторії, ця нагорода 
не має бути анульована. Навіть якщо кавалер Хреста 
Вікторії буде засуджений до повішення за вбивство, йому 
повинно бути дозволено надіти свій Хрест Вікторії на 
ешафот.” Непрямо натякаючи на судовий процесс над 
Коновалом, Крук зазначив: “Насправді, одного разу був 
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якщо дотримуватися старого правила, влада, можливо,
опинилися б перед сумномою дилемою, тому що
звинувачений у вбивстві одержав вердикт присяжних
"невинний через божевілля" через те, що ця справа
розглядалася в домініоні, і формулювання, яке було в
Британії - "винен, але божевільний" - було змінено."
Здається очевидним, що йдеться саме про справу Коновала
- навіть незважаючи на те, що Крук не простежує лист
лорда Стемфордхемського, цитований у січні 1956 року у
статті Гроува "За відвагу", опублікованій в журналі Soldier.

19 квітня 1921 року Коновала було визнано невинним у
вбивстві через божевільність; він знаходився під заставою
з жовтня 1919 року, і суд над ним тричі відкладався.*
Згодом він був поміщений в психіатричну лікарню на
декілька років. Варто нагадати, що король Георг V, при
поданні капралові Коновалу Хреста Вікторії 15 жовтня
1917 року, помітив: "Ваш подвиг – один із найвідважніших
в історії моєї армії. Приміть за це мою подяку." Що
стосується Дідика і Коновала, ці старі солдати залишилися
друзями на все життя.

* Див. запис у файлі Коновала WO 98/8/449 в
Національному архіві, де на полях позначена дата його
смерті, а також помічено про результат його судового
процессу: "Не вжито ніяких заходів щодо Хреста Вікторії".
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Le Roi George V et la Croix de Victoria remise à Konowal

Le dernier paragraphe du chapitre 7 de The
Evolution of the Victoria Cross (Midas Books, 1975),
mentionne que la Croix de Victoria peut être retirée
à un récipiendaire en raison de mauvaise conduite.
À ce sujet, Michael J. Crook écrit : « Le lecteur a

sans doute remarqué l’anonymat qui entoure ce chapitre. Cela
s’est fait à la demande expresse du ministère de la Défense,
demande basée sur des motifs très raisonnables selon lesquels la
divulgation de faits permettant d’identifier les personnes
concernées pourrait causer de la peine à leurs descendants. »
[Traduction] 

Quoi qu’il en soit, des indices intrigants demeurent au sujet des
raisons pour lesquelles Konowal n’a pas perdu sa Croix de
Victoria, même après avoir été accusé, le 23 juillet 1919, du
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meurtre de William (Vasyl) Artich, à Hull au Québec. Le 20
juillet, alors qu’il se portait à la défense de Leonti Diedek
(aussi appelé Leon Diadik), un ami vétéran du 47e Bataillon,
Konowal a tué Artich, un Ukrainien identifié à tort
d’« Autrichien » dans les quotidiens du jour (qui l’ont aussi
décrit comme chef de gang de criminels).  

Il semble qu’après avoir été informé de cette affaire, Sa Majesté
le Roi George V s’est opposé à ce qu’on retire la Croix à
Konowal même s’il devait être condamné pour meurtre. Le 26
juillet 1920, son secrétaire privé, Arthur Bigge, Lord
Stamforham, écrit : « Le Roi croit très fermement que toute
personne ayant reçu la Croix de Victoria ne devrait pas se la
faire retirer, qu’importe le crime commis. Même si le
récipiendaire de la Croix de Victoria est condamné à la
pendaison, on devrait lui permettre de porter sa Croix sur
l’échafaud ». [Traduction]  Parlant indirectement du procès de
Konowal, Crook observe : « En fait, d’un côté, si la vieille règle
avait été suivie, les autorités se seraient peut-être retrouvées
devant un triste dilemme car l’accusation était de meurtre et
le verdict du jury était ‘non coupable pour cause d’aliénation
mentale’, la cause ayant été entendue dans un Dominion qui
n’avait pas suivi la Grande-Bretagne et changé la forme du
jugement à ‘coupable mais fou’ ». [Traduction]  Même si la
lettre de Lord Stamfordham, citée dans l’article de janvier 1956
de E. J. Grove, intitulé For Valour et publié dans le magazine
Soldier, n’a pas été retracée, il semble évident qu’elle faisait
référence à l’affaire Konowal.

