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В І Д В И Д А В Ц І В 

Книжка» яку пропонуємо увазі читача» постала з 
передруку статтей Романа Ільницького в двох укра-
їнських щоденниках - "Свобода" * і "Америка". ** 
Думки» висловлені в них» викликали зацікавлення 
людей» які активно працюють в українському куль-
турному» громадському і політичному житті. їх ди-
скутовано на панелях і обговорювано в доповідях по 
більших містах Америки і передовсім в Нью-Иорку, 
Шикаґо, Філадельфії та Нюарку. Пропозиції реформ 
українського життя на чужині і зокрема впроваджен-
ня в його практику нового стилю праці» були предме-
том кількох дискусій також на форумі Політичної 
Ради УККА» де й створено 8 комісій фахівців з ціл-
лю розглянути їх в аспекті примінення до даних умо-
вин і в даному часі. 

Знаючи про це - ми все ж уважали» що думки і 
пропозиції автора заслуговують на те» щоб їх поши-
рити поза вузьке коло фахівців. З тою думкою ми й 
рішили приступити до видання цеї книжки. 

В першому розділі книжки говориться про скли-
кання Програмового Конгресу УККА з нагоди по-
свячення пам'ятника Т . Шевченкові у Вашингтоні. 
Хоча з цеї пропозиції не скористав Комітет Пам'ят-
ника Шевченка, то вона не втратила свого принципо-
вого значення і тому передруковуємо її без змін. 

* "Англо-франко-українська держава в Канаді?;
За нову ідеологію на північно - американському кон-
тиненті". ("Свобода"» Джерзі Ситі» 2-17 серпня 
1962 р.) 

** "Призначення українців в Америці". ("Амери-
ка" . Филаделфія» ЗО жовтня - 6 грудня 1963 р.) 



"Призначення українців в Америці" - це перша 
серйозна спроба на чужині проаналізувати складні 
суспільно-громадські явища* які вже здавна триво-
жать нашу суспільність і на які вона очікує відпо-
віді. 

В своїй праці автор висовує перед українцями 
США і Канади нову, відважну концепцію їх життя* 
яка* зрештою* має в собі деякі універсальні аспек-
ти і тому у своїх генеральних настановах може сто-
суватися всіх країн* де більшими скупченнями жи-
вуть українці. Цінним в автора є те* що він дивить-
ся на наше життя з перспективи не нинішнього і не 
завтрішнього дня* а з думкою про далеке майбутнє. 
Він бере приціл на століття і впроваджує читача в 
дискусію на тему позачасового суспільного ідеалу 
осілої, закоріненої, традиційної і історичної україн-
ської суспільности поза кордонами України. Він хо-
че бачити українців сповнених духом піонірів, одер-
жимих вірою в своє велике призначення на землях 
нового поселення* а не ностальгією поворотців, або 
маразмом емігрантів. Він каже також* як це зроби-
ти. 

Очевидно* так як кожна суспільна візія* так і ця* 
має свої сильні і слабші сторони. З нею можна по-
годжуватися* або ні. Це справа поглядів і оцінки 
кожного читача. Все ж* поза дискусією стоїть одне: 
з думками автора варто зазнайомитися. Вони вило-
жені зі знанням справи і з вірою в їх доцільність. 
Як такі* вони мають всі передумови до того* щоб 
започаткувати серед української суспільности за-
кордоном широку і ґрунтовну дискусію на тему "де 
ми стоїмо і кудою нам іти?". Сподіваймося* що та-
ка дискусія відкриє перед нами всіма перспективи і 
- ще важніше - реальні можливості вищого стилю 
суспільного життя. 
Ню Йорк* березень* 1965 р. 





Потреба Великої Української Ради 

Як відомо, українське відродження 19 сторіччя тіс-
но пов'язане з ім'ям Т. Шевченка. І то не тільки над 
Дніпром, там де він жив і працював, але також над Дні-
стром. В і д о м о , , що відродження Галичини з його на-
родовецьким рухом черпало цілими пригорщами з ду-
ховної творчости сина Придніпрів'я. 

Від часу народження цієї центральної постаті мо-
дерної України скоро промине 150 років. Український 
нарід, а з ним усі українці в цілому світі, пам'ятаючи 
на довг вдячности супроти свого Великого Сина, готу-
ються святочно зустріти цю дату. Не бажає залишити-
ся позаду також українська громада вСША. Символом 
своїх почувань до великого Поета вона вибрала пам'ят-
ник в його честь, що буде збудований на одній із площ 
Вашінґтону. 

Але, чим ближче надходить дата великого народжен-
ня, що рівночасно стала датою відродження приспаного 
народу, якось ніби сама від себе насувається думка: 
а чи лише пам'ятник поставимо ми Шевченкові? Чи не 
повинен цей невмирущий Дух народу стати межовою 



гранню в історії українського поселення в Америці 
так» як він став вогненним стовпом в анналах Києва і 
Львова» Чернівець і Ужгороду? 

Чи від Шевченкового 150-ліття не могли б ми» укра-
їнці на американській землі» так рахувати нову добу в 
нашому збірному житті» як рахують її над Дніпром» 
Дністром» Попрадом і Прутом? 

Пригадаймо також» що колись у Галичині» майже 
120 років тому» коли паростки національного новона-
родження прозябали по її землі» у Львові зібралася бу-
ла в 1848 році Головна Руська Рада»щоб зформулюва-
ти ідейно-політичні принципи молодого українського 
руху і щоб дати програму і напрямок для суспільности» 
що - як зі всього було видно - збиралася в далекий 
історичний похід. 

Як знаємо» наради Головної Руської Ради стали да-
тою в історії Галицької Землі» а через неї увійшли в 
історію цілої України. 

Нині американські українці також збираються у ве-
ликий похід. Пожвавлена робота на десятках місць ук-
раїнського поселення» що ведеться раз з більшою, а 
раз з меншою натугою вже повних 70 років, свідчить 
про те» що українська суспільність на цій землі хоче 
жити довгим історичним життям і доказує» що вона має 
досить амбіції» сили» енерґії та ініціятиви» щоб зали-
шити слід свого життя на десятиліттях і століттях цієї 
країни. 

Так» як 120 років тому в Галичині» так тепер тут» на 
американському континенті» приходить час» щоб скоор-
динувати дію української суспільности та щоб дати їй 
візію великого історичного розвитку й визначити ідей-
но-організаційні принципи її росту. 

Приходить час, щоб скликати в США В е л и к у 
У к р а/ї н с ь к у Р а д у . В наших обставина най-
кращою формою такої Ради міг би стати Перший Над-
звичайний Програмовий Конгрес УККА, або, коли б 



були непереборні труднощі для його скликання - мог-
ла б його заступити Ширша Рада УККА, що згідно зі 
статутом сповняє ролю Конгресу до часу наступного 
скликання. Ширша Р а д а разом з Радою Директорів 
УККА нараховує близько 150 осіб, отже є досить ре-
презентативним форумом для вияву української опінії. 
Коли б її наділено таким великим мандатом, то її пра-
ці у відповідних комісіях повинні б початися негайно, 
а пленарний з'їзд міг би відбутися на тиждень-два пе-
ред посвяченням пам'ятника Т . Шевченка у Вашінґтоні 
на те, щоб зібраним десяткам тисяч українців святоч-
но проголосити про його ухвали. 

Таке проголошення надало б маніфестації в столиці 
глибокого ідейно-політичного змісту і перемінило б 
вашінґтонський здвиг у правдиву історичну подію, та-
ку, якою хочуть її бачити й організатори і ціла укра-
їнська громадськість. 

На останньому Конгресі УККА в 1962 році, один із 
членів його теперішньої Екзекутиви сказав, що тільки 
за останніх десять років наша централя втратила 
20.000 платників до Народного Фонду. Залишилося їх 
всього 8.000. 

Події останнього року показують, що ця грізна 
тенденція продовжується і що нема надії на те, щоб 
вона сама від себе припинилася. 

А тим часом суспільність не відходить від УККА без 
причини. І це неправда, що вона здеморалізувалась і 
що втратила духа і віру в себе і свою національну 
справу. Зате правдою є, що вона відчуває довкруги се-
бе духову і програмову порожнечу. Суспільність ба-
чить, що її життя вимагає чогось нового, чогось тако-
го, що виростає з американської землі і з місцевого 
українського життя. Вона прагне ідейного і програмо-
вого переродження. Чекає на усучаснення нашого жит-
тя, бо воно, скопійоване з взорів минулого тієї Землі, 
яку ми залишили, не може висловити правд місцевого 



життя і розкрити його перспективи та призначення. 
Отже: яку програму повинен би створити для укра-

їнців на американському континенті Надзвичайний 
Програмовий Конгрес УККА? 



За нову візію українського життя 

Уже понад 70 років проминуло з того часу, як пер-
ші українці вступили на американську землю і розпо-
чали історію українського поселення в Канаді і вСША. 
За той час тут доростає вже друге покоління, яке на-
родилося з української крови, але ніколи не бачило 
України і не думає до неї повертатися. 

Кожний, хто має очі, бачить, що таких поколінь бу-
де більше. По другім народиться третє, а по третім 
прийде четверте. Цим поколінням треба дати якийсь 
програмовий виряд,треба ідейно забезпечити їх на дов-
гий історичний похід. Як це зробити? Чи того, що до-
тепер робила українська провідна верства в Канаді і в 
Америці, вистачає? Чи не потрібно змін? Чи не треба 
подумати про генеральну переоцінку основних зало-
жень, на яких збудовано українське життя на цьому 
континенті? Чи не треба забезпечити його такими вар-
тостями, які були б притягаючими не тільки для тепер 
живучого покоління, але й для всіх, які прийдуть по 
нім? 

Але насамперед пригадаймо, чим жило, чим ще те-
пер живе українство в Америці. 



1. КОНЦЕПЦІЯ ДОПОМОГИ У К Р А Ї Н І 
Офіційні чинники українського життя в США і в Ка-

наді, а з ними й широкі маси українського свідомого 
населення визнають тепер - і дотепер визнавали -
допомогу українським визвольним змаганням за ідео-
логію свого життя і своєї праці на американській зем-
лі. Ідеологія ця - шляхетна і велика. Вона свідчить 
про високий ідеалізм українських переселенців і про 
високі кваліфікації їх духа і характеру. Праця вже 
третього поколігіня в дусі цієї настанови принесла ве-
лику користь для України, а поширення знання про неї 
у світі можна записати - у значній мірі - на конто 
американських і канадійських українців. 

А все ж ця ідеологія, хоч як шляхетна і впливова -
вимагає ґрунтовних доповнень. Передусім приходиться 
ствердити, що вона не зуміла зберегти при українстві 
другого й третього покоління наших переселенців. З 
нею - з цією ідеологією - ми загубили на цій землі 
десятки тисяч людей української крови. Хоч їх і вихо-
вували в ідеології допомоги Україні, це не перешкоди-
ло тому, що вони затратили свою мову, звичаї, обичаї, 
а навіть часто сантимент до України і її визвольної 
справи. 

У нас, в українській пресі і з нагоди різних зборів 
і нарад, щораз дужче вдаряють у великий дзвін триво-
ги і звертають увагу на те, що не тільки діти старих 
еміґрантів, але також молодь нової еміґрації, чимраз 
більше віддаляється від українства. 

Але справа не тільки в молоді. Також старше поко-
ління нової еміґрації байдужіє до української справи. 

В обличчі такого процесу, що стає хронічним і пе-
редається з покоління в покоління - українці в США і 
в Канаді попадають у стан своєрідної десперації. Хоч 
вони й працюють і не здають своїх позицій, але роб-
лять це з настановою суспільности, яка сама собі "чи-



слить дні". Мовляв: робім, що вдасться, хоч так чи 
так, а по якомусь часі нам таки прийдеться пропасти 
в чужому морі. Може це станеться за 10 років, може 
за 20, може за першої, а може за другої Генерації, а 
статися таки мусить: ми призначені на загибель! Ко-
лись, в природному процесі етнічної асиміляції, пропа-
дуть безслідно українські школи, церкви, народні доми, 
кооперативи, всі наші товариства і організації. Про-
падуть всі надбання нашого духа і наших рук. 

Так думають не тільки "люди з вулиці" і не тільки 
духові капітулянти, а думає так також наша провідна 
верства в Америці. Нема між нами, різниці в поглядах 
і думках. А якщо й є між нами такі, що думають інак-
ше, то різниця між ними і між загалом не в принципі 
і не в засадах, а - в часі. Одні стараються нашу за-
гибель відсунути якнайдалі, бодай на десятки років, а 
інші думають, що коли етнічна асиміляція є соціоло-
гічною невідхильністю, то яка, зрештою, різниця, чи 
сповниться вона за першої, за другої чи за третьої 
Генерації? 

Так то вся наша суспільність, всі відлами її і всі її 
відтіні є людьми того самого типу - є десператами, 
переконаними, що вони історією засуджені на смерть. 
В такому сенсі й справді нема глибшої різниці між ти-
ми, які ведуть між нами ніби протиасиміляційну акцію, 
але не вкладають в неї ніякої позитивної програми, і 
між тими, які є за асиміляцію вже нині. Бо віч-на-
віч з історієкь"нині" нашого покоління і "завтра" того 
покоління, що прийде після нас, є по суті одне й те са-
ме і тому так чи так, а історія скаже про нас, що ми 
зникли з американського життя, як його окремий фак-
тор, не розбираючись багато в тому, чи це сталося за 
10, за 20 чи за ЗО років. 

Постійна, хронічна втеча з українського табору лю-
дей української крови, примушує до застанови: В чому 
справа? Чому вже впродовж трьох поколінь відбуває-
ться серед нас цей процес розтічі? Невже ж вина по 



стороні нашої дотеперішньої офіційної ідеології? Не-
вже ж програма допомоги Україні замало атрактивна? 
Невже ж вона не має в собі стільки сили, щоб трима-
ти при собі одно, два, три покоління? 

Так, це правда. Це наша ідеологія не дописує. Це 
вона винна, що ми втратили так багато крови на цьому 
континенті! 

При цьому з усім притиском треба сказати, що 
справа не в тому, що наша ідеологія допомоги Україні 
була зла. Бо злою вона не є, навпаки, вона є шляхет-
ною і великою! Справа тільки в тому, що вона н е-
п о в н а . Вона одностороння і не замикає в собі всіх 
потреб українського життя на цім континенті. Вона 
дає відповідь тільки на частину духових потреб укра-
їнської громади в США і в Канаді. Поза нею залишає-
ться цілий ряд питань, на які вона не може дати відпо-
віді і не збирається їх давати. 

А основною прикметою кожної суспільної ідеології 
є насамперед її всеосяжність, є її здібність давати 
відповіді на всі прояви життя збірноти. 

Так то наші поразки й невдачі впродовж життя 
трьох українських поколінь на цій землі підказують 
нам, що українцям в США і в Канаді треба нової, допо-
вненої, поширеної ідеології - такої, яка додала б до 
нашої теперішньої програми допомоги Україні ще такі 
завдання, які громада має виповнити для себе тут, в 
цих країнах. 

У нас немає сумніву, що коли українська суспіль-
ність прийме нову, збагачену ідеологію, то вона, по-
перше, збереже свій український характер в поколін-
нях, і, подруге, краще виповнить свою дотеперішню 
ролю, як чинник допоміжний в процесі визволення Ук-
раїни. 

2. ЕМІГРАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ 
Щоб бути справедливим, треба сказати, що серед 



нової еміграції існує ще одна концепція, яка істотно 
відрізняється від тепер пануючих поглядів про невід-
хильність етнічної асиміляції. Це еміграційна концеп-
ція. Вона виростала з віри в те, що нова еміґрація при-
йшла на ці землі тільки на короткий час. Її прихильни-
ки заступають погляд, що як не за рік, то за два, а як 
не за два, то за десять ми всі громадно повернемося 
в Україну. 

Вони не хочуть, щоб в Америці побіч англійців, ай-
ришів, поляків, італійців та представників майже всіх 
народів світу-жили також українці. Вони не бажають, 
щоб наші люди жили тут з покоління в покоління і щоб 
творили свою історію. Вони вважають себе на цій зем-
лі гостями - емігрантами - і хотіли б, щоб такими 
вважала себе ціла наша спільнота. 

Чому погляд цеї меншости є фальшивий? Насампе-
ред тому, що він цілком далекий від дійсности. Ніхто 
серйозний не може припустити думки, що одного дня 
перерветься нитка історії нашого поселення в Амери-
ці і мільйони людей переїдуть в Україну. Це нереаль-
но. А все ж, хоч як воно нереально, варто приглянути-
ся цій справі ближче. 

Візьмім ситуацію такою, якою вона є зараз: Украї-
на не є самостійною державою. Вона поневолена. Чи 
можна поважно думати про те, щоб до такої України 
переселився не то що мільйон людей, але бодай кілька 
тисяч? 

Здається, що навіть найгарячіші прихильники пово-
роту в Україну скажуть, що такий поворот розминаєть-
ся з їхніми бажаннями. 

В Такім випадку залишається ще друга можливість: 
поворот до підпільної України. До тої, яка бореться 
революційними засобами засекречено перед ворогом. 
Чи є можливість переселитися мільйонові людей до та-
кої України? Неможливо! А тисячі можливо? Також не-
можливо. Кожний бо скаже, що якщо мова про підпілля, 



то в рахубу можуть входити тільки одиниці, а вже най-
більше десятки одиниць. Отже, в обличчі такого ста-
ну питаємося: про яку програму переселення в Украї-
ну можна говорити в Америці? 

Але, крім цих двох можливостей, залишається іце 
одна: поворот до тої України, яка визволиться. До Ук-
раїни самостійної. До незалежної української держави. 
Як мається справа з цією можливістю? 

Уявім собі, що Україна відділилася від Росії та що 
здійснилася мрія багатьох поколінь: вона вільна* са-
мостійна, соборна держава. Чи така Україна буде нас 
потребувати? До речі Україна з 50% міського населен-
ня, з одним мільйоном власної інтелігенції з академіч-
ною освітою і з 6 мільйонами зі середньою, з 50.000 
своїх наукових робітників, з виробленою робітничою 
клясою!? Чи така Україна буде потребувати нас, по-
рівняльно малої горстки людей, що десятками літ пе-
ребували поза її кордонами і відчужились від неї і пси-
хологічно і побутово? Чи хтось думає, що такий нарід, 
який виніс на своїх плечах великий тягар боротьби за 
визволення, прийме з відкритими руками і надасть ви-
сокі посади і почесті емігрантам? 

Коли хтось так думає, то він помиляється. І поми-
ляється тим серйозніше, що Україна після свого виз-
волення правдоподібно буде відчувати тягар перенасе-
лення і буде шукати за можливостями еміґрації свого 
приросту. Чому ж би вона мала забирати до себе вже 
заакліматизованих емігрантів і висилати в світ людей 
глибоко зжитих з нею? 

А все ж, не зважаючи на все сказане, Україна таки 
буде потребувати нас! Але вона буде потребувати нас 
не там, на українській землі, а тут, на цім континен-
ті, в Америці. Здається, коли б нас тут не було, то во-
на мусіла б нас сюди вислати, щоб мати своїх рідних 
приятелів серед великих народів північно-американ-
ського континенту. Кожний великий нарід старається 



мати людей своєї крови по всіх країнах світу. Нема 
великого народу, який боявся б вийти поза свої кордо-
ни. Не може бути великим і український нарід і його 
держава, коли вони не будуть мати у світі таких* як 
ми: поселенців в далеких країнах, що зв'язані культу-
рою з своїм материком, були б на віки вічні доказом 
великого людського калібру, що живе над берегами 
Чорного моря і зголошує претенсію на свою місію в 
світі. 

Англійські завойовники і купці здобули для англо -
саксонської культури і мови два континенти і зв'язали 
їх з своїм материком вузлами тривалої приязні. Також 
французи Квебеку не думають переселитися до Фран-
ції, але здобувають впливи для французького імені в 
Канаді. Чому б нам мало забракнути того розмаху ве-
ликих культурних народів? Чому ми не могли б створи-
ти поза межами нашої землі нового центру українсь-
ких впливів і української культури? Чому тільки ми ду-
маємо про переселення, а нема в нас амбіції своєю 
волею і працею здобувати респект до української раси 
поза її кордонами? 

Програма виселення українців з американського 
континенту - це програма українських мінімалістів, 
добрих, але малих людей. У їх поглядах не вичуваєть-
ся історичної перспективи і великої візії. Вони не оде-
ржимі патосом здобування і поширення українських 
впливів і української слави на цім великім континен-
ті, що став на чолі цілого світу. Вони, так як і асимі-
лянти, чекають з дня на день, щоб зникло українське 
ім'я з землі американської. Вони не розуміють того, 
що такі люди, як ми, можуть найповніше служити Ук-
раїні тут, а не там! 

Україна буде горда не тими синами, які до неї по-
вернуться, а тими, які для неї будуть здобувати нові 
горизонти поза її землею в широкому світі! 

Коли вже була така доля, призначення і Провидін-



ня, що ми знайшлися на цьому континенті, то нашим 
обов'язком є не тільки втриматись на наших позиціях, 
але й розбудувати їх і створити з них щось наче твер-
дині українських впливів і української духової експан-
сії на західню гемісферу. 

Нам невільно залишати Америку! Нам невільно ви-
ховувати суспільність і своїх дітей в дусі втечі з по-
стів, які ми - під загрозою втрати чести - є обов'яза-
ні відстояти. 

Нам треба і ми мусимо залишитися на цім конти-
ненті і нам треба і ми мусимо будувати українське 
життя так, щоб воно перетривало століття. 

3. КОНЦЕПЦІЯ " У К Р А Ї Н С Ь К О Ї СПІЛЬНО-
ТИ" В АМЕРИЦІ 

Українська громада має сказати собі,* що їй не по 
дорозі ані з проваленою, нереальною емігрантською 
концепцією, ані з капітулянтською, пігмейською про-
грамою асиміляції. Вона - щоб жити - мусить також 
критичніше поставитися до своєї офіційної ідеології 
допомоги Україні і доповнити її новими елементами 
місцевого життя. Або інакшими словами: українська 
громада, не повертаючись в Україну, має поставити 
перед собою такі завдання на північно - американсько-
му континенті, які дали б їй життя вічне в рамах аме-
риканського та канадійського народів. І в зв'язку з 
тим вона має відсунути етнічну асиміляцію не на одну 
чи на дві Генерації, а назавжди. Вона має вкладати 
свою енергію в розбудову українського життя не з де-
сператською думкою, що й так все по якомусь часі 
пропаде, а з думкою, що наші здобутки мають збіль-
шуватися з покоління в покоління. А понад усе: ми хо-
чемо входити в канадійське і американське життя не 
поодинці, не як один на 18 або як один на 185 мільйо-
нів, а як ціла національно-етнічна група. 



Ми відверто кажемо, що в політичному сенсі хочемо 
стати повноцінними американцями і канадійцями, але 
так само відверто заявляємо, що хочемо бути амери-
канцями і канадійцями з українськими традиціями і з 
українською культурою. Кажемо, що Канада і Америка 
є в такій самій мірі українськими, як англійськими, 
ірляндськими, жидівськими чи німецькими. Відчуваю-
чи співвідповідальність за долю цих країн, заявляємо, 
що будемо змагатися за впливи на них української ку-
льтури і українського духа так само, як в шляхетному 
суперництві за духовий і матеріяльний зміст цих дер-
жав перебувають дух і культура англійців, французів, 
ірляндців тощо. Бажаючи бути добрими американцями 
і канадійцями, ми не хочемо тим самим перейти в та-
бір англійців, ірляндців, французів чи інших, а хочемо 
збудувати наш власний табір, сильний і атракційний, у 
дружній співпраці і шляхетній ривалізації п о р у ч з 
ними, а не п і д ними. 

Ось схематична відповідь на те, що нам робити, ко-
ли ми не повертаємось в Україну, але рішаємось жити 
тут десятиліттями і віками, підносячи славу українсь-
кого імени і ширячи впливи українського духа. 

І Д Е А Л В И Х О В А Н Н Я У К Р А Ї Н Ц Я 
А коли так будемо дивитися на нашу долю і призна-

чення, тоді нова, збагачена і доповнена ідеологія і но-
вий ідеал виховання українця на американському кон-
тиненті повинні звучати так: 

1) Будь добрим американцем: зберігай, продовжуй 
і збагачуй традицію своїх предків на цій землі. ПамV 
тай, що ти є в шляхетнім змагу з англійцями, айри-
шами, жидами, поляками і іншими етнічними групами 
за духове обличчя і матеріяльну могучість американ-
ської нації. 



2) Будь гордий своїм українським походженням. 
Старайся, щоб усі твої почини і діла поширювали сла-
ву українського імени і помножували впливи українсь-
кої Громади, 

3) Пам'ятай, що нація, з якої ти походиш, бореться 
за своє національне і соціяльне визволення і що вона 
чекає на твою допомогу. 

4) Втримуй зв'язок з Україною. Будь у курсі її ку-
льтурного, господарського і політичного розвитку. 

5) Сприяй розвиткові української науки, літератури 
і мистецтва. їх високий рівень буде найкращим вкла-
дом українського духа в американську культуру. 

6) Дорожи українськими церквами і давай їм все-
сторонно підтримку. 

7) Твори українські школи: нижчі, середні і високі 
та виповни їх духом любови і пошани до Америки і Ук-
раїни. Старайся, щоб українські школи були інституці-
ями високого наукового і виховного рівня. 

8) Не вдовольняйся малим. Змагай до великого. До-
ложи всіх старань до того, щоб твої діти дістали як-
найкращу освіту і щоб вони зайняли гідне місце в жит-
ті американського народу. 

9) Бери активну участь в американському політич-
ному житті. Будь добрим виборцем і добрим кандида-
том на ті публічні становища, на які покличе тебе сус-
пільність. 

10) Бери активну участь в господарській самоорга-
нізації української суспільности. Твори український 



промисл і торгівлю. Організуй банки і фінансові уста-нови. 
11) Плекай українські традиції, звичаї й обичаї, ук-

раїнську мову, читай українську пресу і українські 
книжки, будь членом українських клгобів і товариств. 
Будь характерним членом американської нації и укра-
їнської Громади. 

12) Співпрацюй з людьми неукраїнського етнічного 
походження. Пізнавай і шануй їх культуру. 

13) Дбай про фізичну тугість свою, своєї родини і 
цілої суспільности. Борись проти культу життя без 
ідейного змісту і високих поривів. 

Коли б так - або в подібній версії - була сформу-
льована програма для українців на американському ко-
нтиненті і спертий на ній ідеал українського вихован-
ня й коли б вони були прийняті таким авторитетним 
форумом, як Програмовий Конгрес УККА, і проголо-
шені з такої нагоди, як посвячення пам'ятника Шевчен-
кові, то вони могли б відіграти може й переломову ро-
лю в нашому житті. Вони могли би дати нову духовну 
силу українцям на цьому континенті. 

Маючи такий ідеал виховання, вже ніхто не сумні-
вався б як виховувати українців на цій землі і яке їх 
призначення. 

Видрукуваний у десятках тисяч примірників, він по-
винен бути в кожній українській хаті і передаватися з 
покоління в покоління, як програма для живих, мертвих 
і ненароджених... 



Як українці можуть зберегтися як 
окрема культурно-етнічна група 

американського і канадійського народів 

Програма життя нашої спільноти на американсько-
му континенті так, як вона була представлена вгорі, 
вимагає докладнішого уточнення в однім пункті, який 
- поза всяким сумнівом - є наріжним каменем всієї 
програмової будови. Йдеться про переведення доказу 
правди на те, що етнічні групи в США і в Канаді це дій-
сно живе явище життя і що вони є основним складовим 
елементом американського і канадійського народів. 

Щодо Канади, здається, немає ніяких сумнівів. Іс-
нування там французької і англійської етнічних груп 
є настільки очевидним, що говорити про це нема пот-
реби. 

Зате не такими очевидними є ці справи в США. По-
бачити ролю етнічних груп у цій державі може тільки 
вправне око обсерватора або того, хто спеціяльно при-
свячується студіям цієї проблеми. А коли так, то поч-
німо розглядати справу з цього тяжчого кінця, з кінця 
американського. Варто це зробити ще й тому, що про-
цеси, заобсервовані в США, цілком покриваються з 
тим, що діється на етнічному відтинку в Канаді, і тому 



все, що далі буде сказано про США, майже повністю 
б у д е стосуватися також етнічних відносин в Канаді. 

1. КЛЯСИЧНІ ЕТНІЧНІ Г Р У П И 
В АМЕРИЦІ 

Були два головні фактори в історії американського) 
народу, які вирішили про його теперішній етнічний 
склад. Ці фактори такі: 

1. Американський континент відкрили європейці аж 
наприкінці 15 сторіччя, а його систематичне заселен-
ня і адміністраційно-політичне освоєння розпочалось 
аж у 17 сторіччі. 

Відомо, іцо Европа 16-го, а ще більше 17-го сто-
річчя була вже цілком визрілим континентом щодо ет-
нічно-національного складу. Час переходу з місця на 
місце різних щодо расового і культурного складу пле-
мен і їх схрещування між собою, що в Европі припадав 
на старовинні часи і раннє середньовіччя, - давно за-
кінчився, і його продуктом стали етнічно й культурно 
зформовані народи, зорганізовані в національні дер-
жави. Це стосується до цілої тодішньої Европи, але 
передусім до її західньої частини,головно до бритійсь-
ких островів. 

В той час, коли розпочалося систематичне заселю-
вання американського континенту, Англія збирала си-
ли, щоб дійти до вершка свого політичного, культурно-
го і господарського розвитку, щоб створити імперію, 
якої ще не знала і не бачила історія світу. 

І от саме тоді англійці, шкоти і валійці почали ви-
їжджати до Америки. Бувши членами народу політич-
но, культурно і етнічно зформованого, вони затримали 
почуття свого англійського походження як гордий при-
вілей і не змішувалися ні з еспанцями, ні з француза-
ми, ні з індіянами, яких вони застали в Америці і яких 



уважали расово і культурно нижчими від себе. 
Ось так, завдяки своїй національній зформованості, 

англійці залишилися в Америці англійцями по нинішній 
день. Так само було й з іншими національними група-
ми. Вони приїжджали сюди як члени вже давно зформо-
ваних в Европі націй. Приїжджали як свідомі ірляндці, 
жиди, поляки, французи тощо. 

Бувши національно свідомими, вони не виявляли 
охоти і не відчували потреби лучитися або схрещувати-
ся з іншими національними групами, і через те амери-
канський нарід від самого початку і аж донині склада-
ється з багатьох етнічно-національних груп, що спів-
працюють і живуть одна біля одної. Цим він засадничо 
різниться від європейських народів, що - як уже ска-
зано - переварили в собі всі свої складові етнічні еле-
менти-племена і є сьогодні неподільними етнічно «на-
ціональними одиницями. 

2. Другий фактор, який, правда, не в такій мірі, як 
перший, все таки видатно вплинув на теперішній стан 
поділу американського народу на етнічні групи, ось 
такий: 

Англійці, ірляндці, італійці і т. д. , які приїжджали 
на цю землю, жили свідомо або підсвідомо під вра-
женням того факту, що нарід, від якого вони відлучи-
лися, продовжує жити, розвиватися й здобувати успіхи 
в Европі. Цю свідомість збагачувало ще й те, що як-
раз в той час, коли вони відірвалися від своїх народів, 
ті народи переживали добу розбудженого націоналізму. 
На німців перекидався патос промов Фіхте, бадьорили 
їх успіхи Бісмарка, на французів мала консервуючий 
вплив великодержавна позиція їх материка на європей-
ському континенті, на італійців - ентузіязм ресорджі-
менто, на поляків - повстання за свободу тощо. 

Цей дух розбудженого націоналізму їх батьківщин 
збуджував і їх національний дух і доводив до того, що 
вони затримували свою національно-етнічну окреміш-



ність. Так то, як бачимо, ряд дуже важливих соціоло-
гічних факторів спричинилися до того, що американсь-
кий народ є таким, яким він е: тісним альянсом бага-
тьох е т н і ч н и х груп, які живуть одна побіч одної, 
творять єдиний нарід і одну могутню державу Сполу-
чених Штатів Америки. 

2. АМЕРИКАНСЬКИЙ Е Т Н О С - Н О В О Т В І Р 
МІШАНЦІВ 

Але те, що було сказано, ще не вичерпує проблема-
тики етнічного складу американської нації. 

Побіч клясичних етнічних груп, які приходили з Ев-
ропи і тут консервувалися, в Америці відбувається до-
сить інтенсивний процес народження і наростання ще 
одної етнічної групи, вже місцевої, чисто американсь-
кої. Назвім цю нову етнічну групу американським ет-
носом. 

Що воно таке? 
Насамперед треба пригадати, що ще до другої поло-

вини 19 сторіччя, докладніше до 1882 р . , Америка була 
майже ч и с т о англо-саксонською країною. Перший 
перепис населення в Америці відбувся 1790 р. і за да-
ними цього перепису її етнічний склад виглядав так: 

Крім того, в тому часі в Америці жили 700,000 не-
грів і 200 - 400 тисяч індіян. 

Через п'ятдесят років, у 1840 р . , все ще 80% насе-
лення було англо - саксонського походження. 

Англійці разом з шкотами 89,1% 
Ірляндці 
Німці 
Голляндці 
Французи 

1 , П 
5,6% 
2,5% 
0,6% 



Після 1840 р. відсоток англо-саксів меншає в ко-
ристь інших етнічних груп, але тільки тих з північної 
і західньої Европи, головно в користь німців. Для нас 
важливим є факт, що ще між 1870 і 1880 рр. до Амери-
ки причалювало аж 88% іміґрантів з північно-західньої 
Европи та Канади і тільки 7% з південно-східньої. 

Аж 1882-ий рік приніс перелом. Відтоді почався ве-
ликий доплив людей романського, слов'янського, жидів-
ського і орієнтального походження. І так тривало без 
значних перебоїв аж до 1924 р. Щоб усвідомити, який 
вплив мали цих 40 років на етнічний склад американсь-
кого народу, вистачить навести такі цифри: від часу 
відкриття Америки аж до 1924 р. з південної і східньої 
Европи емігрували до неї 13 мільйонів людей, а з то-
го аж 12 мільйонів 700 тисяч приїхали сюди між 1882 
і 1924 роками/Значить,перед 1882 р. тут було всього-
на-всього 300,000 людей з східньої і південної Европи. 

Цей наплив нового для Америки людського елемен-
ту привів до того, що в 1920 р. етнічний склад США 
(за країною походження) цілком змінився і був зовсім 
відмінний від того з-перед 40 років. Ось він: 

Англійців є вже тільки 41,4% 
отже на 40% менше 

Німців 15,6% 
Ірляндців 11>0% 
Поляків (тут включені та-

кож українці і жиди) 3,8% 
Італійців 3,7% 
Росіян 2,2% 
Шведів 2,1% 
Французів 2,0% 

Коли після 1880 р. через гостинно відкриті двері 
Америки ринули мільйони людей різного етнічного 
складу, англо-сакси спочатку не здавали собі спра-
ви з того, які наслідки це матиме для майбутнього 



розвитку держави і народу. Вони допускали нових імі-
ґрантів просто тому, що їм треба було робітників для 
розбудованого промислу. 

Коли ж не англо-сакські іміґранти, виростаючи по-
над робітничу клясу, стали зголошувати свої претенсії 
на участь в керуванні державою - серед частини ан-
гло-саксів почав наростати спротив. Він виявлявся в 
двоякій формі: з одного боку це був нелегально «теро-
ристичний рух з цілями відстрашити чужинців від уча-
сти в американському житті, а з другого - це були 
іміґраційні закони, які обмежували приїзд не англо-
саксів. 

Маркантнішими виявами першого, терористичного 
руху були такі: 

В 1835 р. була створена організація під назвою 
"Нейтів Амерікенс", яка поборювала головно католи-
ків і їх вплив на публічне життя. 

В 1848 р. створилася таємна організація, яку на-
звано "Нов Натінґ" через те, що її члени на допитах у 
поліції відповідали тільки трьома словами: "Нічого не 
знаю". Про популярність цієї організації може свід-
чити такий факт, що до неї належали аж 9 губернато-
рів і 48 послів до Палати Репрезентантів. Вони побо-
рювали всіх іміґрантів, а при тому вимагали скасуван-
ня закону про набування громадянства і домагалися, 
щоб Америкою володіли тільки тут народжені люди. 

В 1866 р. постала ще одна таємна організація, ві-
дома Ку-Клукс-Клен, звернена проти муринів, жидів 
і католиків. 

В 1887 р. створилася організація "Амерікен Протек-
тів Ассосіейшен" із завданням боротися проти слов'ян 
і романських груп. 

Також законодавці прийшли з допомогою цим орга-
нізаціям, але дуже пізно, бо аж після 1917 року. 

Іміґраційні закони США можна поділити на три пе-
ріоди: 



1 -ий період - до 1882 р. - це був час т. зв. протек-
ціонізму. В тому часі не було ніяких обмежень імігра-
ції, і кожний, хто приїжджав, міг на бажання дістати 
задармо 160 моргів землі під умовою, що поселиться 
на ній і загосподарить її . 

2-ий період - 1882-1917 р. - це період селекції. 
В тохму часі не мали вступу до Америки люди, які ку-
льтурно, расово або соціяльно уважалися в цій країні 
меншевартісними. 

3-ій період - від 1917 р. дотепер - це час обме-
жень. Спочатку був заборонений в'їзд неписьменним, 
а від 1921 р. запроваджено т. зв. "систему квот". Її 
вістря звернене проти романських і слов'янських наро-
дів, а також проти жидів. "Система квот" з 1921 р. 
була подумана так, що 85,6% іміґрантів могли приїж-
джати з північно-західньої Европи, а тільки 12,3% з 
південно - східньої. 

Але й цей закон не сподобався англійцям, бо він 
давав завеликі контингенти для німців та ірляндців, і 
тому його кілька разів змінювано. Кінець-кінцем 
вкорочено квоти німців та ірляндців на 50% і на стіль-
ки ж збільшено квоту англійську. На підставі того са-
мого закону до цієї країни не може приїжджати більше 
іміґрантів, як 150 тисяч річно. 

Та все таки, не зважаючи на спроби терору і на 
іміґраційні обмеження, не-англо-саксонські етнічні 
групи закріпилися в Америці і є важливою складовою 
частиною американського народу. 

Рахуючи від 1900 р., США є тільки умовно англо-
саксонською країною. Англійці є в ній меншістю, хоч 
є ще найбільшою меншиною і завдяки високим якостям 
свого характеру ще й донині керують цією країною, на-
даючи їй відпечаток свого духа і свого стилю життя. 



Але повернімось до теми, яку я почав обговорюва-
ти, до нової етнічної групи, яка твориться в цій країні 
і яка не має свого коріння в Европі. Процес її постан-
ня був такий: 

Іміґранти з південної і східньої Европи були дуже 
різні щодо свого якісного складу.Вистачить пригадати, 
що 35% з них були неписьменними і походили переваж-
но з найнижчих соціяльних верств своїх народів. 

Нічого дивного, що серед такої невиробленої маси 
було багато людей, які мали цілком притуплений наці-
ональний сантимент, а було між ними багато й таких, 
які цілком не мали почуття національної приналежно-
с т е Це були люди, які мали багато передумов до того, 
щоб забути за свій нарід, навіть за своє етнічне похо-
дження і стати на цьому терені національно-етнічно 
нічим. 

Очевидно, вони з відкритим серцем були б переко-
чували до англо- саксонської етнічної групи,прийма-
ючи її культуру, мову, цивілізацію - одним словом 
все, щоб тільки стати англійцями. Але вони зустріли 
холодну і рішучу відсіч збоку останніх. Англо»сакси 
дивилися на них згори, згорда. Про те, щоб прийняти 
їх до себе, горді англійці навіть не думали. 

Не маючи сантименту до свого, а водночас не ма-
ючи доступу до англо-саксонського - цим безбатчен-
кам залишалася тільки одна дорога: творити щось но-
ве. І так приблизно за останніх 80 років постала в 
Америці велика категорія людей, яка - втративши 
контакт з своїми рідними етнічними групами і не на-
в'язавши його з іншими-почала перемішуватися і тво-
рити засимільовану масу, яку я називаю американсь-
ким етносом, - новою етнічною групою, зродженою 
вже на цьому терені. 

Процес творення цієї групи дуже пригадує те, що 
діялось в Европі в сиву давнину, коли схрещувались 
між собою ще не визрілі культурно і етнічно племена 



і у висліді такого схрещення творили нову етнічну оди-
ницю - новий нарід. 

Було б несправедливим і перебільшеним твердити, 
що до американського е т н о с у вливаються тільки 
елементи відколені від етнічних груп південно "СХІД-
НЬОЇ Европи. Очевидно, він поповнюється такими ж 
елементами з усіх груп, а в тому й найсильнішої з 
них, з англійської. 

Підсумовуючи все сказане, приходимо до висновку, 
що американський нарід складається з двох різних і 
нерівних частин: з одного боку стоять клясичні, єв-
ропейського походження, етнічні групи, і вони творять 
переважну більшість американського народу, а з дру-
гого боку, тут створений і далі творений американсь-
кий етнос, який є нічим іншим, як масою засимільо-
ваних елементів, що відкололися від клясичних етніч-
них груп. 

З . Х Т О ПЕРЕМОЖЕ? 

Соціологічно і передусім політично є немаловажним 
питання: які є перспективи перед одними і перед дру-
гими, тобто перед клясичними етнічними групами і пе-
ред американським етносом? Хто з них має більші 
шанси рости і розвиватися? Чи є шанс, щоб перша гру-
па витіснила другу або друга етнічно розклала першу 
і забрала її собі? 

Не думаю, що розвиток етнічних процесів може пі-
ти по лінії ліквідації одної з названих тут двох етніч-
них категорій. Навпаки* можна передбачати, що кожна 
з них буде далі розвиватися, і що обидві мають в собі 
елемент вічности. 

Якщо йдеться про клясичні етнічні групи, то вже 
300-літня історія цієї країни виявила, що вони не є 



переходовим елементом до якоїсь вищої стадії етніч-
ного формування американської нації. Зокрема англій-
ська і жидівська групи є нині такі свіжі, як і були на 
початку свого поселення тут, а може в деякому відно-
шенні їх етнічна свідомість зазнала ще більшого ви-
роблення та кристалізаціь 

Не можна також виключати, що інші етнічні групи, 
які дотепер доставляли найбільше матеріялу для заси-
мільованої групи американського етносу - що вони пе-
реживуть своєрідний етнічний ренесанс і тим самим 
доповнять і підсилять групу клясичних етнічних груп. 
Це зовсім не виключене, коли усвідомимо, що деякі 
етнічні групи щойно тут, в Америці, пережили свій на-
ціональний ренесанс і щойно тут видали з себе провід-
ну інтелігенцію, яка взяла їхню долю в свої руки. 

Але, з другого боку, не можна допускати думки, що 
процес етнічно-національної асиміляції цілком припи-
ниться і що американський етнос стоїть перед пробле-
мою повного загину. Навіть при найбільшій живучості 
клясичних етнічних груп завжди знайдуться елементи, 
які будуть поповнювати ряди засимільованої маси аме-
риканського етносу. А все ж таки, як справа мається 
нині, то перевага є по боці клясичних етнічних груп, і 
все промовляє за те, що вона буде втримана також у 
майбутньому. 

З такого штандпункту цілком нового сенсу набирає 
проблема зрівняння муринів з білими в Америці. На 
мій погляд, не може бути ніякого сумніву, що або му-
рини підуть шляхом клясичних етнічних груп і будуть 
організовуватися на засадах свого окремого расово-
етнічного походження, або перемішаються з асимілян-
тами і поширять американський етнос ще одним кров-
ним і культурним елементом. Такої можливості не 
треба виключати, коли знаємо, що вже нині є тільки 
22 відсотки чистокровних муринів, а решта переміша-
на з білими, чи пак червоними. 



4. ЧОТИРИ КОНЦЕПЦІЇ Р О З В ' Я З К И 
ЕТНІЧНОГО ПИТАННЯ В АМЕРИЦІ 

Тепер, коли ми вже знаємо, що американський на-
рід складається з етнічних груп, застановімся з чер-
ги над тим, які концепції розв'язки етнічного питання 
створилися в Америці і продовжують тут існувати? 

Найпершою і найстаршою з них була концепція аме-
риканізації. Її головна теза полягала в тому, щоб усіх 
слов'ян,жидів, романців зробити культурно англо-сак-
сами, довівши їх шляхом виховання до такого стану, 
в якому вони забули б свою культуру, а на її місце 
прийняли англійську. Цього не вдалося досягнути з 
двох причин: 

поперше тому, що занглійщені елементи домагалися 
ще одної концесії, а саме, прийнявши англійську куль-
туру, вони хотіли бути прийняті до англійської етніч-
ної групи, на що не погоджувалися ці останні, і 

подруге тому, що національно горда і культурна ча-
стина не-англійських груп не захотіла відмовитися від 
своєї культурної спадщини. 

Під впливом цих двох причин концепція американі-
зації вмерла. 

На зміну "американізації" прийшла теорія т. зв. 
"перетоплюючого кітла". Її творцем був жид Цангвіл, 
який написав п'єсу під заголовком "Мелтінґ пат", що 
з великим успіхом ішла на багатьох сценах Америки. 

Згідно з цією теорією, Америка має стати країною, 
в якій всі раси і всі культури, перемішавшися і злив-
шися в одне, створять нову расу, новий тип людини з 
добрими прикметами всіх людей і народів. На думку 
Цангвіла, мають перестати існувати не тільки ірлянд-
ці, жиди, італійці тощо, але також англійці. 

Його теорію відкинуло само життя і передусім жит-
тя англійців і жидів. Ані одні, ані другі й не думали 



залишити своє в користь якогось етнічного есперанто. 
Як уже згадано вище, теорію Цангвіла прийняли тільки 
відпадки етнічних груп. 

Нині в Америці є панівними дві інші концепції. Од-
на з них називається "федерейшен оф етнік ґрупс", а 
друга - теорія етнічно-культурного плюралізму, або 
"коммюніті". 

Головним теоретиком думки про федерацію етніч-
них груп в Америці був ще в 1915 році Горас Келлен. 
Його головна праця "Демократія проти перетоплюючо-
го кітла" присвячена обґрунтованню концепції Амери-
ки як "суї ґенеріс" Швайцарії. Він, а разом з ним і ін-
ші теоретики дивилися на Америку, як на господарсь-
ко-політичну унію, а не як на культурно-етнічну єд-
ність. Англійсько мова - на їх думку - має бути спіль-
ною для всіх громадян, зате розвиток культури пооди-
ноких етнічних груп має проходити в їх рідних мовах. 
Виховання і шкільництво повинна контролювати не дер-
жава, але самі етнічні групи. При тому вони уважали, 
що національність є справою спадковою, вирішеною 
батьками, кров'ю та расою, і не може бути зміненою, 
їх клич: многогранність у єдності! 

Теорія етнічно-культурного плюралізму, що є в ос-
новному твором жидів в Америці - змагає передусім 
до тих самих цілей, що й концепція федерації етнічних 
груп, а різниться від неї тільки філософічними зало-
женнями і елястичнішими методами на шляху до здій-
снення цілі. 

Теорія плюралізму виходить із засади, що націона-
льність не є спадковою і расовою даністю. Національ-
ність, - кажуть її автори, - це передусім культурний 
процес, це добровільне рішення людини, яке вона при-
ймає під впливом виховних і культурних процесів, що 
діють на неї за її життя. 

Такий підхід до людини більш демократичний, а з 
другого боку вимагає більшої напруги і активности 



тих, хто бажає зберегти одиницю при своїй національ-
ності. Нема нічого наперед даного в людині, і треба її 
кожну зокрема здобувати наново. Через те культурна 
діяльність має бути в центрі життя етнічних груп. Збі-
рнота передається з покоління в покоління не через 
кров, а через спільну культуру і виховання. 

Теорія плюралізму ставить в осередок життя шко-
лу, при чому вона розуміє її не тільки як шкільну кля-
су, але й як виховний заклад. Поруч із школою стоїть 
релігія, як об'явлення і стиль життя. Ця теорія вима-
гає від своїх послідовників, щоб вони одружувалися 
тільки між собою і зберігали родину, як основу куль-
турного процесу цілої групи. 

Прихильники культурного плюралізму вимагають, 
щоб їх члени постійно пам'ятали, що вони живуть у роз-
сіянні серед інших етнічних груп, і тому співпрацюва-
ли з ними на соціяльному, господарському та політич-
ному відтинках. Вони також мають виконувати всі обо-
в'язки, яких вимагає держава, і то в такій самій мірі, 
як роблять це ті, що відчувають свою льояльність ли-
ше супроти американського етносу. їх зобов'язується 
вносити якнайбільший вклад у розвиток Америки на 
всіх ділянках: господарській, політичній і культурній. 