Le 19 avril 1921, Konowal est jugé non coupable de meurtre
pour cause d’aliénation mentale après avoir été en liberté
provisoire depuis 1919 et que son procès ait été reporté trois
fois.* Par la suite, il est interné dans un établissement
psychiatrique pendant plusieurs années. Il est important de
rappeler que le Roi George V, au moment de présenter la Croix
de Victoria à Konowal le 15 octobre 1917, a dit  : « Votre
exploit est l’un des plus audacieux et héroïque dans toute
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 
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* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449 des Archives nationales; 
une note en marge indique la date de son décès et une autre indique le résultat de son 
procès en précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix de Victoria.
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Markers and Memorials



59

M
on

um
en

t t
o 

C
or

po
ra

l F
ili

p 
Ko

no
w

al
 in

 K
ut

ki
vt

si,
 U

kr
ai

ne
 b

y 
Pe

tr
o 

Ku
ly

k 
- (

co
ur

te
sy

 o
f C

ap
ta

in
 S

er
gi

i G
ul

m
an

, 2
01

6)

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:33 PM  Page 59



70

e British Ambassador to Ukraine, His Excellency Simon Smith,
and Valentyna Bortniak, Filip Konowal’s great-granddaughter,
unveiling the plaque honouring Cpl Konowal at the Embassy of the
United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
Artem Slipachuk, e Day)
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Cpl Konowal’s Descendants Remember

Dr Luciuk with 
Konowal family 
descendants

“When I was invited to commemorate the centennial of the Battle of Hill 70 
it never entered my mind as to how special the day would be. All the effort 
the Ukrainian Canadian community put into it was overwhelming. I will never 
forget how it made me feel, especially when we also visited Vimy Ridge, where 
so many Canadian soldiers lost their lives. It was almost as if I could feel their 
sorrow. At Hill 70, where Filip Konowal fought and won his Victoria Cross, the 
walk that bears his name and the maple leaves honouring all the soldiers who 
lost their lives in this battle, were very moving. Thank you so much for letting me 
be part of the celebration recalling Corporal Filip Konowal ... my grandfather!”
- Liliane Vena, August 2017
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e British Ambassador to Ukraine, His Excellency Simon Smith,
and Valentyna Bortniak, Filip Konowal’s great-granddaughter,
unveiling the plaque honouring Cpl Konowal at the Embassy of the
United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
Artem Slipachuk, e Day)
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The British Ambassador 
to Ukraine, His Excellency 
Simon Smith, and 
Valentyna Bortniak, 
Filip Konowal’s great-
granddaughter, unveiling 
the plaque honouring Cpl 
Konowal at the Embassy 
of the United Kingdon to 
Ukraine, 24 November 2014 
(photography by Artem 
Slipachuk, The Day)
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 
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About the author

Lubomyr Luciuk, PhD, is a professor of political geography at
the Royal Military College of Canada, served as a historical
consultant to the Battle of Hill 70 Memorial Project and has
been an active member of the Ukrainian Canadian Civil
Liberties Association for many years.

Доктор філософії Любомир Луцюк працював в якості
історичного консультанта проекту, присвяченого пам'яті
битви при узгір'ї 70. Доктор Луцюк викладає політичну
географію в Королівському військовому коледжі Канади,
а також протягом багатьох років він є активний член
Українсько-Канадської Асоціації громадянських свобод.