Ця теорія має розв'язку і на такі складні проблеми: 
1. Члени етнічної громади мають бути вірними при-

сязі, яку склали, приймаючи громадянство Америки. 
В разі конфлікту між Америкою і країною їх походжен-
ня, вони повинні робити все можливе, щоб його пола-
годити в інтересі обидвох сторін. Але коли б цього не 
вдалося досягнути, мають стати по стороні Америки. 

2. У той час, як в політичному житті остаточну пере-
вагу повинна мати Америка, в культурному така пере-
вага належиться країні їх походження, бо не можна 
собі уявити, щоб культура могла колинебудь зайти в 
конфлікт з льояльністю супроти цієї країни. 

Нарешті ця концепція виходить із заложення, що за-



тримати живою етнічну групу в Америці можна лише 
тоді, коли не будуть перериватися її культурні зв'язки 
з материком, з якого вона вийшла. 



Українське шкільництво 

Крім виховно -світоглядових справ Програмовий 
Конгрес У К К А повинен також і насамперед зай-
нятися українським шкільництвом у З Д А. Кажемо 
"насамперед" тому, бо без школи нема життя, а без 
українських шкіл нема українського життя. Без дітей, 
які знали б українську мову і українську історію та 
культуру не може бути української суспільности. А 
без української суспільности - нема для кого плянува-
ти українське життя. Нонсенсом є розбудовувати до-
помогові, церковні і кооперативні організації, а не 
розбудовувати і не плянувати українських шкіл. Це те 
саме, що будувати прислівні замки на піску. Вони роз-
сунуться і не залишиться по них ані сліду. 

На щастя, зрозуміння для потреби українського 
шкільництва було живим серед українців впродовж ці-
лого їх життя в цій країні. Зокрема наші церкви дуже 
вчасно зрозуміли значення школи і це їх велика за-
слуга, що нині ми маємо цілий ряд парафіяльних шкіл, 
на яких можна будувати дальші пляни. Правда, ці шко-
ли не все мали і ще нині не всі мають належне ідейне 
спрямування, але це не так вина церкви, як вірніше ці-



лого нашого життя, що не мало програми, а суспіль-
ність не мала цілі, до якої мала б іти. Не маючи її , 
також наша церква не знала, в якому дусі виховувати 
українську молодь, а хитаючись між двома крайностя-
ми - з одного боку, асиміляцією, а з другого боку, 
програмою вічного еміґранта-чужинця-вона на якийсь 
час розгубилась у внутрішніх протиріччях і через те 
почало затиратися її українське обличчя. 

Але на її виправдання з признанням треба сказати, 
що вона знову віднайшла свою ролю серед української 
суспільности і прийняла на себе місію одного з найпо-
важніших чинників українського життя в Америці. 

Усі наші парафіяльні школи впровадили в себе на-
вчання української мови, історії і географії, а до ви-
ховної системи впроваджується щораз більше україн-
ських елементів. Правда, цей стан, який тепер існує, 
ще не всюди може задовольнити, але він бодай тим 
відрадний, що тенденція його розвитку йде в правиль-
нім напрямку. 

На сьогодні стан нашого посідання в ділянці пара-
фіяльного шкільництва такий: маємо 31 цілоденних, по-
вноклясних шкіл з повновартісною програмою "прай-
мері скулс". Молодь, яка виходить з них, має всі пе-
редумови до того, щоб вступити до гайскулів і про-
довжувати науку в каледжах. Крім того маємо 5 гай-
скулів, 1 каледж для дівчат і один семінар для теоло-
гів. Всі ці школи створені католицькою Церквою. 

Усіх дітей у парафіяльних цілоденних школах усіх 
типів є 8458, а в суботніх, що мають у програмі укра-
їнознавчі предмети і релігію, або тільки релігію є 
12.597 дітей, з того 1621 при православних парафіях*. 
Разом усіх дітей у парафіяльних школах обидвох віро-
визнань було в 1961 р. 21.055. 
* Гляди "Український Православний Календар", Бавнд 
Брук, 1963. 



Якщо мова про вчительську обсаду цілоденних шкіл, 
то в них у 95% вчили монахині з давньої еміграції, 5% 
з нової, а між недуховними вчителями 80% вийшли з 
нової еміграції, але з педагогічними студіями закін-
ченими вже тут, 15% з старої еміграції, а 5% не-укра-
їнці (айриші, італійці тощо). 

Українознавчих предметів учать у всіх цілоденних 
школах переважно пів години денно від 2-ої, або 3-ої 
кляси, отже 2 і пів години на тиждень. Учителями ук-
раїнознавчих предметів у тих школах були майже на 
100% нові емігранти з дипломами одержаними в Укра-
їні. Пересічний вік учителів українознавчих предметів 
вагався між 50-65 роками. 

Крім парафіяльних шкіл, створено в США цілу мере-
жу шкіл українознавства. На сьогодні маємо їх 60 з 
6.500 учнями і близько 250 учителями. Між учнями бу-
ло 98% дітей нових емігрантів і 2% старих. Учителями 
були виключно інтелігенти з нової еміграції, а з того 
тільки 3% таких, які закінчили педагогічну освіту тут. 
Пересічний вік учителів вагався між 60 -65 роками. 
Платня за годину виносила між 0 і 2,50 дол. - пересіч 
1,25 на годину. 

Наведені статистичні дані показують, що: 
1. Парафіяльні школи є в 90% обслуговувані педа-

гогами зі старої еміґрації, а через те вони мають 
більший вплив на українську молодь, як нова емігра-
ція. їх розмовною мовою є мова англійська. Знання ук-
раїнської мови і культури є дуже загальне. Дуже ма-
ло читають українських книжок і преси. 

2. Школи українознавства і українознавчі предмети 
в парафіяльних школах є майже првністю обслуговува-
ні педагогами з нової еміграції. їх знання англійської 
мови і американської культури є обмежені, а ознайо-
мленість . з місцевим життям поверховна. Дуже мало 
читають американських книжок і преси. 

3. Вік учителів у школах українознавства і україно-



знавчих предметів у парафіяльних школах є зависокий. 
4. Між педагогами українознавчих предметів є за-

мало таких, які знають виховну систему Америки. 
Якщо мова про програми навчання українознавчих 

предметів у парафіяльних школах - то вони дотепер 
ще не уніфіковані. Майже кожна школа укладає про-
граму на власну руку. Єпархіяльна влада тільки в не-
значній мірі централізує ці справи в якомусь одному 
центрі. Нема також узгіднення між єпархіями щодо 
навчання українознавчих предметів. 

У школах українознавства справи маються краще. 
Шкільна Рада УККА, яка є для них найвищою організа-
ційною і педагогічною централею, випрацювала ще в 
1952 р. програму навчання для всіх кляс, але цієї про-
грами ще не прийняли всі школи. Не зважаючи на існу-
вання Шкільної Ради, поодинокі школи почуваються 
цілком незалежними, і авторитет Централі є лише мо-
ральним. Хто хоче - визнає його, а хто не хоче - не 
визнає. 

Учителі критикують підручники видані Шкільною 
Радою за те, що вони затяжкі і що зложені педагога-
ми, які не мають досвіду в народніх школах. 

Шкільна Рада складається з 10 членів, а їх вік ва-
гається між 55 і 75 роками. Ніхто з них не має закін-
ченої педагогічної освіти в Америці і ніхто не вчив в 
американських школах. 

Шкільна Рада має тільки трьох платних канцеляри-
стів і ані одної платної педагогічної сили. Вона не пе-
реводить нормальних інспекцій шкіл і не дає їм зобо-
в'язуючих педагогічних і методичних порад. Учите-
лі ніким не є фахово контрольовані, крім директора 
школи, і не можуть бути потягнені до фахової відпові-
дальности. 

Нема визначених і прийнятих мінімальних вимог для 
кваліфіковання вчителів; таких вимог, які називають 
"мінімум стендерт оф де профешен", і що їх має в цій 



країні кожна професія. В школах українознавства є 
тільки 40-45% кваліфікованих педагогів, а решта це 
люди без фахової освіти. 

Не маючи таких вимог, школи українознавства є 
дуже різні щодо своєї якости. Є дуже добрі між ними, 
є добрі, а є й зовсім незадовільні. Те саме стосуєть-
ся і до рівня навчання українознавчих предметів у па-
рафіяльних школах усіх ступнів. 

ВИСНОВКИ / ПРОПОЗИЦІЇ: 

1. РОЗШИРИТИ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ШКІЛЬНОЇ РАДИ 

1. У порозумінні з церковною владою поширити ком-
петенції Шкільної Ради на парафіяльні школи. Як було 
сказано, в парафіяльних школах навчається тепер 21 
тисяча дітей, а в школах українознавства тільки 6 ти-
сяч. Видається невиправданим, чому Шкільна Рада опі-
кується меншою частиною нашої шкільної молоді, а не 
має доступу до її більшої частини. Цей стан повинен 
бути зміненим так, щоб Шкільна Рада могла мати на-
гляд над усіма українськими школами. Очевидно, ні-
хто не думає про нагляд над загальними предметами, 
а тим більше наукою релігії у парафіяльних школах. 
Плянування українознавчих предметів і виконання пля-
ну повинна взяти на себе Шкільна Рада. Школи украї-
нознавства й українознавчі предмети в парафіяльних 
школах повинні творити одну програмову цілість і по-
винні мати один диспозиційний програмово «методич-
ний центр. 



2. С П І В П Р А Ц Я З ЦЕРКВАМИ 

Розширення компетенцій Шкільної Ради на парафі-
яльні школи залежить від домовлености між українсь-
кою громадською централею в США - Українським 
Конгресовим Комітетом і між Проводами Української 
Католицької і Православної Церков. Можна сподівати-
ся, що час до таких зв'язків та переговорів уже на-
зрів і що є всі передумови до того, щоб вони закінчи-
лися успіхом, якого щиро прагне ціла українська сус-
пільність. 

Затіснення співпраці між двома головними сектора-
ми українського життя в цій країні є абсолютною ви-
могою часу і - видається - що обидві сторони це ро-
зуміють. Бо й справді, коли бажаємо зірвати нашу 
Громаду з місця і виправити її у далекий історичний 
похід, то це може статися тільки збірним зусиллям 
Церкви і організованої громади. Дія ж цих обидвох 
чинників є найпекучішою на шкільному відтинку. 

3. З Р Е Ф О Р М У В А Т И С Т Р У К Т У Р У 
ШКІЛЬНОЇ РАДИ 

Особовий склад теперішньої Шкільної Ради односто-
ронний. Він не узгляднює всіх аспектів нашого много-
гранного шкільного життя. Насамперед не може так 
бути, щоб у цій установі засідали тільки педагоги з 
традиціями і вишколом набутим в Україні. До неї тре-
ба попросити також молодші сили, а зокрема тих, що 
увійшли до американської шкільної і виховної системи, 
зазнайомилися з нею, отже тих наших педагогів, які 
вчать у народних школах, в гайскулах і в каледжах та 
університетах Америки. Таких людей у нас вже цілі 



сотні і є з кого вибрати. Є між ними видатні громад-
ські діячі, для яких праця в Шкільній Раді не була б 
новістю і передусім не виходила б поза сферу їх за-
цікавлень. 

Подруге - в Шкільній Раді повинні бути представле-
ні всі типи шкіл, а не тільки професори університетів 
і гімназій. Також давніші емігранти з їх знанням мі-
сцевого життя і місцевої ментальности повинні засі-
дати в Шкільній Раді. 

Так доповнена і зреформована Шкільна Рада повин-
на поширити свою діяльність також на дитячі садки і 
на гайскули, які в останньому часі починають у нас 
творитися. Вона повинна взяти під свій протекторат 
також студентську ініціятиву щодо створення катедри 
українознавства при одному з ведучих університетів 
цієї країни. 

4. НЕ Р О Б И Т И ДВА РАЗИ Т О Г О САМОГО 
Великим недоліком нашого шкільництва в Америці 

є те, що ми дублюємо деякі ділянки праці. Цей недолік 
є прямим наслідком того, що не все шкільне україно-
знавство є під контролею і плянуванням однієї уста-
нови. 

В чому ж проявляється це дублювання? А передусім 
у тому, що школи українознавства і парафіяльні школи 
мають у перших 8-ох клясах майже ту саму програму 
і мають тих самих дітей. Це очевидна аномалія. А по-
кінчити з нею найкраще в той спосіб, що спільно по-
дбаємо про підвищення навчання українознавчих пред-
метів у парафіяльних школах, і тоді не буде потреби 
втримувати школи українознавства, за виїмком тих 
кляс, яких нема в парафіяльній школі, отже 9-11. 

Уявляєте, скільки громадської енерґії і грошей та-
ким способом заощадилося б і скільки звільнилося б 



часу в дітей на інші заняття і на дозвілля? Очевидно, 
що ця пропозиція не стосується тих шкіл українознав-
ства, які навчають дітей з публічних шкіл і з приват-
них не-українських. Але, таких мало. Звичайно є так, 
що ті діти, які ходять до української цілоденної школи, 
ще йдуть до школи українознавства, а ті, яких нема в 
українських парафіяльних школах, не відвідують та-
кож шкіл українознавства. 

5. ЗБІЛЬШИТИ К І Л Ь К І С Т Ь П А Р А -
ФІЯЛЬНИХ ШКІЛ 

Українська молодь ще дуже недостатньо охоплена 
українськими цілоденними школами. Тільки 8.000 дітей 
записалося до них в 1961 р. Це мало, дуже мало, якщо 
взяти до уваги, що до обидвох Церков є записаних око-
ло пів мільйона українців. 

Тут треба відразу сказати, що передусім великі за-
недбання на цьому полі має православна Церква. Ка-
толицька Церква на цім відтинку веде абсолютний пе-
ред. А все ж і католицькі школи ще не опанували по-
ля виховного бою. Ще є багато місцевостей і багато 
дільниць у великих містах, де такі школи могли б і по-
винні бути, а їх нема. Коли б було порозуміння між 
Церквами і УККА, тоді можна б визначити пункти, в 
яких є потреба українських шкіл і їх там зорганізува-
ти. 

На щастя, треба сказати, що наші парафіяльні шко-
ли втішаються великою популярністю, є добре прова-
джені і що нема небезпеки, щоб новоорганізовані шко-
ли не мали популярности. А ще зокрема тепер, в часі 
посиленого експериментування в публічних школах, на 
расовому тлі. У зв'язку з цими експериментами і бать-
ки і молодь будуть ще більше горнутися до парафіяль-



них шкіл і то тим більше, що в публічних школах забо-
ронене навчання релігії і навіть викинено зі школи мо-
литву. 

Збільшивши кількість українських шкіл і українсь-
кої молоді, ми найкраще забезпечили б майбутнє укра-
їнської громади. 

6. НАВЧАННЯ І В И Х О В А Н Н Я В ШКОЛАХ 

а) В парафіяльних школах 

Як було сказано, рівень навчання українознавства 
в парафіяльних школах треба піднести. Але не тільки 
українознавства. Ідеалом, до якого повинні змагати 
українські школи - є високий рівень загалом і в усім. 
У навчанні й у вихованні. Ідеться про те, щоб кожний, 
хто закінчить українську школу, міг гордитися тим, і 
щоб диплом української школи був легітимацією для 
кожного гайскулу і для кожного каледжу високого 
стандарту у вихованні і в навчанні. Коли б українське 
шкільництво здобуло собі таку позицію, то це була б 
найбільша прислуга для української справи в Америці. 
Наш авторитет піднісся б дуже високо. 

Щоб цього досягнути, треба створити відповідну ат-
мосферу в школах і довкола шкіл. На жаль, так як 
справи маються тепер, українська молодь не має висо-
ких амбіцій. Розмови з учителями в кількох парафі-
яльних школах виявили, що є тільки дуже незначна ча-
стина амбітної молоді. Більшість тільки "відробляє" 
предмети і задовольняється найнижчими або пересіч-
ними оцінками. Апель до батьків і до самої молоді з 
боку вчителів і всієї української спільноти, міг би 
змінити в цьому відношенні чимало. 



б) У школах українознавства 

Під теперішню пору найбільшими недоліками шкіл 
українознавства (правда, не всіх!) є 1. брак дисциплі-
ни і 2. відсутність т. зв. "мінімум стендерт оф де 
профешен". 

Ці недоліки довели до того, що тепер у деяких шко-
лах молодь не відноситься з належною поваго^ ані до 
школи, ані до вчителів. Учителі - переважно старі 
люди - не всі як слід підготовляються до лекцій, а 
крім того не знають ментальности тутешньої молоді. 
Через те перебувають з нею в безпереривному конф-
лікті. Це, очевидно, відбивається і на рівні науки й 
виховання. 

Щоб зарадити цьому, треба насамперед поставити 
вищі вимоги до вчителів і нікого не приймати до шкіл 
українознавства, хто не буде відповідати "мінімально-
му стандартові". Щоб бути вчителем українознавства, 
не вистачає бути педагогом. До такого завдання тре-
ба бути дуже добрим педагогом, бо тільки дуже добрі 
педагоги можуть серед чужого моря защіпити молоді 
любов до українського. Але й дуже добрі педагогічні 
кваліфікації не все будуть вистачати. Учитель ще му-
сить мати високу особисту культуру, щоб заімпонува-
ти молоді і повести її з собою на шлях вірности укра-
їнським традиціям. 

Молодь, яка виходить з українських шкіл з легко-
важенням школи і вчителя - правдоподібно понесе з 
собою почуття меншевартости всього, що українське, 
до кінця свого життя. 



7. К О Н Т Р А К Т И З УЧИТЕЛЯМИ 

а) У школах українознавства 

Теперішня практика ангажування вчителів на працю 
є така, що місцевий спонзор школи українознавства 
домовляється з учителем і звичайно підписує з ним 
контракт праці. Така практика має багато недоліків. 
На одну з них ми вже звернули увагу: місцеві чинники 
часто не перевіряють кваліфікацій учителів і тому на 
ті становища нераз попадають непідготовані люди. Але 
це ще не все. Як відомо, наші громади політично і ре-
лігійно зрізничковані, а то й розсварені. Поодинокі 
групи стараються здобути вплив на вчителя і вимогти 
на нім, щоб він провадив навчання "в їх дусі". Учитель 
стає предметом натиску і часто втрачає свою незалеж-
ність. 

Щоб відгородити вчителя від таких впливів, треба 
щоб він був незалежним. А таким він стане тоді, коли 
контракт про працю він буде підписувати з Шкільною 
Радою, а не з місцевою громадою. При т і й н а г о д і 
він був би також перевірений щодо своїх фахових і мо-
ральних кваліфікацій. Йому також була б визначена 
платня, яка ні в якому разі не могла б бути нижчою 
від мінімума встановленого Шкільною Радою. Поскіль-
ки якась громада була б неспроможною заплатити вста-
новленої платні, Шкільна Рада доплачувала б зі своїх 
фондів, зібраних в загально-краєвих збірках (гляди 
далі). 

б) В парафіяльних школах 

Підписування контрактів на працю з учителями ук-
раїнознавчих предметів в парафіяльних школах мусить 
безперечно належати до дирекції школи. Але й тут по-
винна бути узгляднена українська шкільна централя. 
Вона повинна дістати право рекомендації вчителів і їх 



фахової перевірки. Без такої рекомендації дирекція 
школи не повинна приймати вчителів українознавства. 
Зате Шкільна Рада повинна прийняти на себе ще дальші 
зобов'язання: вона повинна частково, або й в цілості, 
оплачувати тих учителів, щоб тим заманіфестувати 
інтерес цілої суспільности до предметів українознав-
ства. При тому платня такого вчителя ні в якому разі 
не могла б бути нижчою, як учителів загальних предме-
тів. Вона повинна бути радше вищою і то тому, щоб 
втримати повагу вчителя і тому, що крім самого нав-
чання він ще мав би багато позашкільних занять з мо-
лоддю в різних її самодіяльних гуртках. Нарешті та 
платня повинна бути високою, бо на вчителів мали б 
бути ангажовані найкращі наші сили і з найвищим ку-
льтурним стажем. Вчити українознавчих предметів по-
винно вважатися за почесть, а нею можна наділити 
тільки найкращих з-поміж нас. 

8. ПЕРЕВИШКІЛ УЧИТЕЛІВ 

В парафіяльних школах наша молодь стоїть під дво-
ма різними впливами: з одного боку вчитель україно-
знавства намагається вщіпити в неї любов і пошану 
до всього, що українське, а з другого боку бувають 
в деяких школах такі вчителі, що, виховані здалека 
від української культури, відносяться легковажно до 
українського і українства. Буває так, що вони не зна-
ють української мови, або нерадо нею розмовляють, 
часто недвозначно не приховують погорди до н е ї , 
не знають елементарних справ з історії, літератури, 
географії України тощо. 

Не знаючи української культури, вони думають, що 
вона не існує, а якщо й існує, то - в їх уяві - вона 
мусить бути дуже низька, очевидно "багато-багато 
нижча як американська". 



Знов же бувають також такі вчителі українознав-
ства, які з таким самим почуттям вищости дивляться 
на американців і на все американське. Мовляв, де "ков-
боям" до нас, європейців! 

Очевидно, такі погляди це абсурд, але все таки він 
в нас втримується. Чому? Звичайно, тому, що наша 
старша інтелігенція не знає, або дуже мало знає, аме-
риканську літературу, культуру і історію. А не знаючи, 
думає, що вони не існують. 

Цей двобій двох різних іґноранцій - має фатальний 
вплив на молодь. Вона часто-густо виходить з наших 
шкіл з непошаною і до Америки і до України. 

Щоб тому зарадити, треба усунути незнання. Треба 
тих педагогів, які виховані в Україні познайомити з 
американською культурою, а вчителів народжених тут 
- з українською. Тоді для одних і для других стане 
ясним, що існує і українська і американська культура. 
А найбільшу користь з цього буде мати наша шкільна 
молодь. 

9. ВИДАВНИЦТВО дитячих книжок 

Одною з найбільших трудностей у вихованні укра-
їнських дітей є брак відповідної лектури для них. 

"Молодь не хоче читати по-українськи!"- це майже 
крик розпуки батьків, виховників і вчителів. -"Вона 
залюбки бере до рук американську книжку, а до укра-
їнської треба її змушувати!" - така є одностайна опі-
нія всіх, хто має стик з нашими дітьми. 

В чому ж справа? Чи це справді наслідок того, що 
молодь погано читає по-українськи і тому її мучить 
українська лектура? У відповідь треба сказати, що 
був час, коли наша молодь також погано читала по-ан-
глійськи,а все ж радо брала до рук англійську книжку. 



І вже в процесі читання опанувала її повністю. Причи-
ни треба шукати деінде. По нашому, їх є дві: 1. Не ви-
сока якість наших книжок для молоді і 2. не завжди 
цікава тематика. 

На жаль, треба відверто сказати, що в нас нема 
великих письменників у ділянці дитячої і молодечої 
літератури. Тих кільканадцять ліпших книжок, які є, 
молодь звичайно з цікавістю читає. Але молодь му-
сить мати сотні цікавих книжок, а не кільканадцять. 

По-друге, молодь, яка виростає тут, відчуває по-
требу місцевих сюжетів. Можна сподіватися, що книж-
ка написана на тему пригод українця в Америці, або 
на тему його боротьби за український стиль життя на 
цім континенті, знайшла б ентузіястичного читача. 

Але тут не місце обговорювати, якою повинна бути 
книжка для молоді щодо свого стилю, тематики і мане-
ри написання. Вистачить сказати, що в нас на цьому 
полі погано і що треба щось зробити, щоб було ліпше. 
Нам треба подбати про 1. переклади на українську мо-
ву клясиків світової молодечої літератури і 2. стиму-
лювати творчість наших власних письменників. 

А є в нас кілька талантів, які могли б дати цікаві 
твори. Згадаймо хоч би добре перо Ольги Мак, що ма-
ла поважний успіх серед молоді своїм "Богом вогню". 

Проголошування конкурсів на такі книжки і їх ста-
ранне видавання могло б значно відпружити ситуацію 
на відтинку лектури для нашої молоді. 

Про це все повинно дбати окреме видавництво при 
Шкільній Раді. При добрій адміністрації, його успіх 
мав би бути запевненим. З усіх книжок, які колине-
будь були, або будуть друкуватися - книжки для мо-
лоді повинні мати найбільші наклади. Але вони мусять 
бути добре написані і гарно видані. 



10. ШКІЛЬНИЙ ФОНД 
Великі вимоги, які тут висунено до організатора 

українського шкільництва й опікуна над ним, до Шкіль-
ної Ради - вимагають для їх здійснення великих фон-
дів. Як здобути їх? 