Lubomyr Luciuk, PhD, est professeur de géographie politique au
Collège militaire royal du Canada, a servi en tant que consultant
historique pour le projet commémoratif de la bataille de la
colline 70, et est un membre actif de l'Association ukrainienne-
canadienne des libertés civiles depuis de nombreuses années.
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Battle of Hill 70 Memorial / Le Mémorial de la cote 70

Dr Luciuk with 
Konowal family 
descendants

Hill 70 Dedication Ceremonies, Loos-en-Gohelle, France
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:33 PM  Page 53

61

Ukrainian Canadian delegation, from left to right:  Bohdan 
Cherniawski, Roman Medyk, Paul Grod, Nadia Jacyk, Serhii Kuzan 
(Free People Organization, Kyiv), Lada Kozak, Ihor Kozak, Lubomyr 
Luciuk and Alexandra Chyczij
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e British Ambassador to Ukraine, His Excellency Simon Smith,
and Valentyna Bortniak, Filip Konowal’s great-granddaughter,
unveiling the plaque honouring Cpl Konowal at the Embassy of the
United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
Artem Slipachuk, e Day)
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e British Ambassador to Ukraine, His Excellency Simon Smith,
and Valentyna Bortniak, Filip Konowal’s great-granddaughter,
unveiling the plaque honouring Cpl Konowal at the Embassy of the
United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
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From left to right:  Bohdan Cherniawski, Lubomyr Luciuk, Ihor Kozak 
and Serhii Kuzan at Hill 70 Memorial, 22 August 2017
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 
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Images from the public opening of the Hill 70 Memorial 
and Konowal Walk
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United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
Artem Slipachuk, e Day)

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:33 PM  Page 70
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Dedication and major donor plaques at Hill 70 Memorial, Loos-en-
Gohelle, France (8 April 2017)
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історичного консультанта проекту, присвяченого пам'яті
битви при узгір'ї 70. Доктор Луцюк викладає політичну
географію в Королівському військовому коледжі Канади,
а також протягом багатьох років він є активний член
Українсько-Канадської Асоціації громадянських свобод.
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Collège militaire royal du Canada, a servi en tant que consultant
historique pour le projet commémoratif de la bataille de la
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 

Konowal 6x9 20Dec Final_Layout 1  16-12-21  6:33 PM  Page 53

64

Paul Grod, L Luciuk, and Lieutenant General Paul Wynnyk

At right: Volodymyr Muzyczka, Association of Ukrainians in Great 
Britain at Konowal plaque, Loos-en-Gohelle, 21 August 2017
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Borys Sydoruk, Lieutenant General Paul Wynnyk and L Luciuk

Cpl Konowal billboard in Kyiv
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Shot at Dawn 

He said he was born on 25 September 1895 in Kyiv, Ukraine, at
that time part of the Imperial Russian Empire. What is certain is
that on 3 December 1915 he volunteered with the 144th Battalion
(Winnipeg Rifles) of the Canadian Expeditionary Force
(Regimental No. 83002). Described as a 20-year-old labourer
who lived in a boarding house at 188 Euclid Street, he stood 5’
and 5” tall, had blue eyes and was of fair complexion. His religious
denomination was recorded as Greek Catholic. Almost certainly
he was of Ukrainian nationality. Today the North End building
he roomed in is the Welcome Home Mission of St. Alphonsus, a
shelter run by Ukrainian Catholic Redemptorist priests. is
enlisted man’s name was Dimitro Sinicky.
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Aer arriving in England he was deployed to France, joining
reinforcements for the 52nd Battalion (New Ontario) on the
Western Front. On 24-25 August 1917, during the fighting
around Lens, Private Sinicky reportedly refused to go forward:

“When on active service, misbehaving before the enemy
in such a manner as to show cowardice. Refused to put
on equipment and move to the front. Next night, while
the accused was being marched up to the front under
escort, he sat down and refused to move. Accused said he
was afraid and feared being wounded.”

On 12 September 1917 Sinicky was tried and found guilty of
cowardice. On Tuesday, 9 October 1917, at 6:11 a.m. he was
executed by a firing squad, the only CEF soldier shot for
cowardice. His remains were buried in the Ecoivres Military
Cemetery (Plot VI, Row K, 19) just northwest of Arras. He was
22 years old.

In December 2001, on behalf of the Government of Canada,
the Honourable Ron Duhamel, Minister of Veterans Affairs,
rose in the House of Commons to offer a posthumous apology
to the 23 Canadian soldiers executed during the Great War:

"While we cannot relive those awful years of a nation at peril in
total war, and although the culture of that time is subsequently
too distant for us to comprehend fully, we can give these 23
soldiers a dignity that is their due, and provide closure to their
families."

Sinicky’s name is now recorded on page 603 of the Book of
Remembrance on Parliament Hill, displayed annually in the
Memorial Chamber of Ottawa’s Peace Tower on the 28th and
29th December. Did this soldier show cowardice in the face of
the enemy or was he suffering from ‘shell shock’? All we know
for certain is that he was as much a victim of the Battle of Hill
70 as Konowal would become. Since determining if Private
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Sinicky was a coward doesn’t permit a definite answer, it is best
to simply recall the inscription found on so many headstones
of the Great War’s fallen – “Known Unto God.”

***

For more information on the fate of the twenty-five CEF soldiers
“shot at dawn” see A B Godefroy, For Freedom and Honour?

(CEF Books, 1998) and Teresa Iacobelli, Death or Deliverance:
Canadian Courts Martial In the Great War (University of British

Columbia Press, 2013). Both works misidentify Private Sinicky as
a ‘Russian.’ Intriguingly, Iacobelli notes death sentences for
cowardice were also passed on Private Metro Marchuk and

Private John Ogoronick in September 1917. Both were soldiers in
the 47th Battalion, and Marchuk enlisted in Ottawa on the same

day as Konowal, 12 July 1915. e Attestation Paper prepared for
these men indicates they were from Kamianets-Podilskyi, a city

in the historic western Ukrainian region of Podillia
(Khmelnitskyi oblast). Identifying the number of Ukrainian

Canadians in the CEF is difficult, given the recruiting officers’
ignorance of eastern Europe’s political geography, a language

barrier, the illiteracy of some recruits and, most likely, the
deliberate misrepresentations of men from Ukrainian lands, then
under Austro-Hungarian rule, who understandably did not wish
to expose themselves as “enemy aliens.” Intent on building up the
CEF, some officers probably ascribed less importance to where a

man was born than to his willingness to volunteer.
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Розстріл на світанку

За його словами, він народився 25 вересня 1895 
року в Україні, у Києві, який був у той час частиною 
Імператорської Російської Імперії. Не викликає сумнівів 
те, що 3 грудня 1915 він добровільно вступив до 144-
го батальйону (Гвинтівки Вінніпегу) Канадського 
Експедиційного Війська, де його було зареєстровано під 
полковим номером 83002. За спогадами, йому було 20 
років, він працював чорноробочим і мешкав у пансіоні у 
будинку 188 на Юклід Cтріт, зросту був 5 футів і 5 дюймів, 
мав блакитні очі і світлу шкіру. У стовпці “релігія” 
був записаний як греко-католик. Майже напевно він 
був української національності. Сьогодні північну 
частину будівлі, де він тоді квартирував, займає Місія 
Святого Альфонса Welcome Home, притулок у веденні 
священиків редемптористської української католицької 
церкви. Ім’я цього військовослужбовця було Дмитро 
Синицький.

Після прибуття до Англії, їх батальон було відправлено 
до Франції для підкріплення 52-го батальйону (із Нью-
Онтаріо) на Західному фронті. 24-25 серпня 1917 року, 
в ході бойових дій навколо Лансу, рядовий Синицький 
відмовився йти вперед, що і було написано у рапорті:

“Під час бойової служби порушив дисципліну, 
продемонструвавши боягузтво перед ворогом. 
Відмовився брати обладнання і вирушати у наступ. 
Наступного вечора, коли обвинуваченого вели у наступ 
під конвоєм, він сів на землю і відмовився рухатися. 
Обвинувачений сказав, що він злякався і боїться бути 
пораненим”.

12 вересня 1917 року Синицького судили і визнали 
винним в боягузтві. У вівторок, 9 жовтня 1917 року, в 
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6:11 ранку він був страчений розстрільною командою. 
Він був єдиним з солдатів Канадського Експедиційного 
Війська, кого розстріляли за боягузтво. Його останки 
були поховані недалеко від містечка Аррас, на 
військовому кладовищі в Екуаврі (ділянка VI, ряд K, 
могила 19). Йому було 22 роки.