Ось ціла укоаїнська громада в піднеслому настрої 
і з великими надіями в серцях приготовляється до по-
свячення пам'ятника Шевченкові у Вашінґтоні. Органі-
затори розраховують, іцо до столиці приїде щонаймен-
ше 50.000 людей. Уявляєте, який настрій буде між ти-
ми тисячами? Горді на пам'ятник, в їх серці напевно 
народиться бажання йти до другого, ще більшого ус-
піху. Чи не буде на часі проголосити тим патріотичним 
тисячам, що їх наступним завданням є упорядкувати 
українське шкільництво в Америці? Чи не приймуть 
вони цього заклику так щиро, як прийняли заклик в 
справі пам'ятника Шевченкові? Чи не зложать вони до 
року 250 тисяч долярів? Ми ж знаємо, що таку суму 
часто складає одна-одинока громада на свої місцеві 
цілі! 

Зложить! Збере! І напевно дасть, тільки треба їй 
ясно сказати, чого ми прагнемо на відтинку українсь-
кого шкільництва і як ми думаємо нашу ціль осягнути! 

Отже, маніфестація у Вашінґтоні є найкращою на-
годою, щоб проголосити збірку на фонд українського 
шкільництва і визначити його, як чергову ударну кам-
панію цілої української спільноти на 1964 рік. 

11. ТИЖДЕНЬ У К Р А Ї Н С Ь К О Г О 
ШКІЛЬНИЦТВА 

Самий одноразовий 250-тисячний фонд не розв'яже 
великої справи нашого шкільництва. Він, у найкращо-
му випадку, стане добрим і надійним стартом до пра-



ці, яка кожного року буде вимагати поважних зусиль 
і поважної суми грошей. Тому то видасться виправда-
ною пропозиція, щоб кожного року призначати для 
справ шкільництва один тиждень і назвати його "Тиж-
нем українського шкільництва". 

Це був би час масової і посиленої акції в користь 
українських шкіл усіх родів і всіх ступенів. Академії, 
маніфестації, брошури, летючки, збори, виставки, кон-
церти - все це повинно увійти в програму такого тиж-
ня. Під впливом такої сконцентрованої атаки на пуб^ 
лічну опінію української громади, вона повинна масо-
во вписати своїх дітей до рідних шкіл, а крім того по-
винна зібрати достатню суму грошей на їх потреби. 

"Тиждень українського шкільництва" повинен від-
буватися напередодні вписів до шкіл, десь у травні, 
або на початку червня і повинен бути святочно прого-
лошуваний Українським Конгресовим Комітетом та 
всіма українськими Єпископами в своїх Єпархіях. З цим 
тижнем повинна також бути получена акція в користь 
українського студентства високих шкіл. Програма ти^ 
жня повинна бути кожного року розпрацьована Шкіль-
ною Радою. 



Українська Католицька 
Церква закордоном* 

Останніми роками ми є свідками того, як Україн-
ська Католицька Церква закордоном перебуває майже 
в постійному* ще ніколи дотепер в такій мірі не пере-
живаному* злеті на вершини розвитку і успіху. До за-
кінчення другої світової війни вона була в становищі 
нез'ясованости. Ще невідомо було, що з нею буде і чим 
завершиться її шлях. А можливості були різні. Між ни-
ми була й така, що вона з роками, разом з процесом 
асиміляції української еміґрації - буде також асимі-
люватися в своєму католицькому оточенні і скорше 
або пізніше затратить всі риси української духовости, 
і стане інтегральною частиною католицьких церков на 
Заході. Також організаційно вона була ще не виверше-
на. Існувало бо в тому часі дві єпархії в Канаді і одна 

* Висловлені тут думки про вплив українського ду-
ха на збереження Української Католицької Церкви сто-
суються також Українських Православних і Протестан-
тських Церков. Окремих статтей Автор на ці теми не 
має. 



в США. Очевидно, що вони аж ніяк не задовольняли по-
треб релігійного життя української католицької дія-
спори і навіть в Канаді не охоплювали всіх частин по-
селення українців. В Европі, Австралії і Південній 
Америці наша Церква загалом не мала своїх верховних 
душпастирів. Вона була інтегральною частиною като-
лицьких церков у дотичних країнах і підлягала їх іє-
рархії. 

1.АКТ ПРИЗНАННЯ РИМУ 
Становище нашої Католицької Церкви надзвичайно 

утруднювалось ще й тим, що в той час її матірна час-
тина на рідних землях переживала часи свого найбіль-
шого і найстрашнішого мучеництва. Тюрми, заслання, 
розстріли, цькування і оплюгавлювання закінчили її 
легальне існування. Вона перейшла в катакомби. І хоч 
створила леґенду мучеництва, хоч скропила себе кро-
в'ю героїв, хоч стала в очах власного народу і Ватика-
ну ще святішою, ніж була до того часу, все таки захо-
дила небезпека, що Українська Католицька Церква пе-
рестане бодай на деякий час існувати. Там її винищу-
вав ворог, а тут вона ще не існувала як вивершений са-
мостійний твір. І от тоді, в часи тої "великої руїни", 
прийшли на допомогу нашій Католицькій Церкві істо-
ричні рішення Папи Пія XII, одної з найбільших інди-
відуальностей, які сиділи на римському престолі. Він 
повів справи так, щоб не пропала Українська Греко-
Католицька Церква. Його волею з року на рік з'являло-
ся все більше українських єпископів і архиєпископів. 
Все більше й більше єпархій. Насамперед в Канаді, по-
тім в США, а недавно також в Австралії і в Бразилії. 
Два роки тому була створена перша українська митро-
полія за межами України, на чолі з блискучим репре-
зентантом українського духівництва митр. Германю-
ком і 1 листопада м. р. інтронізовано серед прекрас-



них церковних відправ за участю тисяч і тисяч вірних 
ще одного митрополита, цим разом для українських 
вірних у США. 

Цим покищо завершено організаційну побудову на-
шої Католицької Церкви. Після всіх реформ вона сто-
їть перед нами як самостійна цілість, як заступниця і 
видима репрезентантка матірної Церкви, що під уда-
рами ворога чекає в катакомбах на допомогу. Безпе-
речно, рішення Риму було актом, іцо відзначив муж-
ність постави нашого митрополита И. Сліпого, наших 
єпископів, священиків і вірних в Україні. Але чи тіль-
ки це? 

2.АКТ Д А Л Е К О З О Р О Ї ПОЛІТИКИ 
Вважаємо, що це був у першу чергу акт далекої пе-

ре дбачливости. Створення самостійної Української 
Греко - Католицької Церкви закордоном треба розціню-
вати як вияв прислівної ватиканської далекозорости, 
як плян, що має видати свої плоди може аж за десятки 
років. Треба думати, що він є подуманий під кутом по-
дій, що скорше чи пізніше мусять відбутися на Сході 
Европи і передусім в Україні. З усього видно, що Рим 
створив Українську Католицьку Церкву закордоном з 
думкою про те, щоб вона була гідною заступницею зни-
щеного матірного пня і щоб вона мала звернені очі на 
Схід, щоб бачила свою місію і своє покликання не ли-
ше у виповненні завдань тут, на чужині, але передусім 
там, в Україні. 

Якщо так, то постає питання: що під національним 
оглядом повинна робити наша Церква, а чого не повин-
на робити, щоб виповнити історичну місію, задля якої 
Римський Престіл рішився зберегти наші митрополії 
"на всі часи"? (так говориться в офіційних докумен-
тах). 

Можна здогадуватись, що Рим думав не тільки про 



збереження обрядовости нашої Церкви. Якщо він хотів 
щось зберегти, то насамперед її дух, її українську тра-
дицію і її щанси на відродження у вільній Україні. Як-
що б ішло тільки про те, щоб забезпечити за нами пра-
во хреститися три рази, а не один, приймати св. При-
частіє в дещо зміненій формі, вдягати священиків в 
інші ризи і співати в церкві пісні замість вживати ор-
ганів, - то задля цього Рим навряд чи розбудовував 
би так нашу Церкву. Висвячення нових єпископів і 
створення,митрополій-це щось багато більше, як фор-
мальність, щось глибше, як бажання зберегти наш о£ь 
ряд, і щось'багато складніше, ніж акт признання і на-
городи за кров, пролиту в Україні. Справа, як було 
сказано, в дусі Церкви, в її найтіснішому пов'язанні 
з рідним українським пнем, з Україною та з її наро-
дом. 

З, УКРАЇНСЬКА МОВА - ПЕРЕДУМОВА УСПІХУ 
Видимим знаком українського духа нашої Католи-

цької Церкви повинна бути українська мова. Вживання 
її в нашій Церкві не може бути лише добровільним пра-
вом одиниць, але законом. Ті кандидати на священи-
ків, які вже тут народилися і не знають тої мови, по-
винні її вивчати на теології або поза нею так само, як 
вивчають латину або якусь іншу мову. 

Чому це потрібне? Передусім тому, що без україн-
ської мови Українська Церква втратить свою духову 
самостійність. Священик, який не знає української мо-
ви, не може знати української літератури, історії, не 
може слідкувати за українською пресою, а через те не 
може зрозуміти духа української спільноти і україн-
ської нації. Він не може бути добрим душпастирем* 
Це щодо його обов'язків тут. Ще більше треба йому то-
го знання, щоб виповнити свою місію супроти України. 
Уявім собі священика Української Церкви, який в над-



звичайних умовинах історичних змін в Україні з'явля-
ється у Львові, Станиславові або Перемишлі і гово-
рить до вірних ламаною, поганою мовою, або й цілком 
її не знає. Звичайно, такий священик не може вико-
нати своєї місії. Священик, не знаючи мови, не може 
знати психіки народу, отже не може до нього відповід-
но підійти, його зрозуміти і до нього промовити. Ті 
СВЯУЦЄНИКИ і монаші чини, які підготовляються до мі-
сійної праці серед незнаних їм народів, докладно ви-
вчають їх мову, культуру, звичаї, обичаї. Коли укра-
їнські священики не знали б української мови і не ви-
вчали б української історії, літератури і культури, ко-
ли не слідкували б за подіями в сучасній Україні, то 
великі пляни щодо Сходу Европи згори засуджені на 
провал, а Українська Католицька Церква закордоном 
мусіла б раз на все розпрощатися з думкою про свою 
історичну місію. При тому наша Католицька Церква 
вже нині мусіла б погодитися з тим, що ініціятива мо-
жливих історичних процесів на Сході Европи перейде 
до рук росіян, які вже нині втримують в Римі свою ка-
толицьку репрезентацію. Зрікаючись української мови, 
українське свяіценство навряд чи заслуговувало б на 
якусь особливу увагу Риму, бо добровільно позбавило 
б себе всіх передумов, які потрібні Католицькому Пре-
столові в його далекосяглих плянуваннях. Без україн-
ської мови наша Церква закордоном стала б організа-
зацією, для якої непотрібні ні свої власні митрополи-
ти, ні єпископи, ні священики. В Перкві без українсь-
кої мови цілком добре могли б сповняти обов'язки іє-
рархів і священиків - айриші, англійці, французи, нім-
ці або поляки. 

Очевидно, що Українська Католицька Церква закор-
доном, з такою історичною перспективою, як її накре-
слив у Грандіозному пляні церковний і політичний ге-
ній Папи Пія XII, може перетривати сторіччя лише то-
ді, коли не тільки її Провід, але також вірні будуть 



знати українську мову. Якщо вони її забудуть, то це 
буде вже останній крок, щоб також забути і свою Цер-
кву. Для них уже не буде різниці, до якої церкви їм хо-
дити і де слухати проповіді в англійській, еспанській 
або португальській мовах. І тоді стояли б пусткою на-
ші святині, осиротіли б братства, не було б з'їздів і 
походів, бо не було б вірних. Тоді у зворотному проце-
сі ліквідувалися б екзархії, єпархії, бо було б щораз 
менше єпископів, священиків, і тільки невиповнені змі-
стом форми нагадували б про великі можливості, 
яких не використано. 

Найважливішим засобом, щоб втримати живою укра-
їнську мову серед українських вірних, є українська 
школа, а передусім парафіяльна школа. Коли дитини 
не навчимо української мови, то неповажно було б ду-
мати, що її вивчать дорослі самі. Коли в парафіяльних 
школах не буде звернено належної уваги на україно-
знавство, то наша Церква мусить приготовлятися до 
поступової самоліквідації. Ще раз і ще раз треба пов-
торити, що наша Церква живе, коли живе в ній україн-
ська мова і український дух. 

4. УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА І НОВІ КРАЇНИ
ПОСЕЛЕННЯ 

На кінець хочеться зазначити, що думки, висловле-
ні в цій статті щодо українського характеру Католиць-
кої Церкви, аж ніяк не йдуть врозріз з українським 
прив'язанням і любов'ю до тих країн, в яких ми посе-
лилися і які стали для нас новою батьківщиною. Справа 
тільки в тому, що люди і народи ніколи не набувають 
любови до нового коштом забуття і розірвання зв'язків 
з попередніми ідеалами. Хто без болю викидає з свого 
серця Україну, від того можна очікувати усього, вклю-
чно із відреченням від нової батьківщини, коли б до 
того створювалася нагода. І тому це цілком природньо, 



іцо всі відповідальні мужі країн нашого поселення за-
кликають нас затримати зв'язок з нашим минулим, з 
нашим народом, з Україною. Бо й справді, країни на-
шого поселення можуть розчисляти на вірність тільки 
тих українців, які не забувають, хто вони і звідки вони.* 

* "Свобода" ч. і , 8 січня 1959 р.



Участь в американському 
• • 

політичному ЖИТТІ 

Остання статистика етнічного складу американсь-
кого народу, була складена в 1954 р. на основі пере-
пису населення з 1950 р. З неї довідуємося, що в тому 
часі на території США жило 135 мільйонів білого насе-
лення, а з того 126 мільйонів було європейського по-
ходження, за таким національним складом: 

Ця статистика показує, що США є тільки умовно ан-
глосаксонською державою, бо більшість населення 
складають не британці, а народи іншого походження. 

Британці 
Німці 
Ірляндці 
Італійці 
Скандинавські народи 
Поляки 
Жиди 
Інші 

52 міл. 
21 
14 

7 
6 
5 
5,5 

15,5 



Все ж Америка має виразно західньо-европейські тра-
диції, бо аж 93 мільйони населення на всіх 135 міль-
йонів білих походили з Західньої Европи. 

Самому фактові розподілу американського народу 
на багато етнічно-національних груп не треба було б 
приділяти особливої уваги, коли б не те, що вони - ті 
групи - зберігають свіжою пам'ять про їх зв'язки з 
тими народами, з яких вони походять, і що вони орга-
нізуються в дусі тих традицій та стараються передава-
ти їх з покоління в покоління. 

Важливим є й те, що етнічні групи виступають та-
кож у політичному житті Америки як окремі бльоки, а 
їх етнічні інтереси є загально респектовані як норма-
льне і навіть побажане явище американської демокра-
тії. 

Т . Г . Вайт, автор широко відомої книжки "Де мей-
кінґ оф де Презідент 1960", так пише про ці справи: 
"Нема такої другої проблеми, до якої з такою увагою 
відносилися б усі кандидати на президента держави, 
як до питання етнічного складу американської нації 
та до настроїв й уподобань поодиноких національних 
груп на терені США". 

А далі той же автор каже: "В Америці було чимало 
таких політиків, які зробили кар'єру лише тому, що бу-
ли експертами і знавцями настроїв польських, жидів-
ських, ірялндських, скандинавських чи італійських ви-
борців. Вони орієнтувалися за які привілеї ті групи 
боряться, за які становища й уряди побиваються та 
які в них бажання". 

Вайт подає кілька прикладів, з яких видно, який ве-
ликий вплив мають поодинокі етнічні групи на амери-
канське політичне життя. Ось у Бостоні - тепер ір-
ляндському місті - становище директора публічної 
бібліотеки резервується від довгих десяток літ для 
протестанта англійського походження. В стейті Кон-
нектикет і республіканська і демократична партія від-
дають одного конгресмена полякам. У Нью-Йорку 



становище директора поліції обсаджується тільки ір-
ляндцями. Останніми роками твориться нова традиція: 
становище президента Мангеттену резервують для не-
гра. В Бронксі на провідні місця вибирають жидів, у 
Бруклині - ірляндців. 

Президенти держави обидвох партій, при нагоді 
кожних відвідин у Боффало, вже від десяток літ обо-
в'язково приймають участь в бенкеті польської націо-
нальної групи. 

Кожний політик, який не хоче втратити своєї попу-
лярности, мусить брати до уваги, що південні і цен-
тральні стейти США - головноо фармерські - а також 
північна частина стейту Нью-Йорк і ціла Нова Англія 
заселені населенням британського походження. Боф-
фало, Шикаґо, Дітройт - польським; Вискансин, Мін-
несота, Монтера, Вошінґтон - скандинавським і німе-
цьким; Нью-Йорк і його передмістя - жидівським і 
т. д. 

З нагоди кожних президентських виборів - головні 
квартири обидвох політичних партій беруть ці факти 
до уваги, уважно студіюють настрої населення і сто-
совно до того укладають свої виборчі плятформи. 

Дуже повчальною є історія змагань за впливи аме-
риканських негрів. Було б дуже помилково думати, що 
тут іде тільки про боротьбу між білими і якимись не-
здефінованими "чорними". Насправді на наших очах 
проходить боротьба однієї з етнічних груп американ-
ського народу за її впливи і значення в державі. 

Ледве 98 років тому негри були звільнені з неволі. 
Ще 80 років тому 80% із них не вміли ані читати, ані 
писати, а ще 20 років тому майже не брали ніякої уча-
сти в політичному житті. 

Що ж є нині? Шефом демократичної партії в Шикаґу 
є негр. На найвищих постах у федеральному уряді си-
дять негри. Нині лише 7% негрів є неписьменними. За 
20 років - від 1940 до 1960 - кількість негрів з висо-



кою освітою збільшилась втричі. Негритянська про-
відна верства повна енерґії, аґресивна, готова на най-
більшу посвяту для справи своєї національної групи. 
Зокрема в останніх 10 роках вона здобуває успіх за 
успіхом. Ще не було в цій країні такої етнічної групи, 
яка з такою брутальною відкритістю висувала б свої 
вимоги до держави і до кожного кандидата на публічне 
становище. Під час останніх президентських виборів, 
негри дістали понад десять місць в Палаті Репрезен-
тантів. їх марш на Вашінґтон літом цього року був 
взірцево підготований і програмово і організаційно. 
Дай Боже, щоб таким був і наш здвиг з нагоди посвя-
чення пам'ятника Т . Шевченкові. 

Дуже поважні впливи в політичному житті Америки 
мають поляки. Вони зручно використали добру конь-
юнктуру для себе за президентури Дж. Кеннеді і пер-
ший раз в історії Америки добилися того, що до феде-
рального уряду увійшов поляк. Іменування Яна Ґранов-
ського генеральним секретарем пошт в уряді през. Кен-
неді виявило, що в Америці етнічне походження людини 
має іноді більше значення, як здібності. Білий Дім 
публічно заявив, що він покликав до уряду поляка лише 
тому, щоб задовольнити політичні амбіції польського 
населення і здобути його голоси для Кеннеді при на-
ступних президентських виборах. 

Знаменною є також промова ген. Стівена Ейлса 
(ірляндця), з нагоди паради польського населення в 
день Пуласького. Цей старшина закликав поляків, щоб 
вони стреміли до того, аби президентом держави був 
американець польського походження. 

Не можна забути й за ірляндців в Америці. Це вони 
- здобувши великі впливи в цій країні - зробили коло-
сальний натиск на американський уряд під час Першої 
світової війни і фактично перерішили справи визво-
лення Ірляндії з-під британського ярма. 

Нарешті, на наших очах, відбувається ще один кля-



сичний приктд, як нова етнічна група на терені Аме-
рики бореться за свої впливи: ця група - це порторі-
канці. Культурно недорозвинені й економічно бідні -
але скупчені в мільйоновій масі в Нью-Йорку, вони з 
великим хистом почали штурмувати міський уряд і 
проводи обох політичних партій, домагаючись для себе 
впливів і становищ. Атакуючи партійних лідерів чис-
лом своїх голосів, недорозвинена маса домоглася то-
го, що їх кандидатів висувають до міської ради, на 
впливові партійні пости та на послів до Олбані. 

Напередодні кожних виборів, порторіканські провід-
ники випускають на вулиці Нью-Йорку десятки авт з 
голосниками й агітують в еспанській мові своїх зем-
ляків до виборчої урни. Вони звозять неписьменних ав-
тобусами до винаймлених заль і вчать їх як підписува-
ти своє ім'я і прізвище. Вони активні, вперті, динамі-
чні. Вони знають, що виборчі голоси в цій країні це 
найцінніший товар, який можна проміняти за впливи, 
становища і політичний престиж. 

На тлі цих штурмуючих, динамічних, впертих і ціле-
спрямованих етнічних груп - ми, українці, виглядаємо 
як наївна маса селюхів. Наша наївність має ще й свій 
веселий відтінок, бо виступає вона в шатах зазнай-
ства. Мовляв: "нам пропонують участь в американсь-
кому політичному житті? Панські жарти, дорогі при-
ятелі, панські жарти! Ми не дамо набратись! Ми маємо 
важливіші справи перед собою, як забава в американ-
ські вибори!". 

Загіпнотизувавши самі себе тими "важливішими 
справами", ми допустили до того, що інші етнічні гру-
пи роблять політику, а ми - панахиди! Інші вибирають 
конгресменів, а ми - танцюємо (це не значить, що не 
треба танцювати!). Інші стараються про вплив на хід 
цілої держави, а ми - співаємо, (це не значить, що не 
треба співати!). Інші сягають своїми амбіціями до Ва-
шінґтону, а ми - не маємо відваги висунути власного 



кандидата на радного міста. Інші розпихаються ліктя-
ми, а ми - чемно, селюховато ховаємося по кутках 
наших духових провінцій. 

Українська суспільність нарешті має здати собі 
справу з того, що вона має довкола себе великих кон-
курентів, динамічні раси англійців, німців, ірляндців, 
скандинавців, але не можна легковажити поляками й 
еспанцями, італійцями і зокрема жидами. Це все наро-
ди, які будували імперії, організовували світові рин-
ки, опановували десятки народів і племен та панували 
над ними. Ми маємо за сусідів і конкурентів такі на-
роди, які дали світові геніїв у кожній ділянці життя: 
в науці, літературі, музиці. Коли ж ми маємо йти з 
ними нога-в-ногу, то мусимо бути такими як вони: ди-
намічними і залюбленими у владу, у політику, в лідер-
ство! Танці і спів - це дуже гарні речі, але вони є ли-
ше прикрасою для тих, які тримають владу в руках. 

Надзвичайний Програмовий Конгрес УККА повинен 
стати переломовою подією для американських україн-
ців також у ділянці їх політичної активности і заанґа-
жованости. Конгрес повинен видати звернення до на-
шого населення і закликати його до політики. 

УККА повинен поробити заходи, щоб: 
1. Усі українці прийняли громадянство цієї країни, 
2. щоб усі дорослі мужчини і жінки вписувалися до 

українських республіканських і демократичних клюбів 
та щоб подбали про їх активну участь у всіх виборах 
до міських, стейтових і федеральних урядів, 

3. щоб українські партійні клюби вивершилися стей-
товими і загально-краєвими надбудовами, спертими 
на регулярних виборах своїх проводів, 

4. щоб українські виборці висували своїх кандида-
тів і щоб забезпечували їх успіх виборчими коаліціями 
з іншими етнічними групами. 

УККА повинен у ближчому часі випустити в край 
вишколених доповідачів, які б вияснили українському 



населенню велике значення участи українців у виборах 
і в політичному житті в загальному. 



Перебудова соціяльної структури 
українського населення 

Чергова проблема нашого життя - це Перебудова 
недорозвиненої соціяльної структури українського на-
селення в Америці . 

На основі інформації, що їх подає Енциклопедія Ук-
раїнознавства, українське населення в США нараховує 
1,1 мільйонів, або "може й більше". З.того тільки 40% 
признаються до українського національного напрямку, 
а решта подає себе за росіян (1/4 - 275 000), або за 
рутенців (1/3 - 360 000). Виходило б, що свідомого 
українського населення в США є тільки 440 000 осіб. 
Можна думати, що ця цифра є применшена, бо тільки в 
обидвох українських церквах є зареєстрованих 465 000 
вірних. Вже хоч би на підставі цього можна оцінювати 
українське населення в США на щонайменше 550 000. 
На основі перепису населення з 1960 р. і на підставі 
реєстрів церков і братських союзів - Центральний Ко-
мітет Республіканської Партії обрахував число україн-
ців в США на 700 000 осіб. 

З цього числа тільки 50 000 осіб працюють поза фаб-
риками, а решта, отже 500 000, є фабричними робітни-



ками. До тих 50 000 вроховуемо професіоналістів, само-
стійних підприємців і бюрових урядників. Додаємо до 
цієї цифри також 50% родинного складу щойно перера-
хованих професій. Робимо це тому, бо досвід показує, 
що принайменше один або два члени родини професій-
них робітників працюють на фабриках як кваліфікова-
ні, або напівкваліфіковані сили. 

Як ми доходимо до цифри 50 000 поза-фабричних ро-
бітників? З уваги на те, що в нас нема ніякої ані офі-
ційної, ані напівофіційної статистики професійного роз-
поділу українського населення в США, приходиться 
збирати інформації від наших професійних товариств 
і спиратися на загальній обсервації життя. На підста-
ві даних, які вдалося зібрати в такий спосіб виходить, 
що в нас є тільки 4000 інтелігентів з високою освітою, 
які працюють за фахом. 

На цю цифру складаються такі спеціялісти: 
Лікарі 800 
Інженери 800 
Учителі середніх шкіл 600 -700 
Священики 400 -500 
Банковці, економісти 300 -400 
Мистці, письменники, 

журналісти 250 -300 
Адвокати, правники 200 
Професори і викладачі 

високих шкіл 120 
Бібліотекарі 120 

Коли б додати до цієї статистики ще 500 осіб з ака-
демічною освітою, то прийдемо до цифри 4000-4500 
осіб, які працюють за фахом у кваліфікованих профе-
сіях. З цього виходить, що між українським населен-
ням у США є тільки 0,75% таких осіб, які мають висо-
ку освіту і працюють у своїх професіях. Ця цифра -
це майже соціяльна і національна катастрофа. Суспіль-
ність, яка не має навіть одного відсотка людей з висо-



кою освітою, не має ніяких шансів у цій країні. Вона 
не може очікувати ані пошани, ані впливів. Така сус-
пільність мусить залишитися парієм того народу, се-
ред якого вона живе. 

Нічого дивного, що нас в Америці вважають сус-
пільністю чорноробів і відносяться до нас як до робіт-
ничої маси. Український інтелектуаліст і український 
професіоналіст ще далеко не є типовим явищем серед 
американської суспільности. Він є радше виїмком, на 
якого дивляться зі здивуванням. Ці факти з такою си-
лою б'ють по нашій національній амбіції, що, здається, 
суспільність не витримає тих ударів і приниження сво-
єї гідности. 

Бо і справді, чому українець має замітати вулиці і 
змивати фабричні галі? Чому він має вдоволятися лиш 
автом, хатою і соткою долярів на тиждень? Чому йому 
має вистачати телевізор і гальба пива? Чому він має 
чванитися великим контом у банку, а не знанням і 
культурою? Чому він не має заперечити погляду на-
ших ворогів, що ми є нація чорноробів, яку не стати 
на те, щоб обертатися в сфері ідей, мистецтва і нау-
ки? Хто чи що - питаємось - спиняє нас від високих 
шкіл, від університетів, наукових інститутів? 

Ніхто, крім нашого лінивства і нашої байдужости. 
Часом хочеться кричати з розпуки, як дивишся на лю-
дей, які хотіли б мати вплив, пошану і навіть станови-
ща в суспільності, а нема в них ні крихітки того "щось'1 
що дає тільки освіта, знання і культура. Наше суспіль-
не життя засмічене простацтвом і неуцтвом, бо мало 
маємо освічених людей. В нас від років продовжують-
ся нарікання на низьку політичну культуру населення, 
на те, що нема кому купувати і читати книжок та що 
нема атмосфери для культурної творчости. Нарікання 
не поможуть. Як довго в нас буде тільки 4.000 інтелі-
гентів, так довго ми будемо сірою і нецікавою суспіль-
ністю. 



В публічних і приватних розмовах в нас часто шу-
кають за розв'язкою "загадки" жидівських впливів у 
світі. Мовляв, чим це пояснити, що 12 мільйонів жидів 
мають таке впливове значення в світі, а ми, сорок-
мільйонова нація, не маємо майже ніяких? Насправді 
це не є ніяка загадка. Жиди не є виїмкова нація ані в 
доброму, ані в злому. А тайну успіху розгадують оці 
цифри: на 5.800.000 жидів у США є 250.000 жидівських 
студентів. Кожних 17 жидів на 100 понад 17 років жит-
тя мають високу освіту. Зате на 550.000 свідомих ук-
раїнців у США є тільки 2.000 українських студентів і 
тільки півтора українця на кожних 100 понад 17 років 
життя мають високу освіту, або - жиди є 1.500% біль-
ше освічені від нас. Коли б ми хотіли зрівнятися з жи-
дами щодо освіти, то ми повинні б мати у США 24.000 
студентів, отже теперішній наш недобір виносить 22.000 
студентів. 

Подібно маються справи і в Україні. В 1960-61 році 
було всіх жидівських студентів в С С С Р 77.177 на З 
мільйони населення, а українських студентів у цілому 
С С С Р було 343.618 на 42 мільйони населення. Коли б 
ми хотіли зрівнятися з жидами в освіченості, ми му-
сіли б мати в Совєтському Союзі 1.192.800 студентів, 
або, іншими словами, наш теперішній недобір виносить 
849.182 студентів. 

Такий самий образ і на відтинку наукових кадрів. 
Жиди в С С С Р мали в 1961 р. 36.173 науковців, а укра-
їнці мали лише 40.950, отже в 10 разів менше як жиди 
(відсотково). 

З цих чисел виходить ясно, що "тайна" жидівських 
успіхів є в їх освіченості. Коли б ми мали стільки ін-
телігенції, що вони, то й у нас були б геніяльні нау-
ковці, мистці і літератори. Бо з соток тисяч інтелек-
туалістів багато легше вибрати кілька понад-пересіч-
но здібних одиниць, як з кільканадцяти тисяч, або й 
кількадесяти. 



В обличчі такого стану, великого і принципового 
значення набирає той факт, що українська кооперація 
в США створила одномільйоновий Студійний Фонд Укра-
їнської Кооперації і тим фактично дала можливість 
студіювати кожному молодому українцеві, в якого є 
тільки до цього охота і добра воля. 

^Програмовий Конгрес УККА повинен проголосити 
цей Фонд інструментом цілої суспільности в її політи-
ці на відтинку збільшення студентських кадрів і на 
відтинку перебудови соціяльної структури українсько-
го населення в США. 

Такі самі занедбання, які маємо на відтинку акаде-
мічної інтелігенції, є в нас також і в ділянці торгівлі 
та промислу. На підставі порівняльних обчислень, при-
ходимо до переконання, що в нас нема під сучасну по-
ру більше самостійних підприємців, як 10.000. За ос-
нову нашого підрахунку беремо стан з 1936 р. Енци-
клопедія Українознавства подає, що в тому році було в 
США 2.723 підприємців. За останніх 25 років це число 
могло збільшитись до 10.000 і то лише враховуючи до-
плив нових підприємців з післявоєнної еміґрації. 

Якщо йдеться про бюрові сили, то ми оцінюємо їх 
на 5 000 осіб. Ця цифра є цілком довільною і є вислі-
дом звичайної обсервації життя. 

Так ми доходимо до 20 000 осіб, які працюють поза 
фабриками, а коли дорахувати до них ще частину чле-
нів їх родин, то дістанемо цифру 50 000 людей, які пра-
цюють інтелектуально, або є підприємцями. 

Дослідники соціяльних відносин в Америці твер-
дять, що айриші й жиди, приїхавши сюди селянами, ро-
бітниками, або дрібними купцями, вже в другій Генера-
ції у 80% стають інтеліґентами-професіоналістами і 
великими підприємцями. Це свідчить про їх велику со-
ціяльну динаміку і про замилування до влади та до во-
лодіння. Що ж ми, українці, любимо? Панувати, чи слу-
хати? За 70 років перебування в цій країні ми вихова-



ли тільки 1% інтелігенції. Кого ця цифра не пече соро-
мом, той хай посилає своїх дітей на добрі "джаби" до 
фабрики. Видно він вродився рабом і не йому оглядати 
світло "правди й науки". 



Культурна творчість українців 

В нас багато діячів культури. Є досить велике число 
поетів, письменників, журналістів, малярів, скульп-
торів, композиторів тощо. Чимало з них мають понад-
пересічні таланти. Вони дають у нашу культуру пова-
жний вклад. Але, треба сказати, не дають того, що мо-
гли б дати, і то з вини нашої суспільности та її провід-
них кіл. Вина ця полягає передусім у тому, що дотепер 
не створено пригожого д у х о в о г о клімату для куль-
турної творчости, отже не створено того, чого ніхто 
більше не потребує, як саме культурні діячі: поети, 
письменники і мистці. 

Говорім відкрито: вони потребують не грошей і не 
матеріяльної вигоди, а потребують слави, розголосу, 
любови і пошани. Крім того, їм потрібне суперництво, 
рівняння на великі досягнення, треба тисячі очей, зве-
рнених на їх творчість. 

Поета, письменника, мистця слова, пензля і звуку 
забиває сіризна, брак відголосу серед слухача і чита-
ча, отупіння окруження, що дивиться і не бачить, слу-



хае і не чує. Це для нього як не смерть, то тяжкий 
біль і гореч. Це завмирання творчих стимулів і брак 
алярмів, що б'ють по талантах і викликають резонанс 
творчої продукції. Сіра, невідзивчаста суспільність 
вбиває таланти. 

Нам треба видати бій цій сіризні, отупінню і байду-
жності. Треба висунути на передові позиції життя тво-
рчість і творця, бо в той спосіб переведемо перемож-
ний штурм на бациля матеріялізму, що вже й серед нас 
вигодував пузатих нахаб, які хотіли б, щоб усе життя 
оберталося довкола них. Дух, а не гріш, має стати ле-
вом наших салонів у товариському житті й королем на-
ших смаків і уподобань у житті публічному. 

Як звернути увагу суспільности на книжку, на му-
зику, на образ? Як висунути мистця наперед? 

Здається, що покищо вистачило б, коли б ми, за при-
кладом інших народів і суспільностей, влаштували ко-
жного року Тиждень Української Культури і під час 
нього відзначували: 

1. найкращий літературний твір року, 
2. найкращу журналістичну статтю, 
3. найкращу креацію сценічних артистів, 
4. найкращий музичний твір та 
5. найкращий твір малярства і скульптури. 
Хай під час такого тижня засядуть на сценах клю-

бів, домів і організацій наші культурні робітники і не-
хай це буде їх річне свято. Хай любов і пошана публі-
ки сконцентрується на них і нехай їм буде приділена 
загальна увага. Зустрічі з творцями нашої культури, 
читання їх творів, концерти їх симфоній, пісень і опер, 
вистави їх картин, оглядання їх скульптур і сценічних 
креацій та насамперед висловлення хвали для тих, які 
здобули перші місця в конкурсах і перед оціночними 
комісіями - оце все надихало б наше життя духом ве-
ликого, шляхетного, здорового. 

Ось наближується перша нагода, щоб вирізнити і 



висунути наперед наших культурних діячів: У травні 
наступного року буде посвячення пам'ятника Т . Шев-
ченка, поета і культурного діяча великої кляси. Що 
було б природнішим як не те, щоб на почесних трибу-
нах у Вашінґтоні засіли члени об'єднання письменни-
ків "Слово", Спілки Українських Журналістів, Об'єд-
нання Мистців, му зиків, артистів? Чому б не в і д д а т и 
їм тієї почести? Чому не висунути б їх наперед? Вису-
нути і започаткувати цим традицію кожнорічного Тиж-
ня Української Культури й оживити ним усі ділянки 
нашого духового життя! 

Щоб така праця мала систему і послідовність, при 
УККА повинна бути створена Комісія Культурної Пра-
ці з такими компетенціями: 

1. кожного року проголошувати конкурси на найкра-
щий літературний, журналістичний, сценічний, музич-
ний і малярський твір; 

2. проголошувати кожного року тиждень українсь-
кої культури і підготовляти його програму; 

3. влаштовувати кожного року конкурси реторики і 
вирізняти на них найкращого бесідника року. Ідеться 
про те, щоб відродити серед українців любов до добро-
го, літературного і гарно виголошеного слова, а ра-
зом з цим піднести рівень доповідей і промов з нагоди 
різних громадських імпрез. Такі конкурси повинні зна-
йти особливе зацікавлення і серед молоді, і серед 
старшого громадянства; вони мають вигляди перетво-
ритися на одну з кращих імпрез року; 

4. довести до районізації програми культурних ім-
през. Справа в тому, що дотепер кожне місто заспоко-
ює свої культурні потреби тільки своїми власними си-
лами. Це має такі наслідки, що деякі міста мають 
цілком низький, або й ніякий культурний рівень, а де-
які задихаються від надміру імпрез і від неможливо-
сти виступити кілька разів з тією самою імпрезою, 
щоб у той спосіб зрівноважити балянс витрат. 



Щоб пояснити, про що мова, послужімся прикладом: 
ось Нью-Йорк, Филаделфія, Ньюарк, Джерзі Ситі, 
Трентон і Пассейк творять неначе одне величезне мі-
сто з десятками тисяч українського населення, добре 
розвинутого і під культурним і під господарським 
оглядом. Питаємося: чому б не створити для них всіх 
однієї мистецької програми на цілий осінньо-зимовий 
сезон? Кожний із мистецьких ансамблів тих міст за-
здалегідь мав би визначені суботи і неділі своїх ви-
ступів у кожному місті включеному до району. (До 
нього ще можна б долучити Бріджпорт, бо там могли б 
приїжджати наші люди з околиць, а навіть з Гартфор-
ду). В той спосіб кожна мистецька одиниця мала б за-
певнених найменше 4-5 виступів, замість теперішного 
одного. Крім того, сильно пожвавилось би і піднес-
лось би культурне життя тих міст, які не мають своїх 
мистецьких сил. 

Програма на осінньо-зимовий сезон повинна бути 
проголошена вже пізнім літом так, щоб кожна родина 
заздалегідь могла заплянувати, на яку імпрезу вона 
вибирається. Також розпродаж квитків мав би відбува-
тися заздалегідь. Добра рекляма імпрез дала б їм на-
певно і моральний і матеріяльний успіх. 

Таку районізацію культурного життя можна було б 
перевести і в околицях Клівленду і Дітройту, та Шика-
ґо, а також Каліфорнії. 

Потребу розбудови українського культурного життя 
відчуває багато наших діячів, а деякі з них навіть ви-
сувають цікаві пропозиції щодо його організації. Для 
прикладу наведемо один з них авторства проф. Віктора 
Приходька. Він пише: 

"Не повинен залишатися невідомим і організаційно 
неохопленим жаден діяч української культури в широ-
кому розумінні цього слова - письменник, поет, жур-
наліст, науковець, маляр, скульптор, композитор, те-
атральний діяч. Про всіх цих людей мусить знати ре-



ферент культурних справ УККА, всі вони повинні мати 
місце в картотеці Відділу Української Культури, всі 
вони, беручи справу ідеально, мають бути об'єктом ува-
ги й опіки Культурного Відділу, коли б навіть брати 
справу з погляду чисто морального. 

Зокрема в картотеці кожного діяча повинні бути за-
значені його твори і праці, що вже вийшли друком; да-
лі - праці готові до друку, як також зазначено, над 
чим працює даний автор. Також важливо знати, які 
труднощі та перешкоди має діяч у своїй праці і чим мо-
жна б йому допомогти. 

Між іншим, не є рідкістю, що твори, які вийшли у 
світ, по кілька років залишаються без рецензії лише з 
тієї причини, що автор, із скромности про це не дбає, 
як також не раз буває й таке, що про вихід твору май-
же ніхто не знає, бо автор не має засобів на оголо-
шення. 

При існуванні Культурного Відділу, ці ненормаль-
ності було б усунено, бо Культурний Відділ мав би сво-
їм обов'язком реєструвати всі новинки та систематич-
но оголошувати про них у пресі. Міг би це бути також 
маленький бюлетень, який Культурний Відділ при УККА 
розсилав би відповідним установам та особам - і цим 
може хоч в частині допомоглося б поширенню україн-
ської книжки. 

Не згадуємо спеціяльно про те, що маємо низку ви-
датних діячів української культури, які заслужили со-
бі на ювілей чи хоч коротке відзначення в пресі - і це 
також було б обов'язком референта Культурного Від-
ділу. Не згадуємо також, що нераз окремі старші за-
служені діячі української культури потребують хоч не-
величкої матеріяльної помочі в часі хвороби чи при 
нещасливому випадку. 

І це також було б турботою Культурного Відділу. 
Зокрема, деякі національні осередки на еміґрації ма-
ють свої "Літературні фонди", що складаються з до-



бровільних пожертв людей, які ближче цікавляться рід-
ною літературою і культурою та їх діячами. З цих фон-
дів, в міру потреби і можливости, уділяється допомо-
га потребуючим діячам культури. Про потребу такого 
Українського Літературного Фонду нераз можна по-
чути серед наших людей.'1 



Наукова творчість 

Українське наукове життя в Америці зосереджує-
ться у Вільній Академії Наук і в Науковому Товари-
стві ім* Шевченка, хоч, правда, є й поза ними цілий 
ряд сил, які публікують поважні праці. 

Коли б хотіли порівняти ці два товариства з об'єд-
наннями українських мистців, письменників, журналі-
стів - то треба б визнати першенство за науковими. 
УВАН і НТШ набагато більше активні, як - скажім -
Об'єднання "Слово", чи Спілка Українських Журналіс-
тів. Перші влаштовують з'їзди, конференції, видають 
журнали і книжки, а другі майже неактивні. Десь «ко-
лись, вряди-годи зійдуться, зроблять з'їзд, або допо-
відь. Це, очевидно, не значить, що українські науковці 
дають більшу продукцію, як письменники, публіцисти 
або музики. Наша характеристика стосується лише їх 
товариств, а не праці поодиноких осіб, об'єднаних у 
них. 

Хоч УВАН і НТШ є активними і живими, то все ж 
їм не вдалося визначити напрямок розвитку українсь-



кої науки в Америці і в цілому світі, в ділянках сус-
пільних і гуманістичних дисциплін. Під напрямком тут 
треба розуміти випрацювання перспективного пляну 
праці, яка повинна бути виконана нашими науковцями 
у названих дисциплінах під кутом сучасних інтересів 
української національної справи. Очевидно, тут не йде-
ться про диктат науковцям, а тільки про порозуміння 
між фахівцями щодо того, які теми тепер найбільш ак-
туальні і яких опрацювання не терпить проволікання. 
Пророблення такої організаторської роботи нашими 
науковими товариствами було б великою заслугою пе-
ред українською суспільністю і можна сподіватися, що 
вона дала б належну підтримку для тих, які взялися б 
за такі теми. 

Тільки ради прикладу згадаємо, що між темами, які 
повинні бути на списку першої потреби, мало б бути 
також написання історії українців в Америці. Без та-
кої історії, написаної за науковою методою, ми, укра-
їнці в Америці* ніколи не станемо суспільністю. Без 
неї ми будемо збором одиниць непов'язаних між собою 
свідомістю спільно пережитого минулого, а без такої 
свідомости нема і не може бути суспільности. Аж див-
но, як наша громада змогла вже повних 70 років жи-
ти без своєї писаної історії і як це стало можливим, 
що не знайшовся між нами ніхто, що поцікавився б тим 
минулим, списав його і передав нащадкам. Під цим по-
глядом наша громада дуже некорисно відрізняється від 
інших етнічних груп в Америці. Кожна з них уже має 
свою історію. Що більше: кожна з них має навіть кіль-
ка версій своєї історії. Мають її німці, поляки, чехи, 
ірляндці, словаки, мурини. Не маємо тільки ми. Не бу-
де перебільшенням, коли скажемо, що добра історія 
українців в Америці, мала б для нас таке саме значен-
ня, як мала для українського народу "Історія Укра-
Їни-Руси" Михайла Грушевського. Від часу її появи -
нарід віджив, випростував хребет, підніс голову, піз-



нав себе і забажав продовжувати велике діло своїх 
предків. 

Без історії українців в Америці не може бути мови 
про збереження нашої молоді при українстві. Для неї 
історія українського життя на цій землі буде мати 
більше виховне значення, як навіть історія України. 
Така історія мала б стати обов'язковим предметом 
навчання в усіх українських школах і в усіх організа-
ціях. Вона-коли буде написана - стане першим і най-
головнішим засобом у нашій боротьбі за розширення 
наших впливів в Америці і загострить наші здорові ам-
біції простелити шлях для української суспільности у 
століття. 

Передумови до написання такої історії туте.В Аме-
риці не було ані ворожого наїзду, ані поліція не пони-
щила наших архівів, журналів, газет, у яких записано, 
що робили і що думали наші предки. Матеріяли є - т р е -
ба тільки історика. Треба талановитої людини, обдаро-
ваної історичною візією, такої, яка дала б нам не хро-
ніку подій, а щоб вміла зінтерпретувати їх зі стано-
вища вищої рації українського життя на цім континен-
ті. 

В нас уже були спроби списати наші події бодай на 
якомусь одному відтинку життя, або на одній терито-
рії в Америці. Була вже пророблена часто й велика ро-
бота і вона стане для кожного історика, який візьметь-
ся за це діло, добрим стартом. 

Українська наука на цім континенті перебуває те-
пер до деякої міри в стадії переходового етапу. Нині 
ще є між нами багато науковців, які віддаються своїй 
роботі без ніякого матеріяльного забезпечення, або 
здобувають собі його фізичною працею. На цьому тер-
пить і видайність їх праці і якість їх продукції. За 10-
15 років становище зміниться. Всі добрі науковці, зна-
ючи мову цієї країни і обставини життя в ній - легко 
знайдуть працю в своїм фаху і будуть присвячуватися 



своїй професії без обмежень і без почуття браку мо-
рального і матеріяльного захисту. Вже нині добрі на-
укові праці з ділянки україністики можуть друкуватись 
у поважних американських журналах, або й окремими 
книжками в американських видавництвах. Знайти до-
рогу до них через підвищення наукового рівня самих 
наукових праць - оце, може, першочергове завдання 
української наукової політики в Америці. 

Ідучи назустріч такій ситуації - наші наукові уста-
нови вже тепер повинні головною мірою старатися про 
підготову нових славістів і україністів, а не про їх ма-
теріяльне забезпечення. 

Дехто думає, що головною трудністю українського 
наукового життя в Америці є існування двох наукових 
товариств. Такий погляд є щонайменше перебільшен-
ням. Так як справа мається нині, то, хоч тут і там ви-
трачуєтьсяенерґію на те, щоб всадити один одному по-
ліно в колесо, то в загальному - існування двох това-
риств є радше стимулюючим чинником. І один і другий 
центр, знаючи про свого конкурента, стараються по-
жвавити свою діяльність. Справа не в двох товарист-
вах, а в добрих організаторах наукової роботи, бо без 
них діло не піде вперед і тоді, коли в нас наукові си-
ли будуть об'єднані під одним дахом. 

Все ж існування двох товариств диктує створення 
координуючого тіла між ними, і ним могла б бути ок-
рема Комісія наукової праці при УККА. Саме їй мож-
на було б передати право розроблення перспективного 
пляну праці в секторі суспільних і гуманістичних ди-
сциплін. 



Народні Доми 

Однією з поважних причин, чому українське громад-
ське життя не розвивається в такому стилі, як цього 
можна було сподіватися - є брак вигідних, культурних 
Народних Домів. Наша Громада, на жаль, ще не зро-
зуміла цього, або, якщо і зрозуміла, то ще не мала 
часу забратися за впорядкування цієї важливої проб-
леми свого життя. А тим часом Народні Доми для нор-
мального розвитку громадського життя - це подібно 
як Божі храми для Церкви. Без церковних будинків -
релігійне життя народу не розвивалося б як слід. 

Зрозуміння для таких справ глибоко закорінене по 
цілому світі серед церковної Ієрархії, серед священ-
ства і вірних. Також українська суспільність на амери-
канському континенті глибоко відчуває цю правду і 
дуже дбає про свої церкви. Здається, на ніщо Громада 
не видає так багато грошей, як на свої храми. Сотні 
тисяч долярів кожного року йдуть на будову, відбудо-
ву і прикрасу церков. Статистика показує, що в 1962 р. 



в Сполучених Штатах Америки було 317 українських 
церков і 163 церкви карпатських українців. 

Деякі з них е величаві і є гордістю всієї суспільно-
сти. З повним правом можна сказати, що це є єдина 
ділянка нашого збірного життя, яка розвивається за 
пляном і систематично: там, де є якась більша укра-
їнська громада, там є і українська церква. На жаль, 
того самого не можна сказати ані про школи, ані про 
Народні Доми. 