У грудні 2001 року на засідданні палати громад піднявся 
високоповажний Рон Дюамель, міністр у справах 
ветеранів, і від імені уряду Канади запропонував 
посмертне вибачення двадцяти трьох канадських 
солдатів, страчених під час Великої війни:

“Тих жахливих років, які наша нація прожила в 
небезпеці тотальної війни, вже не повернеш, і хоча ми не 
можемо в повній мірі зрозуміти зараз від нас вже далекі 
звичаї того часу, але ми можемо повернути належне 
достоїнство двадцяти трьом солдатам і доповісти їх 
сім’ям про закриття цього питання.”

Тепер ім’я Синицького записано на сторінці 598 “Книги 
Пам’яті” Парламентського пагорбу, яку щорічно, 28 і 29 
грудня, виставляють в меморіальній каплиці Вежі Миру 
в Оттаві. Чи насправді цей солдат продемонстрував 
боягузтво перед лицем ворога, чи може його поведінка 
була наслідком контузії? Все, що ми знаємо напевно, 
це те, що він був такою ж жертвою битви за узгір’я 
70, якою згодом виявився Коновал. Для нас сьогодні 
визначення того, чи був Синицький боягузом чи ні, не 
має однозначної відповіді, і тому краще просто згадати 
напис, знайдений на багатьох надгробках полеглих у 
Великій війні: “Перед Богом”.
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Для отримання додаткової інформації про двадцять п’ять солдатів 
Канадського Експедиційного Війська, які були “розстріляні на світанку”, 

див.: A.Б. Гоудфрой “За свободу і честь” (CEF Books, 1998); і Тереза Іакобеллі 
Смерть або звільнення: канадські військово-польові суди у Великій війні 

(University of British Columbia Press, 2013). В цих роботах Синицького 
помилково ідентифіковано як «росіянина». Іакобеллі інтригуюче зазначає, 
що смертні вироки через боягузтво було також винесено рядовим Метру 
Марчуку і Джону Огоронік у вересні 1917 року. Обидва були солдати 47-
го батальйону, і Марчук вступив до цього батальону в Оттаві в один 
день з Коновалом, 12 липня 1915 року. В документі, підготовленому для 

присяги, написано, що ці два чоловіки були з Кам’янця-Подільського, міста, 
яке знаходиться в історичному західно-українському регіоні на Поділлі 
(Хмельницька область). Дуже важко визначити кількість українських 

канадців в Канадському Експедиційному Війську, беручи до уваги 
неосвіченість офіцерів, які вербували новобранців, їх незнання політичної 

географії Східної Європи, мовний бар’єр, і безграмотність деяких 
новобранців. І швидше за все навмисно неправдиві зображення чоловіків з 
українських земель, що були тоді під Австро-Угорщиною, які зі зрозумілих 

причин не хотіли виставляти себе “іноземними ворогами”. Також у 
намірі збільшити кількість рядів Канадського Експедиційного Війська, 

деякі співробітники певно надавали менше значення тому, де народилася 
людина, ніж її готовності добровільно піти на війну.
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Fusillés à l’aube 

Il a dit être né le 25 septembre 1895, à Kyiv en Ukraine qui, à
cette époque faisait partie de l’Empire impérial russe. Ce qui est
certain, c’est que le 3 décembre 1915, il s’enrôle au sein du 144e

Bataillon (Winnipeg Rifles) du Corps expéditionnaire canadien
(n° de matricule 83002). Décrit comme un ouvrier de 20 ans
vivant dans une pension de famille au 188, rue Euclid, il mesure
5’5’’, a les yeux bleus et le teint clair. La confession religieuse
indique grecque-catholique. Il est presque certain qu’il était de
nationalité ukrainienne. L’édifice du secteur nord dans lequel il
logeait est devenu la Welcome Home Mission of St Alphonsus,
une maison de refuge dirigée par des prêtres catholiques
rédemptoristes ukrainiens. Le nom de cet homme de troupe
était Dimitro Sinicky.