А тим часом цей принцип систематики і плянування 
треба застосувати і до будови Народніх Домів. Без 
українських Громадських Домів не буде українського 
громадського життя. З якиминебудь Народними Дома-
ми буде в нас тільки якенебудь громадське життя, а з 
величавими домами, буде величаве громадське життя. 
Це ми самі бачимо на нашій практиці. Брак культурних 
приміщень для наших організацій робить його сірим, 
неатрактивним, провінційним. Зокрема це стосується 
наших молодечих організацій. Вони "клигають", бо не 
мають своїх руханкових саль, пливалень, спортових 
площ тощо... 

Здається ніхто другий так глибоко не простудіював 
впливу народних домів на громадське життя, як це 
зробили жиди в Америці. А зрозумівши зв'язок між 
життям і між будинками, вони з цілою послідовністю 
забралися за їх будову. Ще в 1921 р. жиди мали тільки 
75 своїх народних домів, (які вони називають Коммю-
ніті Сентерс), а вже в 1928 р. було їх 139, але аж 70 
з них були непридатними для того, щоб вигідно служи-
ти потребам жидівської Громади. 

Побачивши це, жиди рішили зцентралізувати в од-
них руках будову своїх народних домів і не допустити 
до того, щоб місцеві громади викидали гроші на бу-
динки, не достосовані до тієї ролі, яку вони мали б 
сповнити. Отже, в 1922 р. був зорганізований при 
"Джуїш Велфер Борд" окремий департмент т. зв. "Біл-



дінґ Сервіс Департмент", який взяв на себе обов'язок 
плянувати й будувати жидівські народні доми по цілій 
Америці. 

На чолі цього департаменту став Люї Крафт, дипло-
мований архітект, людина енерґійна й амбітна, яка по-
трактувала своє нове завдання, як справу своєї жит-
тєвої кар'єри. Він їздив від одної жидівської громади 
до другої, вибирав найкращі місця під будову, виго-
товляв тимчасові пляни будов, відбував наради з міс-
цевими архітектами і провідниками громадського жит-
тя. Завдяки його енергії й витривалості, справа будо-
ви народних домів здобула широку популярність серед 
жидівського населення, і воно радо віддавало всі спра-
ви своїх будов до "Білдінґ Сервіс Депртм". 

У той спосіб цей Департамент став великим пляну-
вальним інженерним центром, в якому не тільки виго-
товляли пляни будов, але також пляни їх фінансування. 
Коли якась жидівська громада рішається будувати свій 
дім, тоді згаданий Сервіс Депт., висилає до неї своїх 
фахівців, які насамперед простудійовують потреби 
Громади, а потім, на основі цих студій, запляновують 
будинок, кількість і характер заль у ньому і підписують 
контракт будови з Громадою. До контракту звичайно 
долучений проект, як дана громада має сплачувати 
кошти будови. Наслідки такої плянової роботи такі, 
що нині майже кожна жидівська громада має свій ви-
гідний народний дім, а великий Ню Йорк має їх аж 87. 

Постає питання: чому нам не скористати з цього 
досвіду жидів? Чи те, що може жид, не під силу укра-
їнцеві? Чи не можна б також у нас зцентралізувати 
будову народних домів? 

Можна і треба! А українець напевно здібний до та-
ких самих зусиль, що й жид, тільки треба знайти між 
нами такого Люї Крафта, який хотів би присвятити час 
і енергію для цієї великої справи і зробити з неї пи-
тання своєї особистої екзистенції і шляхетної громад-



ської кар'єри. Між нашими інженерами є такі архітек-
ти, які не працюють за фахом, або які вже на емери-
турі, а є ще повні енергії. Чи не знайдеться між ними 
Люї Крафт? Чи не допоможе в цьому Т-во Українських 
Інженерів? 

До жидівської практики можна б долучити ще наш 
власний досвід. От напр., у нас в кожному місті є ба-
гато малих і дрантивих громадських домів. Чи не мо-
жна б договоритися з їх власниками, щоб вони попро-
дали їх і створили спільний фонд для будови одного 
репрезентативного Народного Дому? 

На всякий випадок, справа будови Народних Домів 
настільки пекуча, що вона повинна стати предметом 
основних зацікавлень Українського Конгресового Ко-
мітету. Чи знайдеться серед нас Люї Крафт чи ні, а 
нам треба вже зачинати роботу з тими силами, які в 
нас є. При УККА повинно постати Бюро Будови Укра-
їнських Народних Домів і перевести бодай вступні сту-
дії проблеми. Відповідна Комісія повинна дати свої 
рекомендації для Програмового Конгресу УККА, а він 
у свою чергу повинен прийняти напрямні для роботи 
в цілому краю. 

Чи не можна було б викликати зацікавлення україн-
ської Громади будовою Народних Домів у той спосіб, 
що Програмовий Конгрес проголосив би 1965-1966 рр. 
- роками масової акції в справі будови домів під кли-
чем: для кожної української Громади - репрезента-
тивний Народний Дім! Така акція особливо на часі те-
пер, коли в багатьох містах переносяться з місця на 
місце цілі українські дільниці і коли стає пекучим пи-
тання будови нових громадських хат. Будуючи їх - не 
будуймо щобудь! Нехай це будуть громадські храми, 
гідні партнери церковних храмів. 



Повні і денні табори для молоді 

Хоч 15000 зорганізованої молоді в українських мо-
лодечих організаціях США і Канади - це тільки 10% 
того, що ми повинні мати, то все ж таки це треба вва-
жати за одне з найбільших досягнень, на яке здобула-
ся українська суспільність за океаном. Зберігати і 
розбудовувати це досягнення є одним із передових зав-
дань на найближчі роки. 

Плянуючи таку розбудову, треба насамперед усвідо-
мити собі, що найсильнішим атутом, який суспільність 
має в своїм арсеналі для опанування молоді - це ви-
ховно-відпочинкові табори. Досвід показав, що в нас 
нема нічого кращого і більше захоплюючого, як оці та-
бори. Знаючи про це, треба нам докласти всіх можли-
вих зусиль, щоб цю нашу виховну зброю загострити і 
довести до такого стану досконалосте, на який нас 
тільки стати. 

Вже самі статистичні цифри про таборування нашої 
молоді імпонуючі: на сьогоднішній день у нас прова-
дяться такі табори: 



1. Пласт: 8 постійних таборів на винаймлених і на 
власних посілостях, вартости коло 150.000 долярів; 

2. СУМА: 10 постійних таборів, також на власній 
землі, приблизно такої самої вартости; 

3. ОДУМ: 2 табори на винаймленій землі; 
4. Союзівка і Оселя ім. Ольжича по 2 табори, на 

власній землі. 
Разом усіх таборів 24, вартости 300.000 дол., з 

З - 4.000 дітей кожного року. 
Суспільність, хоч може й не дуже застановляється 

над значенням таборів і таборування, то відчуває їх 
благодатність і щиро сприяє їм. Але впарі з цим вису-
ває до таборів щораз більші вимоги. Підсумовуючи те, 
про що говорять і батьки і діти, можна сказати ось що: 

1. П Е Р Е В І Р И Т И ПОЛОЖЕННЯ Т А Б О Р І В 

Не всі табори положені в такім місці, яке найкраще 
відповідає виховним потребам молоді. Деякі з них є 
заблизько міст, або рухливих шляхів; деякі не мають 
води, або лісу. Деякі своїм топографічним положен-
ням замало атрактивні і не цілком надаються під та-
борування. 

У зв'язку з цим варто б зробити генеральну пере-
вірку всіх таборів і застановитися над можливостями 
зміни їх теперішнього положення. Вартість 300.000 
долярів теперішніх таборів не є аж така висока, щоб 
не можна було зважитися на продаж деяких з них і на 
купно більш атрактивних та здоровельно більш відпо-
відних об'єктів. Такий підхід до справи тим більш ви-
правданий, що табори плянується не на короткий час, 
а на довгі десятиліття, і тому, коли вже їх розбудо-
вувати, то в таких місцях, які з кожного погляду ви-
тримували б критику. Нині, за виїмком одного-двох 
таборів, наші молодечі оселі ще не розбудовані і не 



інвестовано в них більших капіталів. Цей факт заохо-
чує до ревізії теперішнього стану в сенсі перенесення 
осель у такі місця, які дістали б схвалення і батьків і 
дітей. Зрештою, при продажу теперішніх об'єктів не 
повинно бути більших втрат. 

При купні нових посілостей, треба розділити укра-
їнське поселення на зони і вибирати положення табо-
рів так, щоб вони могли обслуговувати цілу зону, а не 
так як тепер, що одні міста мають свої табори, а інші 
не мають до них доступу через далеку віддаль. 

2. Р О З Б У Д О В А Т А Б О Р І В 
Теперішня внутрішня розбудова таборів також не 

задовольняє. Приміщення звичайно не пристосовані до 
вжитку їх великою кількістю людей одночасно; коридо-
ри, кімнати, туалети, вмивальні тощо замалі й неви-
гідні. Наслідок такий, що в таборах панує тіснота. 
Зокрема там, де нема ріки, а тільки басейн, молодь не 
має гігієнічних умов життя, а це відбивається і на 
стилі її побуту, і на її психічному стані: вона, вийшов-
ши з поганих таборів, ідентифікує українство з брудом 
і поганою організацією. 

Майже в усіх таборах незадовільно поставлені кух-
ні й їдальні. Влаштування кухонь не враховує масо-
вости харчування, а через це й якість харчів, і стиль 
подачі їх залишає багато до бажання. 

Молодь у таборах повинна бути так проваджена, 
щоб вона навчалася доброго товариського стилю, а не 
так, щоб знищувалося те, чого дитину навчили батьки 
вдома. Треба брати до уваги й те, що є багато й таких 
дітей, яких нема кому навчити доброї поведінки в хаті 
і тому табір повинен їм дати те, чого вони не дістають 
від батьків. 



2. КАДРИ ПРОФЕСІЙНИХ ВИХОВНИКІВ 

З - 4.000 молоді кожного літа в таборах вимагає 
великих і кваліфікованих кадрів виховників. Це велика 
відповідальність втримати тисячі молодих людей у 
стані духового піднесення впродовж одного місяця і 
випустити їх з почуттям приємно і корисно проведено-
го часу. Такі успіхи можуть мати тільки добрі вихов-
ники, такі, що мають до того і вроджений талант і на-
буті в школі кваліфікації разом з практичним досві-
дом. Таких відповідальних справ не віддається амато-
рам. А тим більше якимнебудь аматорам, підібраним 
на швидку руку, на тиждень-дваперед відкриттям та-
бору. 

П'ятнадцять тисяч української молоді зорганізова-
ної в молодечих організаціях чекає на виховників-фа-
хівців! Очевидно, треба респектувати молодечу само-
діяльність, треба брати також до уваги принцип влас-
них виховних сил, на якому збудований цілий світовий 
скавтінґ, але треба вміти погоджувати його з практич-
ним життям і з вимогами обставин і середовища. А 
дійсність така, що сходини гуртків, роїв, куренів і т. 
д. наших молодечих організацій відбуваються часто і 
аж зачасто з невиправданим спізненням, без продума-
ної й оригінальної програми, часто без ніякої програ-
ми. Молодь розходиться з таких сходин розчарована і 
без ентузіязму. Вона нерадо на них іде і не має до 
своїх виховників пошани. Нічого дивного, що при та-
кому стані справи наші молодечі організації не рос-
туть своїм числом, а навпаки зменшуються. 

Щоб цьому зарадити, кожне місто в Америці, де жи-
вуть українці, повинно мати бодай 2-3 професійні ви-
ховні сили. Так само, як не можна уявити школи без 
учителя, так не може розвиватися виховна організація 
без професійного виховника, який виконує свою працю 



як зарібкову професію і з неї живе. Такі виховники, з 
закінченими професійними школами, повинні бути дуже 
старанно дібрані і щодо характеру і щодо природних 
здібностей і їх необхідно винагороджувати нарівні з 
іншими професіоналами. Вони організовували б вихов-
ну роботу в цілому місті і мали б нагляд над "само-
діяльними" виховниками і припильновували б кожні 
сходини, їх програму і її виконання. Ці професіонали-
виховники вели б також літні табори і були б відпові-
дальні за підбір "самодіяльних" команд, що виконува-
ли б програму таборування, зложену за їх вказівками. 
Можна сподіватися, що впровадження принципу профе-
сіональности в нашу виховну роботу піднесло б її на 
такий рівень, що вона стала б атрактивною для ще не 
зорганізованої молоді і заохотила б батьків віддавати 
своїх дітей під опіку фахівців. 

4. ВИХОВНИЙ ФОНД 
Як для українських шкіл, так і для виховної роботи 

молодечих організацій, українська суспільність мусить 
створити окремий фонд і дати його до диспозиції Комі-
сії Виховання Молоді при УККА. Збірку на такий фонд 
можна б розписати після того, як буде вже закінчена 
кампанія на фонд українського шкільництва, отже десь 
в 1965, або 1966 році. Гроші з цього фонду повинні 
бути вжиті насамперед на вишкіл виховників-професіо-
налістів і на розбудову таборів. Щоб надати акції та-
борування і завербовування молоді до молодечих орга-
нізацій ударности і пропаґандивноїсили - треба б кож-
ного року влаштовувати на місцях нашого поселення 
тиждень таборування молоді. 

5. ТИЖДЕНЬ Т А Б О Р У В А Н Н Я 
Його програма і стиль проведення повинні бути 



такими, щоб викликати серед усієї суспільности дові-
р'я до людей відповідальних за організацію таборів, а 
в молоді захоплення і бажання пережити романтику 
буйного, але здисциплінованого життя на лоні природи. 
Показ таборового життя на сцені, виступ комендантів 
і членів Булави перед широкою публікою з поясненням 
програм заплянованих таборів, виставки літератури, 
присвяченої життю молоді поза містом, висвітлюван-
ня фільмів і фот з минулих таборів - все це мало б 
викликати серед суспільности таке зацікавлення, яке 
допомогло б перетворити табори в один з поважних 
елементів українського стилю життя. Під час того 
тижня мала б в основному закінчитися реєстрація ук-
раїнської молоді до таборів і мала б бути переведена 
збірка на виховні потреби. 

6, ДЕННІ Т А Б О Р И 

Навіть при найкращій організації кампанії нам не 
вдасться зареєструвати всієї молоді до таборів. Вели-
ка її частина залишиться з таких чи інших причин поза 
ними. 

Для цієї частини наших дітей треба організувати 
т. зв. денні табори. Вони полягають в тому, що дітво-
ра ночує вдома, а ранками приходить на визначені збі-
ркові пункти і під проводом своїх виховників відхо-
дить, або від'їжджає над річку, до парку, до лісу, на 
якусь поляну тощо і там проводить цілий день за уло-
женою програмою. Молодь забирає з собою харчі і 
кількадесят центів на молоко так, що ціле утримання 
коштує дуже мало. 

Денні табори тішаться великою популярністю в цій 
країні. Тисячі і сотні тисяч молоді користають з них 
кожного року. Зате в нас вони ще навіть не відомі. 
Це велика шкода. Денні табори можуть виявитися ве-
ликим і цінним надбанням українського збірного жит-
тя. 



Опіка над українцями в Европі 

З титулу своєї найбільшої численности і найкращо-
го матеріяльного забезпечення - українська громада 
в Америці відчуває співвідповідальність за долю тих 
українців, що живуть в інших частинах світу, зокрема 
в Европі. Це зрештою явище не тільки українського 
життя. Таку саму політику допомоги веде польська, 
ірляндська, жидівська й інші етнічні групи. їх допомо-
га своїм землякам іде часом у сотні тисяч, а то і в 
мільйони долярів. Зокрема під час Другої світової вій-
ни добровільна допомога з приватних джерел амери-
канського населення набрала таких розмірів, яких не 
знала дотепер історія ні одного народу в світі. 

Після війни польське населення в Америці поспіши-
ло з дуже щедрою допомогою для знищеної Польщі, а 
польські допомогові організації ще й тепер втриму-
ють свого представника у Варшаві, який координує з 
польським комуністичним урядом допомогову акцію, 
яка надходить з Америки. 

Користаючи з впливів, що їх мають за теперішньої 



адміністрації американські поляки у Вашінґтоні - во-
ни роблять сильний натиск на американський уряд що-
до його широкої і посиленої допомоги для Польщі і зо-
крема щодо допомоги харчовими продуктами та збіль-
шеною торговельною виміною. Враховуючи те, що і 
урядові кола і американська публічна опінія є проти 
допомоги комуністичним урядам - польській еміґрації 
приходиться перебороти чималі труднощі, щоб добити-
ся допомоги для збіднілого населення Польщі з дер-
жавних засобів. Подібну політику веде також чеська 
еміґрація в Америці. 

Американські українці покищо поспішили з масовою 
допомогою для своїх рідних у формі приватних пачок. 
Ця допомога є імпонуюча і щодо своєї масовости і що-
до іцедрости. Її треба оцінювати на грубі мільйони до-
лярів, а її моральне значення переростає все, що емі-
ґрація зробила досі для своїх земляків. Вона получила 
населення України десятками тисяч інтимних ниток 
любови з українцями на чужині і витворила атмосферу 
благородної української солідарности почерез гори, 
океани і залізні заслони. 

На жаль, українська Америка задовольнилася тіль-
ки приватною допомогою для України. Вона чомусь від-
кинула думку про допомогу для нашого населення з 
урядових ресурсів - відкинула до речі те, чого так 
вперто вимагає польська еміґрація і в чому вона має 
поважні успіхи. 

Так як справи маються тепер, то наші організації 
допомагають майже виключно українцям в Західній 
Европі і роблять перші спроби, щоб нав'язати зв'язки з 
нашим населенням в Польщі і в Югославії. Але в цент-
рі уваги все ще стоїть Західня Німеччина з її соція-
льними, виховними і культурними потребами. Причини 
того, чому очі американських українців звернені пере-
довсім на Німеччину, відомі: вони знають цю країну з 
свого власного перебування в її таборах і мають там 



ще- тепер чимало приятелів і знайомих. Позатим укра-
їнське населення в Німеччині має великі потреби че-
рез те, що там залишилися переважно люди старі і 
хворі. 

Але час іде і приносить з собою зміни. Німеччина 
подбала про цілком приличні приміщення для всіх чу-
жинців, а можливості заробітку для молодих і здоро-
вих особливо добрі. Нинішня Німеччина не тільки не 
має безробіття, але ще й спроваджує до себе сотні ти-
сяч робітників з Греції й Італії. Також старші люди 
мають опіку від держави, правда, скромну, але порів-
няльно не скромнішу від тієї, яку дістають в Америці 
емерити і ті нещасні, які одержують підтримку з фон-
ду соціяльної опіки. Якщо б порівняти життєве стано-
вище одних і других, то хто знає, котра категорія лю-
дей заслуговувала б більше на те, щоб їй допомагати. 

Згадуємо про це тому, щоб звернути увагу на нашу 
непідготованість до допомогової акції в Европі. По 
правді, ніхто з тих організацій, які несуть допомогу 
європейським українцям, не знає як слід ринку своєї 
допомогової діяльности. 

Наш підхід до допомоги в Евроїіі хаотичний і без-
пляновий. 

Насамперед аномалією є те, що в нас аж 7 органі-
зацій (ЗУАДК, Католицький Допомоговий Комітет, 
"Самопоміч", Союз Українок, Жіноча Допомогова Ор-
ганізація, Броди-Лев, Об'єднання українських Вете-
ранів і ще кілька організацій з Канади й Австралії) 
займаються допомогою для наших людей в Европі і ні 
одна з них не інформує іншу що вона робить і кому 
допомагає. Наслідок цього такий, що одні організації 
і приватні особи дістають дві-три і більше допомог, а 
інші не дістають нічого. Часто буває і так, що допомо-
ги ідуть не тим, які їх дійсно потребують, але тим, 
які вміють їх для себе організувати. 

Нині 18 літ після закінчення війни і після основних 



змін, які зайшли в житті європейських українців, час 
уже: 

1. зробити генеральний список усіх потребуючих до-
помоги, 2. зложити бюджет, з якого ця допомога мо-
гла б бути фінансована, 3. зцентралізувати допомогу 
для Европи з Америки в одних руках. 

Чи не найкращою методою для виготовлення списка 
потребуючих в Европі, було б проголошення у всій ук-
раїнській пресі і в церквах, що - скажім - один тиж-
день у серпні призначається на зголошення всіх, хто 
потребує допомоги. Кандидати на допомогу приходили 
б на визначені пункти і виповнювали б виготовлені для 
них формулярі. Ці формулярі служили б на те, щоб по-
ділити кандидатів на кілька груп: на таких, які обо-
в'язково потребують допомоги, таких, яким вистачала 
б одноразова підтримка і таких, які діставали б допо-
могу тільки в міру наявности допомогових фондів. Ко-
місія, яка перевіряла б прохання, мала б обов'язок від-
відати кандидатів у їх домах і перевірите їх потреби 
на місці. З моментом виготовлення листи, допомогу 
діставали б тільки ті, які на неї внесені. Така стан-
дартна листа могла б бути відновлювана раз у рік, 
або раз на два роки. Всі зміни маєткового стану кан-
дидатів на допомогу, мали б бути зголошувані негай-
но, а занедбання кандидатів на допомогу в тому від-
ношенні каралося б викресленням з листи. 

Маючи таку листу в кожній країні Европи, а в тому 
також в Польщі та в Югославії, (якщо місцеві політич-
ні умовини на це дозволяли б), американські допомо-
гові організації уклали б бюджет потрібний на покрит-
тя допомоги і проголосили б публічно її висоту і ха-
рактер. Кожна організація взяла б на себе таку части-
ну коштів, яка їй під силу. Частину бюджету могли б 
покрити також українські допомогові організації в Ав-
стралії і Канаді. 

Великим досягненням української спільноти в Аме-



риці було створення Злученого Українсько-Американ. 
Допомогового Комітету (ЗУАДК). Цінність цієї орга-
нізації полягає передусім в тому, що вона дістала між-
народній статус для своєї діяльности, затверджений 
американським урядом. Спираючись на такий вигідний 
статус, українська допомога може йти до кожної кра-
їни світу і в кожній країні світу може бути наш пред-
ставник. Це - як кожний зрозуміє - є для нас усіх не-
пові горна шанса і з неї суспільність повинна користати 
так широко, як на це дозволять її засоби. 

На жаль, ЗУАДК після виконання історичного зав-
дання переселення 50 тисяч втікачів з Европи, якось 
розгубився і ще до нині не віднайшов себе. Його ро-
бота звузилася до тієї міри, що суспільність почала 
забувати, що така організація загалом існує. А тим 
часом, здається, нема кращого кандидата на здійснен-
ня тут обговорюваного пляну допомоги для європейсь-
ких українців - як ЗУАДК. В нашім розумінні він по-
винен цю допомогу плянувати, організовувати і здій-
снювати. 

Але не треба забувати, що існує ще Український 
Католицький Допомоговий Комітет у Стемфорді, очо-
люваний ВПреосв. Кир Амврозієм Сенишином, Митро-
политом Української Католицької Церкви у США, який 
ще й дотепер висилає допомогу нашим залишенцям. 

Цілком природною і очевидною для ЗУАДК-у є ще й 
друга ділянка праці: українська допомогова політика 
у Вашінґтоні. Маючи визнання Стейт Департаменту-
ЗУАДК повинен слідкувати за всіми можливостями 
урядової допомоги в усіх країнах світу і висувати укра-
їнські потреби всюди там, де на це є місце і нагода. 
Це стосується зокрема Польщі і Югославії, але не тіль-
ки їх. У Варшаві і Беоґраді повинні сидіти офіційні 
представники ЗУАДК та повинні дбати про соціяльне 
забезпечення українського населення. 



Опіка над українцями в Америці 

Тісно з допомоговою акцією в Европі зв'язана допо-
мога українському населенню в Америці. 

Це глибока помилка думати, що американські укра-
їнці цієї допомоги не потребують. їм потрібно її , та ще 
як! Коли б перерахувати, скільки нужди, біди і навіть 
матеріяльної трагедії є серед американських україн-
ців, то, здається, читач не повірив би, що це розповідь 
з найбагатшої країни світу.. . 

Справа в тому, що Америка це країна великих мож-
ливостей, але для молодих, зрештою так, як і кожна 
інша країна. Хто в молодому віці був передбачливий і 
зложив більші гроші, закупив маєток, взяв велике за-
безпечення, той не боїться старости. 

На жаль, між українцями лише частина людей мала 
такі можливості. Багато з них приїхали сюди в похи-
лому віці і не мали змоги забезпечити собі старости, 
їм приходиться жити на маленькій старечій емеритурі, 
що виносить 100-120 долярів місячно. Це дуже мало -



це далеко менше ніж скромно. Але є люди, які діста-
ють ще менше. Це залежить від того, як довго людина 
заробляла і яку платню діставала. А ще як до тієї ма-
ленької емеритури дійде недуга, або повна немічність 
- о ! - тоді вже цілком біда. Вона особливо дошкульна 
для самітних, для тих хто не має ані дітей, ані родини. 