Après son arrivée en Angleterre, il est déployé en France pour
joindre les renforcements pour le 52e Bataillon (New Ontario)
sur le front de l’Ouest. On dit que, les 24 et 25 août 1917,
pendant les combats aux environs de Lens, le soldat Sinicky a
refusé d’avancer : 

« Pendant le service actif, il s’est mal comporté devant
l’ennemi et a fait preuve de lâcheté. A refusé de revêtir
l’équipement et d’avancer vers le front. La nuit suivante,
alors que l’accusé était escorté au front, il s’est assis et a
refusé de bouger. L’accusé a dit qu’il avait peur et craignait
d’être blessé. » [Traduction]

Le 12 septembre 1917, Sinicky est jugé et trouvé coupable de
lâcheté. Le mardi, 9 octobre 1917, à 6 h 11 du matin, il est
exécuté par un peloton d’exécution. Il est le seul soldat du Corps
expéditionnaire canadien à être fusillé pour lâcheté. Ses restes
sont enterrés au Cimetière militaire d’Écoivres (lot VI, rangée
K, 19), au nord-ouest d’Arras. Il avait 22 ans.

En décembre 2001, au nom du gouvernement du Canada,
l’honorable Ron Duhamel, ministre  des Anciens Combattants,
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s’est levé à la Chambre des communes pour présenter des
excuses posthumes aux 23 soldats Canadiens exécutés pendant
la Première Guerre mondiale :

« Bien que nous ne puissions revivre ces terribles années
d’une nation en péril dans une guerre totale, et que la
culture d’une époque nous soit par conséquent difficile à
comprendre vraiment, nous pouvons donner à ces 23
Canadiens la dignité qu’ils méritent, et permettre ainsi à
leurs familles de tourner la page. »

Le nom de Sinicky apparaît maintenant à la page 603 du Livre
du Souvenir sur la Colline du Parlement, et exposé
annuellement, les 28 et 29 décembre, à la Chapelle du Souvenir
de la Tour de la Paix. Est-ce que ce soldat a fait preuve de lâcheté
devant l’ennemi ou souffrait-il d’un traumatisme dû au
bombardement? Tout ce que nous savons vraiment c’est qu’il est
autant une victime de la bataille de la Côte 70 que le sera
Konowal. Comme on ne peut savoir précisément si le soldat
Sinicky était un lâche, n’est-il pas mieux de simplement se
remémorer l’inscription que l’on trouve sur les tombes de tant
de soldats morts au combat lors de la Grande Guerre : « Connu
de Dieu seulement »

***

Pour en savoir davantage au sujet du sort des vingt-cinq soldats
du Corps expéditionnaire canadien « fusillés à l’aube », voir A B

Godefroy, For Freedom and Honour? (CEF Books, 1998) et Teresa
Iacobelli, Death or Deliverance: Canadian Courts Martial In the

Great War (University of British Columbia Press, 2013). Les deux
ouvrages font une identification erronée du soldat Sinicky en

disant qu’il est Russe. Étrangement, Iacobelli fait remarquer que
des condamnations à mort pour lâcheté ont aussi été prononcées

pour le soldat Metro Marchuk et le soldat John Ogoronick en
septembre 1917. Les deux faisaient partie du 47e Bataillon et

Marchuk s’est enrôlé à Ottawa le même jour que Konowal, soit le
12 juillet 1915. Les feuilles d’engagement de ces deux hommes
indiquent qu’ils sont de Kamianets-Podilskyi, une ville dans la

région historique de Podillia (Khmelnitsky province) en Ukraine
de l’ouest. Il est difficile de déterminer le nombre d’Ukrainiens-
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Shot at Dawn 