І нехай ніхто не думає, що такі випадки, про які тут 
пишеться-це виїмки. Далеко ні! Вони скоріше типове» 
а не виїмкове явище. Коротко: американські українці 
мусять зорганізувати також для себе самих соціяльну 
опіку та подбати про своїх старих і безпомічних людей. 
На жаль, ця справа майже цілком у нас занедбана. Ми 
думаємо тільки про європейських українців і перехо-
димо спокійно попри нужду, яка кричить під нашими 
вікнами. 

Коли розглядати можливих кандидатів на це "стано-
вище", то наш вибір мусить впасти на "Самопоміч". 
Як ЗУАДК закваліфікував себе на можливо найкращо-
го кандидата на заграничну допомогу, так "Самопо-
міч" є тією організацією, яка внесла найбільше ініці-
ятиви на відтинку внутрішньої допомоги. Вона зі сво-
їми 18 відділами і з 14 кредитовими кооперативами 
найтугіше пов'язала свою долю з долею українського 
населення в цій країні і тому й вона повинна взяти на 
себе генеральне заступництво його соціяльних інте-
ресів. 

Підхід до цього завдання повинен бути такий самий, 
що й до допомоги європейським українцям. Треба про-
голосити один тиждень в році тижнем вписів на листи 
потребуючих і повідомити про це і в пресі, і в церквах, 
і по всіх організаціях. 

Зложивши листи потребуючих, "Самопоміч" мала б 
їх перевірити, відвідати кандидатів, приглянутися їх 
життю зблизька, а потім поділити їх на таких, які: 
1. можуть дістати допомогу від міста і таких, 2. яким 
може допомогти тільки українська громада. 



Особливішою опікою повинні бути обхоплені укра-
їнські інтелектуалісти, мистці, письменники і зага-
лом усі, хто має заслуги перед суспільністю чи тут, 
чи то ще в Україні. 

До першої категорії треба приділяти найбільше лю-
дей. Ми, як поодинокі люди і як ціла суспільність,рішу-
че замало користаємо з тих можливостей, які дає мі-
сто, його урядові й пів-урядові аґенції та добровільні 
громадські об'єднання. 

Причиною цього жалюгідного занедбання є те, що 
наші суспільні діячі не студіюють програми праці уря-
ду свого міста і не знають, що він робить для своїх 
мешканців. Таке занедбання подвійно шкідливе: з од-
ного боку через нього багато наших людей живе в бі-
ді, хоч місто могло б їм допомогти як не одним, то 
другим, а з другого боку - суспільність видає з своєї 
кишені багато грошей, які могла б з успіхом переки-
нути на міські допомогові аґенції. 

Крім того "Самопоміч" повинна обов'язково стати 
членом об'єднання допомогових організацій свого мі-
ста т. зв. Кавнсил оф Сошєл Ейдженсіс, і разом з ни-
ми брати участь у загальних збірках фондів і в їх роз-
поділі. Для прикладу варто навести, що т. зв. Ди Ню 
Йорк Ґрейтер Фавнд об'єднує 425 медичних, здорове-
льних і допомогових аґенцій, а між ними нема ані од-
нієї української. Річний бюджет цього фонду йде в де-
сятки мільйонів долярів і його складають кожного ро-
ку мешканці міста з добровільних пожертв. Жидівські 
допомогові організації фінансують 50% своїх витрат 
з таких загальних фондів, але вони й жертвують на 
них великі суми. 

З українських фондів треба допомагати тільки тим, 
яких не можна передати під загально-міську охорону. 

На український допомоговий фонд треба кожного 
року проголошувати збірки, а в них повинні взяти 
участь всі наші допомогові організації. При допомозі 



Церкви така збірка повинна принести стільки фінансо-
вих засобів, щоб заспокоїти ними цілорічні потреби і 
не турбувати людей додатковими "драчками". 



Первинна організація для 
українського населення 

"Самопоміч" повинна сповнити ще одну ролю: вона 
має стати первинною організацією нашого суспільного 
життя. На нинішній день ми маємо організації, які 
об'єднують українців за якимсь одним принципом: це 
або професійні товариства, або церковні, або допомо-
гові, або політичні. Нема в нас такої організації, яка 
об'єднувала б нашу суспільність за принципом крови. 
До такої організації повинен належати кожний, хто є 
українцем з походження, незалежно від того, чи він 
свідомий чи несвідомий, бідний чи багатий, націона-
ліст, чи соціяліст, старий чи молодий. Щоб належати 
до такої організації, вистачить бути українцем. Це все. 

На такий шлях у нас вже тепер входить "Самопо-
міч", але вона ще блудить, ще не знає, як підійти до 
цієї своєї місії. їй треба допомогти і загріти до зав-
дання, яке є неповторним і щодо свого розміру, і щодо 
свого значення. 

Таку первинну організацію мають жиди. Ми вже 



згадували про неї. Це Коммюніті Сентер. Вона органі-
зує всіх, хто є жидівського походження, бо її завдан-
ня - зберігати жидівську кров - а поза тим дбати 
про духове й фізичне здоров'я суспільности і про со-
ціяльну опіку над нею. 

Дуже маркантною рисою цієї масової організації є 
те, що вона сперта на праці суспільних професіоналі-
стів. До цього наклонив жидів гіркий досвід. Показа-
лося, що як довго в Коммюніті центрах працю прова-
дили аматори - жидівська маса сторонила від тієї ор-
ганізації. Люди приходили, подивилися, послухали раз-
-два якоїсь доповіді і пропадав по них слід. Стиль ро-
боти в Коммюніті центрах не міг їх зацікавити. Там 
було нудно і нецікаво. 

Жиди дуже скоро витягнули висновок з такої поста-
ви своїх мас. Вони зрозуміли, що суспільна робота -
це професія. Її треба вміти робити так само, як треба 
вміти будувати мости, співати чи грати. Суспільної 
роботи не може "хтонебудь" робити. Вона вимагає спе-
ціялістів. Дійшовши до цього переконання, жиди відра-
зу приступили до діла і на 1952 рік справи в них ма-
лися так: в Коммюніті центрах працювало 1 250 профе-
сіональних робітників зайнятих повний день. З того 
було: 273 екзекутивних директорів, 34 заступників ди-
ректорів, 44 директорів відділів, 86 директорів для 
проектування програм праці, 198 їх асистентів, 33 пля-
новиків групової праці, 104 фахівців до фізичного ви-
ховання, 228 учительок опіки над немовлятами, 25 ад-
міністративних урядників і 27 адміністраторів персо-
налом. 

Всі ці робітники мали професійну підготовку до су-
спільної праці, а в тому мали закінчену Скул оф Со-
шієл Стаді академічного типу: 22% екзекутивних ди-
ректорів, 41% їх асистентів, 34% директорів для пля-
нування праці і 18% пляновиків групової праці. 

Річні витрати всіх центрів в 1952 р. виносили 14 



мільйонів долярів, а з того аж 52% витрачено на опла-
ту персоналу і на виготовлення програм праці. Кож-
ний із робітників оплачується так, як будь-який інший 
професіоналіст. 

Наслідки переходу центрів на працю професійних 
суспільників були несподівані. Населення нараз поча-
ло горнутися до них і все знаходило там щось гарне й 
корисне. В 1952 р. центри мали 531 000 членів, а в то-
му 54,5% мужчин і 45,5% жінок. Відвідування центрів 
підскочило до величезних розмірів: річно на різних ім-
презах було 22 мільйони осіб. 

Таких справжніх чудес довершили жиди тим, що 
переставили свою працю з аматорської на професійну. 
Збільшення числа членства і кількости відвідувачів 
імпрез покриває величезні витрати, які центри вида-
ють на своїх фахових суспільних діячів. 

Чи можемо ми, українці, зважитися на таку реформу 
нашого життя й організованої суспільної праці? Чи те, 
що можуть жиди, є під силу також українцям? Гірші 
ми? Ліпші? Чи такі самі,як вони? Сильні ми на словах, 
чи мужні також у ділах? 

Коли "Самопоміч" стане нашим Коммюніті Центром, 
то ми перейдемо в категорію великих, респектованих 
суспільностей. 



Господарська політика 

Українське господарське життя в Америці опанову-
ють: 

1. Купці і промисловці, 2. Братські Союзи (близько 
50 мільйонів долярів), 3. Кредитові кооперативи (15 
мільйонів), 4. Щадниці (58 мільйонів). 

Від чотирьох років усі вони, за виїмком купців і 
промисловців, об'єднані в Конференції Українських Фі-
нансових Установ Америки (КУФУА). Ця установа є 
першою українською спробою створити центр україн-
ської господарської політики на цьому континенті. 

Та й справді: нема, мабуть, нічого важливішого ни-
ні в українській господарці, як господарська політика, 
тобто плянування іунапрямлювання розвитку українсь-
ких господарських процесів. Чотири роки ще закорот-
кий час, щоб можна було давати оцінку для КУФУА з 
цього становища. Нова установа ще не "розмахнула-
ся", а може ще й не цілком усвідомила собі свою ро-
лю і місце в українській господарці. 



Дотепер кожна галузь господарської діяльности 
розвивалася в нас самотужки, за засадами приватної 
ініціятиви. Тепер же відчувається пекуча потреба ко-
ординувати дотеперішні досягнення і стимулювати но-
ві ініціятиви. 

Кожна ділянка українського господарського життя 
перебуває тількищо в першій стадії свого розвитку. 
Наше купецтво дрібне, їх крамниці ледве втримують 
своїх власників на середньому рівні життя. Тільки де-
кілька одиниць вибилися наверх. 

Кооперація також тільки в початках свого розвитку. 
Найбільший її недолік - це урядничий підхід до госпо-
дарських завдань. Сидіти за бюрком, записувати до 
книги, видавати кредит для тих, що по нього самі зго-
лосяться-от і все. Українські кооператори ще не тво-
рять запотребування на кредит, а обслуговують тільки 
той, який вже існує на ринку. А тим часом природним 
полем їх експансії повинні бути дрібні купці і ремісни-
ки та підприємці. В кожній дирекції кредитівки мав 
би сидіти один фахівець-організатор, що ініціював би 
творення нових, вищого типу, господарських підпри-
ємств. Організація більших торговельних спілок, спі-
льні закупи товарів йінші ініціятиви такого роду, ство-
рювали б потребу на кредит. Цього тепер не робиться 
і тому наше господарське життя це, в більшості, малі 
"ґросерні". 

Покищо всі наші фінансові установи, отже братські 
Союзи, щадниці і кооперативи, кинулися на одного клі-
єнта: на того, який купує, будує або відновлює хату, 
цебто такого, який потребуєг і п о т е ч н о г о кредиту. 
В такий спосіб постає конкуренція між нашими устано-
вами і то лише тому, що ні одна з них не вміє творити 
кредитів, але використовує тільки ті, які вже існують. 

Це тільки один з прикладів, як дуже нам потрібна 
господарська політика і яке вдячне поле діяльности 
відкривається перед КУФУА. 



Українці і карпато-русини 

За статистикою, поданою в "Енциклопедії Україно-
знавства", в США є 440,000 українців національного 
напрямку, 360,000 карпато-русинів і 275,600 таких ук-
раїнців, які подають себе за "росіян". Такий розподіл 
українського населення за політичними переконаннями 
є наслідком національної неволі українського народу, 
але з другого боку він відкриває перед українською по-
літикою на цьому континенті надзвичайну шансу здо-
бути пів мільйона людей для нашого табору. Справді 
величезне завдання! Чи можна уявити собі більший ус-
піх, як об'єднання в одне двох великих груп того само-
го народу, що йшли десятками літ відмінними політич-
ними шляхами? Всі інші можливі наші успіхи, а в тому 
навіть найбільші між ними, були б тільки маленькими 
і дрібними супроти цієї однієї ревіндикації тимчасово 
втрачених соток тисяч українських душ. 

Деякі познаки є, що з'єднання двох роз'єднаних ві-
ток можливе. Ці познаки покищо найвиразніше видно 



на церковному відтинку. Ось у Римі, в 1962 р., відбула-
ся конференція українських католицьких єпископів з 
країн вільного світу, а в ній вперше в історії взяли 
участь також наші брати по крові, Достойні Владики 
Елько й Коціско, Архипастирі карпато-русинів у США. 
А ось на 15-тій вулиці в Нью Йорку наші брати карпа-
то-русини посвятили свою величаву церкву і в тих уро-
чистостях взяли участь також українські провідні цер-
ковні і громадські діячі. То знов у Пассейку відбулася 
торжественна інсталяція карпато-руського єпископа і 
в тій церемонії взяли участь наші єпископи і громад-
ські діячі. На Вселенському Соборі наш Митрополит 
Кир Йосиф Сліпий поставив внесення на створення Ук-
раїнського Патріярхату, і є надія, що, вразі його по-
стання, до його ввійдуть також наші брати по крові 
карпато-русини. 

Чи ці події на церковному відтинку не підказують 
нам стимулювати відповідні, паралельні процеси на 
громадському відтинку? 

Чи не час нам подумати над тим, щоб створити мі-
шану Карпато-Українську Комісію, яка докищо бодай 
теоретично студіювала б можливості й шляхи взаємно-
го наближення? Чи не можна б почати від перших кро-
ків на товариському полі? Чи не було б добре, щоб бо-
дай раз у рік відбувався спільний репрезентативний 
українсько-карпаторуський баль? Чи не доцільно було 
б іти нам на їх забави і запрошувати їх на наші? 



Реформа національних святкувань 

В нас, українців в Америці, куди не повернешся, то 
все попадеш на академію. їх багато: Свято 22 січня, 
Крут, Базару, Листопада, Чорноморської Фльоти, Шев-
ченка, Петлюри, Коновальця, Чупринки... І всі вони по-
вторюються у ритмічній послідовності кожного року, 
в кожній громаді і в кожному місті. 

Характеристичною рисою всіх цих свят є те, що во-
ни стосуються подій і осіб минулого. А тому, що вони 
повторюються з року на рік і з десятиліття в десяти-
ліття та й нема нічого їм рівновартного з сучасною 
проблематикою, то нічого дивного, що увагу суспіль-
ности цілком відвернено від завдань сучасности і май-
бутнього. Похід громади вперед спинився. Вона стала 
і стоїть. Дивиться на своїх академіях і панахидах за-
мряченими очима на Шевченка, Петлюру, Коновальця і 
стоїть. 

А щоб наша громада могла знову рушити вперед, 
треба обернути її голову до переду. Треба, щоб її очі 



дивилися в сучасне і майбутнє. Треба їй мати таке 
серце, що б'ється передусім ентузіязмом для завтріш-
нього дня. Треба направити скалічене тіло громади, 
довести його до нормальної постави і сказати їй: 
"Іди!". І вона піде. 

Нам треба доосновної переорієнтації життя: з сус-
пільности пасивно задивленої у минуле, маємо стати 
громадою динамічно захопленою своїм майбутнім. Бо 
й нема і не може бути іншої рецепти на знеохоту, упа-
док духа і зневіру, як оця: Лицем до майбутнього! По-
хід вперед! На барикади праці - за краще завтра на 
цій землі! 

Відворот від пасивного і неглибокого звеличування 
минулого і зворот до активної розбудови завтрішнього 
дня*розмалює рум'янець на прив'ялому лиці суспільно-
сти, запалить її очі вогнем захоплення і завзяття, на-
сталить волю та відродить віру в себе. 

Очевидно, нам таки треба академій і свят, але та-
ких, які допомогли б нам розв'язувати завдання суча-
сности і підготовляли б терен під майбутнє. Нагоду до 
таких імпрез дають запропоновані тут Тижні українсь-
кого шкільництва, української культури і таборування. 
В їх програму вміщаються десятки свят, походів, мані-
фестацій, академій, доповідей, з'їздів, концертів, ви-
став і т. д. Але які ж інші вони будуть - ці свята! В 
них відіб'ється зміст справжнього життя. А коли - за 
їх допомогою-постануть величаві українські школи і 
народні доми, коли буйним квітом зацвіте українська 
культура, а молодь наша стане найбільшою нашою ок-
расою - то аж тоді це буде найвища хвала і для Шев-
ченка, і для Коновальця, і для героїв Базару та Крут. 

З усіх свят минулого нам треба залишити тільки 
два: 22 січня 1918 і Шевченка, а всю решту енергії при-
святити сучасному і завтрішньому. 

Свято 22 січня мало б стати для нас усенародньою 
імпрезою. На його влаштування треба кинути наші най-



кращі сили. Воно мало б бути маніфестацією всіх ма-
ніфестацій і мало б створити традицію найкращої ім-
прези року. 

Відзначування ж усіх інших подій минулого - повин-
ні взяти на себе товариства, які спеціяльно плекають 
їх традиції. Але це вже були б свята місцеві, не зага-
льно-національні, в більшому призначені для членів 
даних організацій і об'єднань. 

Коли б Надзвичайний Програмовий Конгрес УККА 
проголосив таку реформу наших святкувань (що рівня-
лася б реформі цілого стилю громадської праці) то 
це був би милевий крок вперед в українському житті 
в Америці. 



Від «доби бенкетів» — до 
«доби праці» 

Коли б хотіти схарактеризувати одним поняттям 
тих 20 років українського громадського життя, які 
проминули від часу Другої Світової Війни, то можна б 
назвати їх "добою бенкетів". Ювілеї, академії, приня-
ття, резолюції, святочні промови, бенкети - оце були 
найчастіші, а часом і єдині вияви українського гро-
мадського життя за останніх дві декади повоєнних ро-
ків. В "добі бенкетів" ледве виживали українські шко-
ли, бо не наділені належною увагою з Центру, не мали 
ані доброї організації, ані тої кількости дітей, яку ба-
тьки мали їм дати; Повільно підводилась на ноги укра-
їнська наука, бо була полишена на свої власні сили; 
Не домагало виховання молоді, бо мало хто думав про 
виховний ідеал для неї в нових, змінених обставинах; 
Перебувала в хаосі українська соціяльна опіка, бо не 
було координації місцевих, відірваних одна від одної, 
ініціятив; Ледве підносилась з небуття українська по-
літична активність на фоні широких можливостей аме-
риканського державного життя. За бенкетами, ювілея-
ми і академіями не було часу подумати про струнку 



будівлю нашого громадського життя. Правда, місцева 
ініціятива українських громад поставила під неї міцні 
фундаменти, збудовані з ентузіязму правдивого пат-
ріотизму, але провідникам не стало ані знання, ані си-
ли волі, щоб поставити на них міцні стіни і покрити їх 
дахом. Будівля нашого життя залишилася незакінче-
ною і коли не поспішимо бодай тепер, після20 літ, змі-
цнити її конструкцію, то чого доброго зачнуть загни-
вати також її міцні фундаменти. 

В цій доповіді зроблено спробу поставити альтер-
нативу до доби організаційних провізорій, не додума-
них до кінця думок і проґавлених нагод. Назвім цю 
альтернативу, цю нову добу - "добою праці". 

Як видно з усього, що було попередньо сказано, 
символом і змістом цеї відмінної, дуже бажаної, доби 
мають бути не бенкети і не шум великих слів без по-
криття - а кропіткий труд проникливої думки, доклад-
ність в плянуванні народньої роботи і, понад все, вмін-
ня і витривалість у здійснюванні плянів. 

Очолював "добу бенкетів" і надавав їй тон - Укра-
їнський Конгресовий Комітет. Зокрема його центра-
льні з'їзди, Конгреси, вірно відбивали стиль і атмосфе-
ру тої доби. Вони мали передовсім маніфестаційний і 
пропагандивний зміст. На них виголошувалися промо-
ви і приймалися резолюції декляративного,а не ділово-
го характеру. Наприклад, на останнім конгресі - за 
вийнятком двох-трьох ділових постанов - все інше це 
були самі слова і підкрашені патріотизмом фрази. 

Такі конгреси це не тільки витрата часу, а й поту-
рання лінивству. Відомо ж бо, що багато легше приго-
товити патріотичну промову, як прийти перед конгрес 
з конкретним, речевим пляном праці. 

Цю погану традицію треба прикоротити. Конкрет-
ність справ і діловість нарад - повинні прийти на міс-
це слів і фраз. Патріотом не є той, хто говорить про 
патріотизм, а той, хто виконує роботу. 



Впровадити нову традицію на конґреси УККА допо-
може нам бюджет УККА. Досі ніхто його не приготов-
ляв і ніхто серед української суспільности - ані вели-
кий, ані малий - не знав, на що УККА плянує видати 
гроші зібрані на Народний Фонд. Бо ж таке визначен-
ня, як "потребуємо грошей на видання книжок про Ук-
раїну", або на "ведення української пропаганди" ще не 
є ніяким пляном. Плян був би тоді, коли б були подані 
автори і названі заголовки книжок, які плянується ви-
дати. Або інакше: лідери УККА й керівники поодино-
ких ділянок його праці мали б підготовити на кожний 
Конґрес докладний плян праці та кошторис його вико-
нання. Крім того в бюджеті мало б бути вказане дже-
рело, з якого потрібні кошти були б зачерпнуті, згляд-
но, якими методами вони мали б бути зібрані. 

Бюджет - це не тільки плян витрат і приходів гро-
шей. Бюджет це також докладний, конкретний і подріб-
ний плян праці. Без пляну праці не може бути бюдже-
ту. На наступних конгресах головною точкою нарад ма-
ло б бути обговорення бюджету і пов'язаного з ним 
пляну праці. 



Фізичне здоров'я 

Попередні розділи цієї доповіді присвячені питанням 
духового життя нашої громади. В доповненні треба бо-
дай коротко сказати про стан фізичної культури серед 
нашої суспільности і треба це зробити з трьох причин: 

По-перше тому, що політична і національна неволя, 
якої зазнала на українських землях перша Генерація 
українців в Америці - залишила наслідки не тільки на 
її духових прикметах, але також на її біологічній суб-
станції. Наші люди ще нині носять на собі сліди кон-
центраційних таборів, тюрем, воєнних фронтів, катор-
жних робіт, поганих житлових умов, безземелля, без-
робіття тощо. 

По-друге тому, що наші люди, приїхавши до Амери-
ки "голі й босі", мусіли і ще тепер мусять дуже важ-
ко працювати, щоб створити матеріяльні основи для 
свого життя і своєї родини. З признанням треба відмі-
тити великі успіхи наших людей у цих їх здорових і ам-



бітних зусиллях. Нині пересічний українець в Амери-
ці належить,у господарському сенсі, до середньої вер-
стви американського населення, до т. зв. середньо-
прибуткової кляси. Очевидно, ці здобутки коштують 
нашим людям багато кропіткої і виснажуючої праці. Во-
ни фізично втомлені і перепрацьовані. 

По-третє тому, що ми разом з цілим модерним сві-
том живемо в часах масової і приспішеної технізації і 
автоматизації. Людину і її м'язи щораз більше засту-
пає машина. Авта, вінди, поїзди, автобуси - все це рі-
вночасно помагає і шкодить людині. Нищить нерви, 
приспішує темпо життя, занечищує повітря, спричиняє 
масове каліцтво. Цілком виправданим видається питан-
ня, чи не задорого платить людина за допомогу, яку 
дає їй машина? Чи за вигоди для тіла, не платить вона 
своєю біологічною і духовою субстанцією? 

Усі ці три причини вимагають, щоб людина дістала 
якусь рекомпензату, вона ж бо з давніх-давен прагну-
ла і прагне до природи, до гір, до рік, до сильних м'я-
зів, гарного тіла і кріпкого здоров'я. З покоління в по-
коління передається серед нас велика правда про те, 
що в "здоровому тілі - здорова душа". ' 

Не може бути двох думок, що реабілітацію за всі 
втрати, які поносило й поносить наше тіло, може дати 
єдино спорт і руханка. На жаль, в цій країні на нього 
звертають багато менше уваги, як в Европі. Зокрема 
молодь на цім континенті не має тої фізичної заправи 
і опіки, яку дає їй європейська школа і європейська 
суспільність. В народних школах в Америці, а часто і 
в гайскулах, шкільні діти не мають руханки. Також на 
високих школах спорт є занедбаний. Тому й не дивни-
ця, що американська молодь є слабосила. Понад 40% 
з неї не надається до військової служби через фізичні, 
або духові недомагання. Це страшна цифра і то насті-
льки страшна, що вона повинна заалярмувати цілу сус-
пільність і кожну родину зокрема. Вона також повин-



на змусити нас до призадуми, бо й наша молодь фізич-
но не є задовільно розвинута. Сидження коло телеві-
зорів в замкнених приміщеннях, їзда автами, брак ру-
ху і фізичного зусилля залишають наслідки і на нашій 
молоді: вона не має фізичної витривалости і відпорно-
сти, а через те нема в неї молодечої снаги, бадьоро-
сти, енерґії, гумору, кипучого життя. 