He said he was born on 25 September 1895 in Kyiv, Ukraine, at
that time part of the Imperial Russian Empire. What is certain is
that on 3 December 1915 he volunteered with the 144th Battalion
(Winnipeg Rifles) of the Canadian Expeditionary Force
(Regimental No. 83002). Described as a 20-year-old labourer
who lived in a boarding house at 188 Euclid Street, he stood 5’
and 5” tall, had blue eyes and was of fair complexion. His religious
denomination was recorded as Greek Catholic. Almost certainly
he was of Ukrainian nationality. Today the North End building
he roomed in is the Welcome Home Mission of St. Alphonsus, a
shelter run by Ukrainian Catholic Redemptorist priests. is
enlisted man’s name was Dimitro Sinicky.
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Canadiens au sein du Corps expéditionnaire canadien en raison
de l’ignorance des officiers de recrutement par rapport à la

géographie politique de l’Europe de l’est, de la barrière
linguistique, de l’analphabétisme de certaines recrues et, plus

probablement, des déclarations fausses des hommes de régions
ukrainiennes alors régies par l’Empire austro-hongrois et qui,

tout naturellement, ne voulaient pas être identifiés comme
« ennemis étrangers ». Voulant renforcer le Corps

expéditionnaire, certains officiers ont probablement donné
moins d’importance au lieu de naissance de l’homme qu’à son

désir de s’enrôler. Le 14 septembre 2016, la division de
commémoration du ministère des Anciens Combattants a

confirmé que la faute d’orthographe dans le nom de famille de
Sinicky sera corrigée dans le Livre du Souvenir et sur le Mémorial

virtuel de guerre du Canada.
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e British Ambassador to Ukraine, His Excellency Simon Smith,
and Valentyna Bortniak, Filip Konowal’s great-granddaughter,
unveiling the plaque honouring Cpl Konowal at the Embassy of the
United Kingdom to Ukraine, 24 November 2014 (photograph by
Artem Slipachuk, e Day)
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l’histoire de mon armée. Pour cela, veuillez accepter mes
remerciements. » Pour ce qui est de Diedek et de Konowal, les
deux soldats sont demeurés amis toute leur vie. 

* Voir le dossier de service de Konowal, dossier WO 98/8/449
des Archives nationales; une note en marge indique la date de
son décès et une autre indique le résultat de son procès en
précisant qu’aucune mesure n’a été prise par rapport à la Croix
de Victoria. 
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Afterword: Meeting a Canadian war hero . . . 

I had the good fortune of meeting and chatting with Filip for perhaps 
an hour around 1953 or 1954, in Hull, Quebec. I was 18 or 19 at the 
time and living in Manotick, Ontario, now part of the City of Ottawa. I 
was working for the E B Eddy Company, a papermaking company that 
was then the largest employer in Hull. Our favourite ‘watering hole’ 
was the Ottawa House Hotel located just over the Chaudière Bridge 
from Ottawa. The hotel was directly across the street from one of the 
big Eddy paper mills on Rue Principale. It was really more of a huge 
beer parlor than a hotel.

Our chance meeting with Filip took place in the hotel’s Henry’s Room. 
The space could seat only about 20 patrons and was named after its 
long-time, and sole, waiter. A few friends and I were already there 
when Filip walked in. I could tell he was a regular because of the 
greeting Henry offered him. In the small confines of that room you 
couldn’t help but also notice how disfigured Filip was.

He saw our small group looking at him. He approached us immediately, 
quietly opening with the comment: “I don’t look too good, do I?” He 
said he was wounded in the war and, before long, produced a gold 
pocket watch inscribed with the Victoria Cross. I was stunned. I 
had never seen a Victoria Cross before and Filip seemed to be such 
a humble man yet he was also someone who had obviously given so 
much for his country. Having that watch to show likely served him 
well when he encountered strangers like us.

I also remember Filip telling us about his job on Parliament Hill 
although I had no idea he worked in Prime Minister Mackenzie King’s 
office. A few years later I read how a gathering was being planned in 
London, England to honour Victoria Cross recipients, along with a 
story in the Ottawa press reporting Filip might not be able to afford the 
trip because of the expense involved in travelling overseas. Thankfully, 
that problem was resolved and he got to go.

Thank you for remembering a great Canadian war hero.

James G Bulger (Queen’s Chemical Engineering, 1960)

24 August 2017
Venice, Florida, USA 77
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