Щоб вивести нашу суспільність на шлях фізичного 
здоров'я і піднести її фізичну культуру, треба: 

1. Матеріяльно і морально допомогти цілоденним 
парафіяльним школам впровадити руханку, як обов'яз-
ковий предмет навчання. Там, де це необхідно, грома-
да повинна допомогти дирекції школи влаштувати ру-
ханкову залю і оплатити вчителя руханки. Ініціятиву 
в цих справах повинні взяти в свої руки Батьківські 
Комітети. 

2. Докласти всіх старань, щоб при Народніх Домах 
були руханкові залі і пливальні. Українська спортова 
централя в Америці повинна б уже в ближчому часі 
зорганізувати курси-школу спортових інструкторів на 
те, щоб по всіх осередках при Народніх Домах, або 
при "Самопомочі" були фахові сили, які систематично 
переводили б спортову заправу молодих і старших. 

При наявності таких інструкторів, можна очікува-
ти, що клич "спорт в маси" міг би поширитися серед 
кіл нашої громадськости і то тим більше, що в нас вже 
є спортова Централя і вона могла б надати новому су-
спільному рухові ідейного спрямування і фахово його 
обслужити. 



Канада — країна 
українського майбутнього 

У цій доповіді уже нераз була мова про те, що 
українці повинні входити в американське життя і здо-
бувати на нього вплив. Очевидно, не в усіх країнах 
Америки і навіть не в усіх стейтах, провінціях і міс-
тах відкриваються перед нами однакові можливості. 
В одних є більші, а в других менші. Це залежить пере-
дусім від того, скільки є українського населення в 
даній місцевості, чи на даній території. 

Якщо брати до уваги цей критерій, то в нашій пля-
нувальній роботі на перше місце між усіма американ-
ськими країнами висувається Канада. Це величезна 
країна, що своїм простором перевищує Европу і є май-
же не заселена (4,5 осіб на одну квадратову милю). 
Те населення, що живе нині в Канаді, це ніщо інше, як 
тільки мостовий причілок для великої армії людей, що 
будуть колись населяти цю імпонуючу територію. Нині 
тільки Совєтський Союз територіяльно більший від 
Канади. Канада - це країна майбутнього. Її дотеперіш-
ня історія є тільки вступом до тих подій, які будуть 
колись відбуватись на цих просторах. Її економіка -



це тільки маленький відламок того, що колись буде ви-
творювати людська рука й енерґія на тій багатій зем-
лі. Канада нинішнього дня - це країна для піонерів, 
казкова земля для людей, які не люблять меж для сво-
їх плянів. Це мрія для тих, хто відчуває в собі силу 
випробовувати енерґію своїх плянів і діл наметівіч-
ности. 

І от, в цій обіцюючій країні, збігом історичних об-
ставин, поселилися пів мільйона українців. Це і мало, 
і багато. Мало, - коли брати цю цифру ізольовано. Але 
багато, - коли оцінювати її релятивно у відношенні до 
теперішнього населення Канади, що заледве перейшло 
18 мільйонів. Це все таки 2,8% цілости і забезпечує 
українцям 4 - е місце серед національних груп Канади. 
А при тому, в житті рішає не тільки кількість, але й 
якість. 

Канадські українці широко розгорнули свою ініція-
тиву і завоювали собі повагу в державному житті Ка-
нади. Українська Церква, школа, культура йдуть вгору. 
І навіть українська політика в Канаді стоїть багато 
краще, як в інших країнах західнього світу. Вона ре-
альніша і конкретніша. Вона зорієнтована на місцевий 
ґрунт і тому українці глибоко вросли в канадське дер-
жавне життя та зголошують свої мотивовані претенсії 
до співвідповідальности за долю Канади, як цілости. 
Вони мають своїх послів, мають двох сенаторів, а ще 
недавно мали свого міністра в федеральному уряді. 
Вони відносно добре репрезентовані в провінційних ле-
ґіслятурах. Українці є мерами багатьох міст. Комітет 
Українців Канади (КУК) бачить далеко і плянує життя 
з перспективою. Одним словом - українська суспіль-
ність в Канаді зробила добрий старт і в цьому старій 
еміґрації належиться особливе признання. 

Тепер ідеться тільки про те, щоб визначити кінцеві 
цілі українського розвитку в Канаді і поставити перед 
українцями велику мету, - а Канада, цей пролог до 



великого майбутнього, - може стати українською спів-
власністю. Нашими партнерами будуть насамперед ан-
глійці і французи, народи з великим стажем і кипучою 
енергією. Це добре і зобов'язуюче товариство. 

1. ШВАЙЦАРІЯ НА АМЕРИКАНСЬКОМУ 
К О Н Т И Н Е Н Т І 

Історична шанса стати співвласниками Канади від-
кривається перед нами завдяки тому, що ця країна ви-
разно вступила на шлях швайцаризації. Те, що є Швай-
царія в Европі, буде Канада в Америці. Швайцарію 
створили французи, німці і італійці, а Канаду створять 
англійці, французи і українці, під умовою, що вони бу-
дуть мати до цього амбіцію і силу волі. 

Квебек стане французьким кантоном, Онтаріо й ін-
ші провінції - англійськими. Англійська і французька 
мови стануть урядовими в цілій державі. Якраз тепер 
розгорілася боротьба за права французької мови. Ство-
рена Королівська Комісія для двомовности і двокуль-
туризму має дати рекомендації для уряду і парлямен-
ту. В Комісії засідає також українець, проф. Я. Руд-
ницький. КУК зголосив історичну пропозицію, щоб для 
української мови і культури були забезпечені права 
конституцією. 

Все це разом взяте - є великим історичним проце-
сом. На наших очах вирішується напрямок розвитку 
другої щодо величини держави світу. І ми, українці, 
маємо шансу вскочити в цей історичний віз і поїхати 
ним у світ великого майбутнього. 

Які наші шанси долучитися до цих процесів? 
Насамперед треба сказати, що вони відкриваються 

перед нами не на Сході Канади, а на Заході, чи радше 
- в Центрі. Це не значить, що нам не треба нашого по-
селення в Торонті, наприклад. Онтаріо, а з ним і То-
ронто займають провідну ролю в канадськім господар-



ськім і політичнім житті. Пе найбільше упромисловле-
на країна і найбільший фінансовий центр держави і то-
му присутність там українського інтелігентного еле-
менту конечно потрібна. Та все ж наше відношення до 
загалу населення Онтарія таке, що ми ніколи не зможе-
мо сподіватися здобути там більших впливів. Найбіль-
ші шанси дають нам Манітоба, Саскачеван і Алберта. 

Статистичні дані для тих провінцій такі: 
1. Манітоба. Всього населення в цій провінції було 

в 1962 р. 922.000, а з того: 
Англійців 304.000 
Українців 106,000 
Німців 92.000 
Ірляндців 84.000 
Французів 84.000 
Жидів 18.000 
Інших 234.000 

В тому ж році української мови вживали як розго-
вірної 85.000 осіб, а з них жили на селі 39.000, а в мі-
стах, переважно в Вінніпегу, 47.000. 

2. Саскачеван. Всього населення було в 1961 році 
925.181, а з того: 

Англійців 280.000 
Німців 158.000 
Ірляндців 92.000 
Українців 79.000 
Французів 60.000 

Українською мовою говорили в тому році 67.000 
осіб, а в цьому було 46.000 сільського населення і 
22.000 міського. 

3. Алберта. Всього населення 1.332.000; з того: 
Англійців 470.000 
Німців 183.000 
Ірляндців 134.000 
Українців 106.000 
Французів 83.000 
Жидів 4.000 



Українською мовою говорили 84.000 осіб; з того 
на селі 44.000, в місті 40.000. 

Кожна з цих трьох провінцій така велика, як ціла 
Україна (напр., поверхня Манітоби має 251.000 квадр. 
миль, а Україна 220.000 миль), а всі взяті разом ма-
ють територію три з половиною рази більшу, як Укра-
їна. Також багатство цих провінцій не є менше від ба-
гатства України. Вони мають безмежні лани пшениці 
(32% цілого світового вивозу пшениці покриває Кана-
да), колосальні поклади металів, великі запаси нафти. 
Нині цим провінціям бракує тільки людей. На просторі 
три рази більшому як Україна живе 10 разів менше на-
селення як в Україні. 

Українське населення майже по рівній частині роз-
селене у всіх трьох провінціях. Дотепер це розселення 
проходило безпляново. Люди осідали там, де їх завез-
ли аґенти еміграційних фірм, або там, де мали свої ро-
дини чи приятелів. 

Тепер, по 70 літах перебування в Канаді, можна вже 
хазяйновито розглянутись по великому канадійському 
обійстю і рішитись, де найкорисніше концентрувати на-
ші сили. При тому до уваги треба брати економічні й 
національні інтереси. 

З цього погляду все промовляє за те, іцо таким цен-
тром скупчення наших сил повинна стати Манітоба з 
Вінніпегом на чолі. Поперше, тому що це єдина про-
вінція, в якій українське населення займає друге міс-
це зараз після англійців. Подруге, тому що Вінніпег, 
найбільший комунікаційний центр Канади і 4 - е щодо 
величини місто в державі, найгустіше заселений укра-
їнцями, а одна його дільниця, Північний Вінніпег, має 
понад 40% українського населення. На 250.000 мешкан-
ців міста кожний 6-7 є українського походження. По-
третє, Манітоба своїм центральним положенням має 
знамениті шанси господарського розвитку. 

Українське населення Манітоби рівномірно розділе-



не між містом і селом. За урядовою статистикою з 
1961 р. українських фармерів в Манітобі було 32.000 
осіб, а не-фармерського населення було 12.000 осіб. 
Ці не-фармери, мешканці села, це здається робітники 
на фармах. Таких сільських робітників у Саскачевані 
було в тому самому часі 14.000, а в Алберті 13.000. 
Разом усіх сільських робітників українців у цих трьох 
провінціях було 39.000. 

Завданням української політики було б допомогти 
тим майже 40.000 сільських робітників або стати пов-
новартісними фармерами, або переселити їх до міста 
і дати там варстат праці та збільшити в той спосіб 
стан посідання в Вінніпегу. Тут велика роля чекає на 
українські фінансові установи, бо вони через відповід-
не оперування кредитом можуть допомогти тим людям 
стати на ноги. Загалом, господарська політика не тіль-
ки в Канаді, але й на цілому американському контине-
нті мала б відіграти в нашому житті як не передову, 
то велику ролю. 

Манітоба, донедавна виключно аграрна країна, тіль-
ки за останніх 10 років збільшила свою промислову 
продукцію на 60%. Вартість рільничої продукції вино-
сила в 1961 р. 211 мільйонів долярів, а промислової 
270 мільйонів, продукція копалень 68 мільйонів. Ця 
тенденція до упромисловлення не повинна залишитися 
поза увагою українців і вони мали б узяти участь в 
ній своєю ініціятивою і своїми капіталами. Від цього 
буде залежати дальша наша участь у житті цілої про-
вінції. Коли ми залишимося тільки урядниками і "ґро-
серниками", то сила буде концентруватися поза нами. 
В нас, напр., нема даних про те, хто тримає у своїх 
руках торгівлю збіжжям і його перетворами, як також 
продукцію м'яса. Поважне число українських фармерів 
промовляє за тим, що й торгівля сільсько-господарсь-
кими продуктами повинна б бути в наших руках. 

Подібно, як у господарстві^ також і в політиці. Ук-



раїнці ще не досягнули того, що повинні мати на під-
ставі свого відсоткового відношення в провінції. Кі-
лькість послів у леґіслятурі і в державній адміністра-
ції ще далеко не доходить до тих 14%, які ми маємо у 
відношенні до цілости населення. 

Подібно, як у США, так і в Канаді, ключем до наших 
успіхів є освіта, є академічна інтелігенція. Статисти-
ка з 1961 р. подає, що в Канаді 2% населення ходить 
на високі школи. Значить, українських студентів на 
університетах Канади повинно бути 9.466. А чи є їх 
бодай 2.000? Оце наша Ахілева п'ята і поки ми не по-
збудемося цього м'якого місця в нашім організмі, нам 
життя буде завдавати удар за ударом і розчарування 
за розчаруванням. Без освічених, інтелігентних людей, 
нам треба похоронити всі наші амбітні пляни, як нере-
альні мрії сірої маси. 

2. ПРОБЛЕМА " П Р О Г Р Е С И С Т І В " 
Українці в Канаді мають ще одне слабе місце. їхні 

сили піднищує т. зв. проблема українських "прогреси-
стів". Вона розділила українську суспільність на два 
ворогуючі табори, про які можна з повним правом ска-
зати, що "брат став на брата", українець на українця. 
Коли ця ворожнеча потриває довше, то треба очікува-
ти тривалого відчуження між двома вітками того са-
мого народнього організму і ледве чи пощастить їх ко-
линебудь знову получити. Загнані почуттям ненависти 
до крайности, наші брати почнуть шукати контактів з 
іншонаціональними групами і порвуться раз назавжди 
нитки кровного зв'язку. Теперішнє трагічне цькування 
одної групи суспільности на другу може смертельно 
скривавити нашу громаду і може послабити її до тієї 
міри, що всі наші великі пляни щодо Канади, можуть 
виявитися нездійсненними. Наші "прогресисти", чого 



доброго, можуть відчужитися від рідного українського 
пня, як відчужилися давні іміґранти карпато-русини 
від українського пня у США. 

А тим часом причин до такої міжукраїнської воро-
жнечі нема. Насамперед наші "прогресисти" це не зра-
дники. Це в більшому люди чистої думки, хоч і політич-
но збаламучені. Доведені до відчаю почуттям ізольова-
ности в західньому світі, який з легковаженням ста-
вився і ставиться до українців і їх визвольної справи, 
ці люди почали з тугою дивитися на підсоветську Ук-
раїну, як на джерело свого духового життя і як на орі-
єнтир політичного мислення. Туга за українською ре-
альною політичною силою скерувала їх очі на Київ і 
вони почали вірити, що там уже нині господарем є ук-
раїнський нарід. Політична атмосфера останньої світо-
вої війни, братерство зброї між Канадою і С С С Р -
зробили також своє. Значна частина українського на-
селення в Канаді переорієнтувалася в бік радянської 
України. 

Наші "прогресисти" також світоглядово не відійш-
ли від нас. Вони не стали дійсними комуністами. Вони 
не є навіть марксистами. Вони далі в більшості при-
в'язані і залишаються вірними до вільної системи гос-
подарки і до української національної традиції. Між ни-
ми і нами є тільки різниця політичних поглядів, кон-
кретніше, різниця в оцінці внутрішнього і міжнародньо-
го становища сучасної України. А такі різниці пола-
годжується не ненавистю, не бойкотом і не терором. 
Це справа не ножів, а дискусії. І таку дискусію з ними 
ми повинні і мусіли б розпочати. Нам треба показати, 
що ми, правда, не погоджуємося з їх поглядами, але 
це аж ніяк не означає, що ми не вважаємо їх за укра-
їнців. 

Площина контактів між нами і ними може легко зна-
йтися. От хоч би проблема поширення українського 
стану посідання в шкільництві, в господарці, в куль-



турі. Пам'ятаймо, що нас мало в Канаді і кожна тися-
ча людей це неабияка цінність.Викидати за борт нашого 
корабля когобудь - це великий нерозум. КУК мусів би 
основно призадуматися над новою тактикою супроти 
"прогресистів" - тактикою, диктованою велидокушні-
стю і любов'ю, а не ненавистю й ізоляцією. 

3. ПЕРЕСЕЛЕНЧА КОМІСІЯ ДО МАНІТОБИ 
Отже число, кількість українців в Канаді - це наша 

головна турбота. Нам треба більше людей у Манітобі, 
щоб поважніше заважити на провінційній леґіслятурі, 
на державній адміністрації, на шкільництві, на війсь-
ку, на господарці. Звідки взяти цих людей? На емігра-
цію з України в ближчому часі нема що розраховува-
ти. Зате ми маємо ще людські резерви поза Україною 
і їх треба б використати. От хоч би Південна Америка. 
Там є коло 200 тисяч українців, переважно хліборобів. 
Знаємо, що більшість із них не почувається там ща-
сливо. Ані клімат, ані правні відносини, ані соціяльні 
стосунки - не вдовольняють наших людей. Виявом цьо-
го невдоволення був поворот перед 5-тьма роками кіль-
кох тисяч осіб в Україну. 

Чому б не помогти нашим людям у їх скрутному по-
ложенні? Чому б не прийти їм з порадою і не показати 
напряму, в якому лежить родюча, гарна земля і де є 
місто замешкане десятками тисяч українців? Може б 
вони з вдячністю прийняли таку пораду? Може вони 
привітали б плян скупчення українських людей, пороз-
киданих по всіх-усюдах західньої півкулі, на одній те-
риторії і в одному місці? Чому б не спробувати і не по-
говорити з ними? Чому не порадитися наших діячів у 
південно-американських державах? Чому не кинути 
клича про територію, яка могла б стати джерелом но-
вого надхнення і нової енерґії? Нових 200 тисяч людей 



у Манітобі - це збільшення нашого стану посідання на 
повних 200 % ! Це колосальний скок вперед. 

Крім Південної Америки, можна брати до уваги ще 
й інші країни. От напр. Австралія. Там є 25.000 укра-
їнців. Вони так як би пропаща наша сила. Надійного 
майбутнього вони там не мають. Чи не схотіли б вони 
переселитись до Манітоби? А 15 тисяч українського 
населення в Англії? Це ідейний елемент. Коли б тво-
рився територіяльний центр українського посідання на 
Заході - вони відчули б сенс долучитися до нього і 
причинитися до його сили і значення. 

Але найбільшим резервуаром наших сил на ч у ж и н і 
є теперішня Польща. За польською статистикою живе 
там, головно на західних і північних теренах держави, 
180 - 200.000 українців переселених з Лемківщини і 
Посяння в перших роках після Другої Світової Війни. 
Це переселення було карою для українського населен-
ня за його героїчну підтримку легендарної боротьби 
У ПА під проводом ген. Тараса Чупринки - Шухевича в 
обороні національних і державних прав українського 
народу. 

Порозкидані малими групками між польським насе-
ленням на великій території, наші лемки стоять віч-
на-віч повного національного загину. Молоде поколін-
ня говорить тільки по-польськи. Українська церква 
втрачає вплив на своїх вірних. Українські культурні 
традиції загибають. 

Найвищий час подати помічну руку тим сотням ти-
сяч людей нашої крови. Найкраща допомога, яку мож-
на їм дати, це їх переселення до Канади, до Манітоби. 
Лемки це тверде хліборобське українське плем'я. Во-
ни дадуть поважний вклад в розбудову фармерства Ка-
нади. їх присутність збільшить історичні шанси укра-
їнців в тій країні. 

Отже пробувати треба. При КУК і УККА повинні 
створитися переселенчі Комісії і це було б їх завдан-



ням створити міт великого українського з'єднання на 
українській території в Канаді. Міт і пієтизм. Пієтизм 
і захоплення. Захоплення і новий сенс життя для де-
сяток і соток тисяч людей! 

4. Л Ь О Я Л Ь Н І С Т Ь ДО КАНАДИ 
З різних сторін чуються голоси перестороги, що та-

ка програма як ця, може насторожити канадські полі-
тичні чинники і вони можуть нам робити перешкоди в 
їх здійсненні. 

До цього треба сказати таке: поперше, ми не дума-
ємо творити в Канаді української ірриденти. На пер-
шому місці в усіх наших думках і плянуваннях стоїть 
інтерес Канади. Її добро, добробут, безпека і могут-
ність - має стати імперативом кожного українця, як-
ий живе на її території. Наша ж думка про впливи ук-
раїнського населення на Канаду аж ніяк^не йде в роз-
різ з цими найвищими ідеалами. Заступаємо думку, 
що така суспільність, яка не має амбіцій, є поганою 
суспільністю. Найсвітліші уми державного життя Ка-
нади закликали українців плекати свої мовні і куль-
турні ціннощі і традиції та збагачувати ними Канаду. 
З нагоди посвячення пам'ятника Шевченкові у Вінніпе-
гу - канадійська преса писала, що перед нами відкри-
вається шлях великої етнічної групи, яка має шанси 
внести свій вклад у розбудову Канади. І якраз про ці 
шанси йдеться. Льояльність і любов до Канади не сто-
ять на дискусії, вони є поза всяким сумнівом. Укра-
їнці хочуть служити Канаді і хочуть бачити її великою, 
але з українським духовим вкладом і з "печаттю сво-
го духа". 

Приступаючи до розбудови нашого життя в Канаді 
з таким політично-духовим наставленням - ми може-
мо сподіватися зрозуміння від тих, які відповідають 
за долю цієї країни. Перед ними ми не потребуємо за-



таювати наших плянів, бо їх треба було б тримати в 
таємниці тільки тоді, коли б вони мали бути шкідливи-
ми для Канади. іМи не думаємо йти як злодій крадько-
ма і потиху. Ми голосні - бо ми чесні супроти Канади 
і супроти себе, як людей українського походження. І 
тому наше бажання зробити з Манітоби центр україн-
ського поселення в Канаді, має звучати від океану до 
океану. Такий плян може бути переведений або відкри-
то, або він загалом не буде ніколи переведений в жит-
тя. 

Очевидно, буде багато людей, які будуть спиняти 
наш ріст. Будуть і такі, які будуть нас цькувати, які 
будуть причіпляти нам усякі ярлики, але це не повинно 
спинити такої суспільности, яка знає, що вона діє в 
абсолютній згоді з тенденціями розвитку цілої кана-
дської держави. Ми можемо виступити в наш великий 
похід тільки з відкритим шоломом! 

5. П І Д Г О Т О В К А 1967 РОКУ 
На 1967-ий рік у Канаді припадає великий ювілей. 

Від нині за три роки сповниться їй сто років життя, як 
державно-оформленої одиниці. Вже сьогодні йде під-
готовка цілого державного апарату до тієї великої по-
дії. Готуються до неї також українці. Не знаємо, в 
яких розмірах і з якою політичною думкою, але знає-
мо одне: цей ювілей може мати величезний вплив на 
українське життя в Канаді. На нім канадські українці 
мають показати себе державнотворчим елементом у 
загально-державному розрізі. А щоб так було, вони 
мали б виступити не в характері емігрантської мен-
шини, а в характері одного з стовпів духовного, куль-
турного, господарського і державного життя Канади. 
Коли б їм поталанило зробити це віч-на-віч цілого 
канадського народу-то це був би великий крок у тому 
напрямі, щоб канадці остаточно визнали нас, як невід-



лучний елемент канадського народу і канадської дер-
жави. 

Очевидно, подбати про таку участь у святкуваннях 
сторічного ювілею Канади - це передусім обов'язок і 
привілей канадських українців. Все ж, ця подія така 
велика, а її наслідки можуть бути такі поважні, що в 
підготовку її повинні включитися також українці в 
США. 

До цього треба створити спеціяльну Комісію, яка 
у співпраці з КУК-ом, дала б також свій вклад у за-
пляновану програму. 



Закінчення 

На цьому кінчаться міркування про призначення ук-
раїнців в Америці. Вже в часі їх друкування на сторін-
ках "Америки", доносились голоси, що все, тут сказа-
не, переростає духові і матеріяльні сили українців. 
Були й такі, які казали, що пляни такого типу можна 
складати для послідовних і сильних народів, от таких, 
як англійці, або жиди, але не для українців. 

Треба з рішучістю відкинути такі погляди. Ми бо 
суспільність велика і здібна. Серед нас є великі та-
ланти. А коли багато разів в історії ми тратили їх, або 
"відступали" іншим, то лише тому, що в нас не було 
"великих плянів". Наші великі люди любили зорі, а ми 
закривали їх перед ними. Вони мали крила, а ми не да-
вали їм атмосфери, в якій можна літати. 

"Малі пляни" нас не збережуть ані в Канаді, ані в 
США. Ми втримаємося на поверхні життя і тепер, і в 
історії, тільки з великими задумами. І тільки з ними 
ми збережемо для нас наших дітей і здобудемо виз-
нання і пошану тих поколінь, які прийдуть після нас. 
З такими плянами нас визнають і пошанують також на-
ші співгромадяни і сусіди - англійці, ірляндці, німці... 
бо ж вони все жили в атмосфері великого. 

Залитім, отже, життя з дня на день! Чи не краще 
жити з століття в століття?! 
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